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Útdráttur
Mælitæki rannsóknarinnar sem hér birtist var spurningalisti, sem siðanefnd Landspítalaháskólasjúkrahúss gaf leyfi (nr. 2/2016) fyrir. Spurningalistinn var lagður fyrir
hentugleikaúrtak krabbameinsgreindra, sem sóttu þjónustu á dagdeild blóð- og
krabbameinslækninga, hjá Ljósinu og hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins frá
18. mars til 1. júní 2016. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga varðandi mataræði og notkun fæðubótarefna og
lækningajurta. Jafnframt var ætlunin að rannsaka hvort þátttakendur hefðu breytt
mataræði sínu í kjölfar þess að greinast með krabbamein eða mætt hindrunum. Fjölda
marktækra niðurstaðna er lýst. Forspárgildi fyrir meiri upplýsingaöflun hafa konur, 61
árs og yngri, háskólamenntaðir, stunda daglega netnotkun og brjóst sem upprunalíffæri
krabbameins. Hjúskaparstaða, búseta eða tími frá greiningu hafa ekki forspárgildi.
Samskipti við vini, ættingja eða kunningja eru mikilvægust í upplýsingaöfluninni.
Þátttakendur rekast helst á upplýsingar um fæðubótarefni og lækningajurtir í
auglýsingum, dagblöðum og tímaritum á prenti og á netinu. Um 30% þátttakenda
gúgglaði við leit af ásetningi að upplýsingum um mataræði. Erfiðast var að finna
vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar um mataræði og erfitt að velja þær
vegna ofgnóttar á netinu. Upplýsingarnar eru oft misvísandi, flóknar og erfitt að skilja
þær. Sérverslanir með fæðubótarefni og lækningajurtir virðast mikilvægur vettvangur
upplýsingaöflunar en miklum meirihluta þátttakenda (68%) finnst mikilvægt að ræða við
heilbrigðisstarfsfólk um notkun fæðubótarefna og lækningajurta. Um 38% þátttakenda
telja að neysla fæðubótarefna og lækningajurta hafi áhrif á verkun lyfja. Um 23% telja
sig taka áhættu með neyslu fæðubótarefna og lækningajurta og 9% telja að
fæðubótarefni og lækningajurtir geti læknað krabbamein. Á þeirri skoðun eru
þátttakendur sem ekki eru daglegir netnotendur. Þeim sem greinast með krabbamein er
bent á gildi lífsstílsbreytinga til að minnka áhættu á endurkomu sjúkdóms. Samkvæmt
rannsókninni breyttu 43% þátttakenda mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar.
Þátttakendur neyttu að jafnaði oftar fæðubótarefna og lækningajurta í kjölfar
krabbameinsgreiningar í samanburði við fyrir greiningu. Flestir tóku inn lýsi og dagleg
neysla D-vítamíns jókst úr 17% í 27% eftir greiningu á krabbameini.
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Formáli
Heiti rannsóknarinnar er „Upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga um mataræði,
fæðubótarefni og lækningajurtir“. Rannsóknin, sem metin er til 30 ECTS-eininga, skiptist
í fræðilegan hluta og megindlega rannsókn. Hún er hluti af MIS-gráðu í upplýsingafræði
við Háskóla Íslands. Dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor við Félags- og mannvísindadeild var
leiðbeinandi minn. Henni þakka ég gagnlegar leiðbeiningar, þolinmæði og hvatningu við
framkvæmd rannsóknarinnar. Eftirtaldir tengiliðir mínir gerðu mér kleift að nálgast
krabbameinssjúklinga sem sækja þjónustu á dagdeild blóð - og krabbameinslækninga,
hjá Ljósinu og hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins: Ásgerður Sverrisdóttir
deildarlæknir, Þórunn Sævarsdóttir deildarhjúkrunarfræðingur, Erna Magnúsdóttir
forstöðumaður og Sigrún Lillie Magnúsdóttir verkefnisstjóri. Þeim þakka ég stuðning,
áhuga og velvild. Siðanefnd Landspítala–háskólasjúkrahúss er þakkað fyrir að veita mér
leyfi til að stunda rannsóknina á dagdeild blóð- og krabbameinslækninga. Höllu
Guðnadóttur íslenskufræðingi þakka ég yfirlestur og faglegar leiðbeiningar. Jafnframt
þakka ég þeim Hólmfríði Pálsdóttur, Jónu Jakobsdóttur og Sigríði Elefsen fyrir tæknilega
aðstoð. Ég færi eiginmanni og börnum okkar þakklæti fyrir hvatningu og stuðning
gegnum allt lærdómsferlið. Í ritgerðinni endurspeglast fyrra nám mitt, reynsla úr
atvinnulífi og sú lífsreynsla að greinast með krabbamein. Síðast en ekki síst stend ég í
þakkarskuld við þá sem góðfúslega svöruðu spurningalistanum. Á þeirra velvild byggðist
rannsóknin.
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1

Inngangur

Sá sem greinist með krabbamein verður fyrir miklu áfalli og þungu höggi því á ferðinni er
dauðans alvara. Upplýsingaþörfin er brýn og áreiðanleiki upplýsinganna skiptir öllu máli.
Því er mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að hafa vitneskju um hvert krabbameinssjúklingurinn beinir leit sinni að upplýsingum. Haustið 2012 greindist ég með
krabbamein. Í framhaldi fór ég í erfiða meðferð og aukaverkanir fylgdu í kjölfarið. Í
þessari nýju stöðu fór margt í gegnum hugann og þörfin fyrir upplýsingar var mikil. Frá
krabbameinslækni fékk ég uppbyggjandi og gagnlegan fróðleik um krabbameinið,
meðferðina og haldbær úrræði til þess fallin að minnka líkur á að krabbameinið tæki sig
upp aftur. Leiðbeiningar hans fólust einkum í því að vera í kjörþyngd, stunda
reglubundna hreyfingu, breyta áherslum í mataræði en borða fjölbreytt fæði samkvæmt
ráðleggingum frá Embætti landlæknis.
Áhugi minn var vakinn á því að samþætta í rannsóknarverkefninu þá reynslu að
greinast með krabbamein, viðleitni til að breyta mataræði við þær aðstæður og notkun
fæðubótarefna og lækningajurta. Finnst mér ögrandi og áhugavert að geta nýtt mér
erfiðleika af þessu tagi mér til framdráttar og vonandi öðrum til gagns. Ég veit ekki til
þess að sams konar rannsókn hafi verið framkvæmd hérlendis og er því um frumathugun (e. preliminary study) að ræða. Íslenskar rannsóknir sem tengjast
viðfangsefninu fjalla aðallega um aðra þætti en ofangreinda, mest sálfræðilega þætti, en
leiðbeinandi minn Dr. Ágústa Pálsdóttir hefur birt rannsóknir um heilsulæsi og
heilsuhegðun.
Í ritgerðinni er fjallað um þörf fyrir upplýsingar, hvar upplýsinganna er aflað og til
hvaða úrræða sjúklingurinn grípur. Auk sérfræðinga á sjúkrahúsinu stendur ýmislegt til
boða þegar leitað er að upplýsingum. Bæklingar, stuðningshópar og vinir eru nærtækir.
Með aukinni netvæðingu er hægt að gúggla, fara inn á heimasíður félaga og samtaka,
leita til heilsunetlækna, skoða heilsusíður, tengjast samtalshópum og margt fleira. Í von
um að vinna á krabbameininu leita margir í fæðubótarefni og lækningajurtir.
Rannsóknarspurningarnar

voru fjórar: 1) Er

munur á upplýsingahegðun

krabbameinssjúklinga um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir eftir lýðfræði11

legum breytum? 2) Hvar og hvernig leita krabbameinssjúklingar upplýsinga um
mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir? 3) Hvaða hindranir upplifa krabbameinssjúklingar í upplýsingaleitinni? 4) Breyttist afstaða þátttakenda til mataræðis,
fæðubótarefna og lækningajurta í kjölfar þess að greinast með krabbamein?
Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kafli, Inngangur, fjallar um tilurð rannsóknar,
rannsóknarspurningar eru kynntar og skýrt er frá efni hvers kafla. Annar kafli, Fræðilegur
bakgrunnur rannsóknar, tekur fyrir viðfangsefni rannsóknar og hugtök sem snerta
upplýsingahegðun. Aðferðafræði er þriðji kafli þar sem rætt er um framkvæmd,
mælitæki rannsóknarinnar, úrvinnslu og þátttakendur. Í kafla fjögur, Niðurstöður, er
gefið yfirlit á myndrænu formi og í töflum á helstu niðurstöðum. Umræður eru í fimmta
kafla. Þar er leitast við að tengja niðurstöður við rannsóknir fræðimanna á
rannsóknarsviðinu. Sjötti kafli Lokaorð er samantekt á helstu niðurstöðum
rannsóknarinnar og takmörkunum.
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2

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar

Nú á tímum er auðveldara en nokkru sinni fyrr að nálgast upplýsingar um hvað sem er.
Mikilvægt er að fólk búi yfir nægilegri færni til að geta fundið og metið viðeigandi
upplýsingar, ekki síst vegna þess hve gríðarlegt upplýsingaflæðið er. Hér verður sjónum beint
að krabbameinssjúklingum og upplýsingahegðun þeirra. Kaflinn hefst á nokkrum
staðreyndum um krabbamein, hve margir Íslendingar greinast árlega, hver algengustu
upprunalíffæri krabbameins eru og fjöldi læknaðra krabbameinssjúklinga á Íslandi. Því næst
er fjallað um heilsueflingu, mataræði og ráðleggingar um heilbrigt líf frá Embætti landlæknis
og Krabbameinsfélagi Íslands. Hugtökin fæðubótarefni og lækningajurtir eru útskýrð og
kröfur sem til þeirra eru gerðar. Yfirheitið upplýsingahegðun er skilgreint og undirhugtökum
eru gerð skil. Sagt er frá upplýsingalæsi, Pragyfirlýsingunni frá 2003 um eflingu
upplýsingalæsis í samfélaginu og Alexandríayfirlýsingunni frá 2006 um upplýsingalæsi og
símenntun. Heilsulæsi er tekið til skoðunar og borið saman við hugtakið upplýsingalæsi.
Fjölmörg líkön hafa verið sett fram varðandi upplýsingahegðun. Einkum er endurskoðað líkan
Wilson's frá 1996 tekið til umfjöllunar og þverkenningarlíkan um hegðunarbreytingu (e.
Transtheoretical Model of Behaviour Change, TTM) þar sem þátttakendur svöruðu hvort þeir
hafi breytt mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar. Að lokum er rætt um upplýsingaþörf
krabbameinssjúklinga og þær upplýsingalindir sem helst verða fyrir vali. Kaflanum lýkur með
umfjöllun um upplýsingaöflun á netinu einkum umfang þess, gæði upplýsinganna og
trúverðuleika þeirra.

2.1 Krabbamein
Krabbamein er samheiti yfir sjúkdóma sem geta átt uppruna sinn í öllum vefjum og líffærum
líkamans. Oft eru krabbamein einnig kölluð illkynja æxli. Með því er vísað til ákveðinnar
hegðunar sem einkennir krabbameinsfrumur, óháð því í hvaða líffæri þau eru upprunnin.
Atburðarásin sem leiðir til myndunar krabbameins er flókin og þar kemur til samverkan
margra þátta sem ekki eru allir ljósir. Suma af orsakaþáttunum er hægt að hafa áhrif á, eins
og reykingar, offitu, ofneyslu áfengis, hreyfingarleysi og mataræði, meðan aðrir þættir eru
annað hvort óþekktir eða illviðráðanlegir. Erfðir geta einnig aukið hættu á krabbameini en
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þær skýra einungis lítinn hundraðshluta allra krabbameina sem greinast (Jón Gunnlaugur
Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012).
Krabbamein snertir líf marga og árlega greinast um 1400 Íslendingar. Á árunum 20082012 greindust að meðaltali 746 karlar og 702 konur. Þá voru algengustu upprunalíffæri
krabbameina á Íslandi blöðruhálskirtill (211), brjóst (209), lungu (158) og ristill (101).
Krabbamein eru fátíð hjá 40 ára og yngri og meira en helmingur allra krabbameina greinist
eftir 65 ára aldur. Í árslok 2014 voru á lífi 13.103 einstaklingar (5.829 karlar og 7.274 konur)
sem greinst höfðu með krabbamein og margir af þeim höfðu læknast (Jón Gunnlaugur
Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012).
2.1.1 Heilsuefling og mataræði
Árið 2015 birti Embætti landlæknis nýjar opinberar ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna
og börn frá tveggja ára aldri. Helstu áhersluþættir þar eru fjölbreytt fæði í hæfilegu magni,
ávextir og mikið af grænmeti, heilkorn minnst tvisvar á dag, fiskur tvisvar til þrisvar sinnum í
viku, kjöt í hófi, fitulitlar og hreinar mjólkurvörur, mýkri og hollari fita, minna salt og minni
viðbættur sykur. Einnig er ráðlagt að taka inn D-vítamín sem fæðubótarefni (Embætti
landlæknis, 2015). Ráðleggingar Krabbameinsfélagsins um heilbrigt líf og viðurkenndar leiðir
til að auka lífsgæði byggja á að sinna grunnþörfunum fjórum: næringu, hreyfingu, svefni og
hugrækt. Auk þess að reykja ekki, nota ekki tóbak, gæta hófs í neyslu áfengis og verja sig fyrir
útfjólubláum geislum (Krabbameinsfélagið, e.d.a). Þar sem ekki eru til sérstakar
viðmiðunarreglur um mataræði krabbameinssjúklinga svipar þeim til viðmiða um hollt
mataræði fyrir almenning (Maskarinec, Murphy, Shumay og Kakai, 2001).
Nokkrar frumrannsóknir, aðallega á brjóstakrabbameinssjúklingum, hafa sýnt að breytt
mataræði eftir greiningu á krabbameini geti haft áhrif á lífslíkur. Takmörkuð, vísindaleg
þekking er þó fyrir hendi um hvernig auka megi lífslíkur krabbameinssjúklinga með breyttu
mataræði (Maskarinec o.fl., 2001). Á vef Krabbameinsfélagsins kemur fram að rannsóknir
sýni að mataræði geti haft áhrif á lífsgæði, endurgreiningu krabbameina og lifun
(Krabbameinsfélagið e.d.b). Williams, Fisher, Beeken og Wardle (2015) telja að heilbrigður
lífsstíll eftir greiningu krabbameins tengist betri horfum til framtíðar. Heilbrigðisstarfsmenn
gegni þar lykilhlutverki, en lítil vitneskja liggi fyrir um þætti sem ráða því hvort þeir veiti
lífsstílsráðleggingar eða ekki. Nýlegar rannsóknir benda til að hreyfing, rétt mataræði og
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hæfileg líkamsþyngd geti bæði dregið úr líkum á að fá brjóstakrabbamein og hættu á að
sjúkdómurinn taki sig upp (Brjóstakrabbamein.is, e.d.).
2.1.2 Fæðubótarefni og lækningajurtir
Hugtökin náttúrulyf, náttúruefni, náttúruvara, fæðubótarefni og lækningajurtir eru á reiki í
hugum margra því ekki er samstaða um skilgreiningar. Magnús Jóhannsson (2010) skiptir
náttúruefnum í tvo flokka: Náttúrulyf annars vegar, náttúruvörur og fæðubótarefni hins
vegar. Matvælastofnun hefur eftirlit með fæðubótarefnum og skilgreinir þau þannig:
„Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með hátt hlutfall af
vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg
áhrif“. Lyfjastofnun sker úr um hvort vara sé lyf eða fæðubótarefni (Matvælastofnun, 2004).
Á vefsíðu Velferðarráðuneytisins er birt reglugerð um markaðsleyfi náttúrulyfja og skráningu
jurtalyfja sem hefð er fyrir (nr. 142/2011). Samkvæmt 2. gr. reglugerðarinnar innihalda
náttúrulyf eitt eða fleiri virk efni, eru ætluð til inntöku, hafa ábendingar við vægum
sjúkdómum og eru ekki lyfseðilsskyld.
Skilin á milli náttúruvara og fæðubótarefna eru oft óljós. Framleiðendur þurfa ekki að
staðfesta öryggi og áhrif áður en varan er markaðssett og sjaldnast hefur verið sýnt fram á
með rannsóknum á verkun sem gæti verið til staðar. Hvorki eru gerðar kröfur um víðtækt
gæðaeftirlit né að niðurstöður rannsókna liggi fyrir um verkanir, auka- og milliverkanir
(Magnús Jóhannsson, 2010). Lækningajurtir, aðrar en þær sem hafa markaðsleyfi náttúrulyfs,
falla undir náttúruvörur. Möguleg milliverkun fæðubótarefna og lækningajurta við lyf getur
minnkað eða aukið áhrif lyfseðilsskyldra lyfja (Mills, Ernst, Singh, Ross og Wilson, 2003).
Aukaverkanir og milliverkanirnar eru að stórum hluta taldar óþekktar en með aukinni neyslu
efnanna er talið að tilfellum fjölgi þar sem rekja megi til þeirra aukaverkanir og milliverkanir
við lyfseðilsskyld lyf (Ólöf Þórhallsdóttir, Kristín Ingólfsdóttir og Magnús Jóhannsson, 2002).
Hægt er að eyða háum fjárhæðum í fæðubótarefni og náttúruvörur. Sjúklingar fá ráð hjá
leikmönnum sem geta haft neikvæð áhrif á lyfjameðferð og leitt til óútskýrðrar verkunar.
Upplýsingar á umbúðum og áletranir um verkun fæðubótarefna geta verið villandi. Þjálfaðir
spyrlar lögðu fram spurningalista fyrir starfsmenn 34 heilsuvöruverslana í nokkrum helstu
borgum Kanada. Spurt var um ráðleggingar þeirra til brjóstakrabbameinssjúklinga um
fæðubótarefni og lækningajurtir, einkum viðvíkjandi öryggi, milliverkun við lyf, kostnaði og
virkni. Jafnframt var grennslast fyrir um starfsþjálfun og þekkingu þeirra á vöruflokkunum. Í
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ljós kom ósamræmi í ráðleggingum starfsmannanna til einstaklinga í leit að meðferð við
brjóstakrabbameini. Í greininni er einnig fjallað um öryggi og kostnað við notkun nokkurra
ráðlagðra vörutegunda. Starfsmennirnir ráðlögðu ólíkar vörutegundir og þar af enga með
viðurkennda verkun en mögulega milliverkun við lyf sem gat minnkað eða aukið áhrif
lyfseðilsskyldra lyfja. Læknar ættu því að spyrja brjóstakrabbameinssjúklinga nákvæmlega
um notkun á fæðubótarefnum og lækningajurtum (Mills o.fl., 2003).
Í rannsókn Ólafar Þórhallsdóttur o.fl. (2002) greindu læknar frá 253 aukaverkunum sem
rekja mátti til neyslu náttúrulyfja, náttúruvara og fæðubótarefna vegna 60 mismunandi efna
og 13 milliverkana við lyf vegna 7 efna. Innlögn á sjúkrahús var talin afleiðing 38 tilvika og í
14 tilvikum var talið að aukaverkun hafi stofnað lífi sjúklings í hættu. Af þeim læknum sem
svöruðu spurningalistanum sögðust 17% alltaf eða oft spyrja sjúklinga sína hvort þeir neyttu
náttúruefna, 62% sögðust stundum eða sjaldan spyrja þá og 19% spyrja aldrei. Um 55%
læknanna fannst skipta mjög miklu eða miklu máli að sjúklingar nefndu neyslu sína á
áðurnefndum efnum. Samkvæmt rannsókninni virðast sjúklingar sjaldan greina lækni sínum
frá notkun náttúruefna og læknarnir sjaldan spyrja um áðurnefnda notkun. Auka þarf óháða
fræðslu til almennings um verkun náttúruefna að mati greinarhöfunda.

2.2 Upplýsingahegðun
Litið er á upplýsingar sem þekkingaratriði, orð eða hluti sem verða til þess að auka færni
og/eða skilning þeirra sem hafa að þeim aðgang. Upplýsingar öðlast gildi þegar sá sem aflar
þeirra túlkar og leggur skilning í þær (Case, 2012). Á vef Skýrslutæknifélags Íslands,
tölvuorðasafni (2013), eru upplýsingar skilgreindar þannig: „Vitneskja um fyrirbæri, svo sem
staðreyndir, atburði, hluti, ferli eða hugmyndir, þar með talin hugtök sem hafa tiltekna
merkingu í tilteknu samhengi“ og einnig: „Þekking sem dregur úr eða eyðir óvissu um hvort
tiltekinn atburður úr ákveðnu samsafni hugsanlegra atburða hefur gerst“.
Upplýsingahegðun (e. information behavior) er yfirhugtak sem innifelur alla mannlega
hegðun í tengslum við heimildir og upplýsingalindir. Til upplýsingahegðunar teljast samskipti
manna á milli og einnig þegar einstaklingur rekst á upplýsingar, til dæmis þegar horft er á
sjónvarpsauglýsingar, án ásetnings um að bregðast við upplýsingunum (Wilson, 2000).
Sonnenwald (1999) setti fram hugtak um aðgengilegar upplýsingar (e. information horizons).
Fræðilega lítur hún svo á að upplýsingahegðun sé samspil einstaklings og upplýsingalinda,
samofin einstaklingnum, tengslaneti hans, aðstæðum og samhengi hluta. Þegar einstaklingur
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ákveður að leita upplýsinga, leitar hann innan eigin reynsluheims sem getur náð yfir
fjölbreyttar upplýsingalindir svo sem félagslegt tengslanet, útvarpsefni, vefsíður, bækur,
upplýsingakerfi og heimildaskrár.
Undirhugtök upplýsingahegðunar skilgreindi Wilson (2000) þannig: Upplýsingaöflun (e.
information seeking behavior) á við um upplýsingaleit sem framkvæmd er af ásetningi, þegar
einstaklingur bregst við þekkingarskorti með því að leita sér upplýsinga. Hann getur nýtt
upplýsingakerfi, svo sem dagblað, bókasafn eða rafræna þjónustu eins og veraldarvefinn.
Upplýsingaleit (e. information searching behavior) nær yfir hegðun einstaklings gagnvart
upplýsingakerfum. Það innifelur öll samskipti við kerfið hvort sem er í tölvu (til dæmis notkun
músar og að smella á hlekk) eða vitsmunalega nálgun (að nota leitartækni eða velja milli
heimilda) sem innifelur huglæga athöfn eins og að dæma um mikilvægi gagna eða upplýsinga
sem finnast. Upplýsinganotkun (e. information use behavior) á sér stað þegar nýjum
upplýsingum er bætt í þekkingargrunn einstaklings og þær bornar saman við fyrri þekkingu.
Upplýsingaþörf (e. information need) er erfitt að skilgreina og aðgreina frá orðum líkrar
merkingar. Hluti af vandanum er hið erfiða hugtak upplýsingar sem notað er á mismunandi
og margvíslegan hátt.
2.2.1 Upplýsingalæsi
Merking hugtaksins upplýsingalæsi (e. information literacy) er víðtækt og snertir flesta þætti
samfélagsins. Þróun í átt að upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagi kallar á meiri færni
einstaklinga hvað varðar tölvutækni og upplýsingalæsi en þessir þættir tvinnast
óhjákvæmilega saman. Með tilkomu upplýsingatækninnar og netsins hefur orðið bylting
varðandi aðgengi að upplýsingum. Í ljósi þess hve gífurlega mikið magn upplýsinga er þar að
finna er mikilvægt að sem flestir einstaklingar innan þjóðfélagsins þekki aðferðir til að nálgast
og meta upplýsingar og verði þar með upplýsingalæsir (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009).
Samkvæmt Alexandríuyfirlýsingunni um upplýsingalæsi og símenntun (2006) felst
upplýsingalæsi í að „gera sér grein fyrir upplýsingaþörfinni, að finna, meta gildi, nota og
vinna úr upplýsingum í menningarlegu og félagslegu samhengi“ og það sé „lykillinn að öflugu
aðgengi að upplýsingum og hvernig hægt er að nýta sér innihald þeirra“. Bætt er við að
upplýsingalæsi og símenntun séu „leiðarljósin í upplýsingasamfélaginu, þar sem þau vísuðu
veginn til framfara, hagsældar og frelsis“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008).
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Í Pragyfirlýsingunni um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu (2003) segir meðal annars
að „myndun upplýsingasamfélags sé lykill að félagslegri, menningarlegri og efnahagslegri
þróun þjóða og sveitarfélaga, stofnana og einstaklinga á 21. öldinni“. Ennfremur segir þar:
„Að nota á skilvirkan hátt upplýsingar við að fjalla um þau málefni og viðfangsefni sem eru til
staðar, er forsenda þess að taka fullan þátt í upplýsingasamfélaginu og er hluti af þeim
grundvallar mannréttindum að njóta símenntunar“.
2.2.2 Heilsulæsi
Geta fólks til að búa yfir þekkingu og skilningi á mikilvægi heilsusamlegra lífshátta er
nauðsynleg. Heilsulæsi (e. health literacy) er lykillinn að því að einstaklingar séu færir um að
taka upplýstar ákvarðanir sem stuðla að heilsusamlegu líferni (Ágústa Pálsdóttir, 2014).
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e.d.) skilgreinir heilsulæsi sem vitsmunalega og félagslega
getu einstaklinga til að nálgast, skilja og nota upplýsingar til að efla og viðhalda góðri heilsu.
Sá sem þarfnast heilsuupplýsinga verður að brjóta til mergjar þýðingu og nytsemi upplýsinga
og ákveða hvaða upplýsingar mæti þörfum hans og óskum (CDC, e.d.). Hugtakið snýr
jafnframt að notkun á upplýsingum til þess að taka réttar ákvarðanir sem stuðla að góðri
heilsu. Þeir sem teljast vera heilsulæsir öðlast aðgang að umönnun og þjónustu til að
viðhalda góðri heilsu og vellíðan. Þar að auki er heilsulæsi undirstaða þeirrar
heilbrigðisþjónustu sem gerir ráð fyrir aukinni virkni einstaklinga í ákvarðanatöku (NIH, e.d.).
Á Íslandi hefur Embætti landlæknis gefið út ráðleggingar um heilsu og vellíðan fyrir
heilsueflandi samfélag. Þar er heilsa og líðan íbúa í fyrirrúmi í stefnumótun og aðgerðum á
öllum sviðum og markvisst unnið með áhrifaþætti heilbrigðis. Áhersla er til dæmis lögð á
næringu, hreyfingu og lífsstíl. Heilsuefling (e. health promotion) miðar að því að hafa áhrif á
lífsstíl fólks og gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður, hafa aukin
áhrif á heilsu sína og bæta hana (Embætti landlæknis, 2008).
Aðeins 12% fullorðinna býr yfir heilsulæsi samkvæmt mati National Assessment of Adult
Literacy. Því gætu níu af hverjum tíu fullorðnum skort nauðsynlega færni til að viðhalda
heilsu og koma í veg fyrir sjúkdóma. Hindranir geta falist í menntun, tungumáli, menningu,
aðgengi að upplýsingalindum og aldri (NIH, e.d). Afar brýnt er að draga úr þáttum sem eru
líklegir til að hamla heilsulæsi fólks. Það getur verið til marks um skort á heilsulæsi ef fólk er
sér ekki meðvitað um þær upplýsingar sem til eru, telur sig ekki hafa góð tök á að verða sér
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úti um þær, eða eiga auðvelt með að notfæra sér upplýsingarnar (Ágústa Pálsdóttir, 2014).
Það er á ábyrgð heilbrigðisyfirvalda og heilbrigðisstarfsfólks að auka heilsulæsi (NIH, e.d).
Hugtökin upplýsingalæsi og heilsulæsi eru þverfagleg heiti og forvitnilegt að bera þau
saman. Um er að ræða stigveldi, þar sem hugtakið heilsulæsi er undirflokkur upplýsingalæsis.
Sameiginlegt með hugtökunum er að einstaklingur gerir sér grein fyrir heilsu eða
upplýsingaþörf, hefur getu til að skilja upplýsingar hvort sem þeirra er leitað af ásetningi eða
rekist er á þær, getur tekið ákvörðun og býr að einhverri tæknilegri færni. Hvoru tveggja er
ávinningur fyrir einstaklinginn og samfélagið. Boðskiptin eru þó ólík. Áhersla er á gagnvirk
samskipti heilsulæsis en á uppgötvun og leitartækni í upplýsingalæsi (Lawless, Toronto og
Grammatica, 2016).

2.3 Líkön um upplýsingahegðun
Sett hafa verið fram fjölmörg líkön sem lýsa upplýsingahegðun. Þau fyrstu má rekja til
sjöunda áratugar 20. aldar (Case, 2012). Fyrstu líkönin ná aðallega yfir upplýsingaleit en þau
hafa þróast yfir í að taka til skoðunar aðra hegðun. Í tímans rás hefur orðið áherslubreyting
frá kerfismiðaðri til einstaklingsmiðaðrar upplýsingahegðunar (Case, 2012). Kerfislægar
rannsóknir miðuðust að upplýsingakerfunum sjálfum (bækur, greinar) og vettvangi
(bókasöfn, skólar, útvarp, sjónvarp). Um 1970 fóru rannsóknir að færast yfir á einstaklinginn
sem leitar að og notar upplýsingar. Samhengi upplýsingaleitar fær sérstaka athygli og er
skilgreint sem samspil einstaklinga og aðstæðna. Takmarkanir geta falist í líkönunum. Þau
eru sýnd sem röð þrepa eða þau takmarkast við lýsingu á upplýsingaleit. Líkön sem taka til
fleiri þátta (e. multi-directionality) hafa komið fram. Mörg rannsóknatengd líkön um
upplýsingahegðun veita takmarkaða innsýn í daglegt líf. Þess í stað er tilhneiging til að
upplýsingaleit af ásetningi sé höfð í brennidepli. Líkön byggja oft á rannsóknum fræðimanna
en líkan Wilson frá 1997 er undantekning frá þessu (McKenzie, 2002). Í nýjum líkönum er
hugtakið hindrun (e. barrier) leyst af hólmi með hugtakinu gjá (e. gap) (Godbold, 2006).
2.3.1 Endurskoðað líkan Wilson frá 1996
Tom Wilson setti árið 1981 fram líkan um upplýsingahegðun og dró fram þætti sem líklegir
eru til að hvetja eða hindra hana. Árið 1997 endurskoðaði Wilson líkanið. Persónu- og
sálfræðilegum þáttum er bætt við, eins og streitukenningunni, breytum og/eða hindrunum,
umbun og/eða áhættu og gildi þess að hafa trú á eigin getu. Flókið samhengi upplýsingahegðunar er dregið fram og sýnir líkanið að einstaklingurinn er líklegur til að verða fyrir
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margs konar áhrifum. Hann þarf nýjar upplýsingar, útskýringar og/eða staðfestingu á
upplýsingum sem hann býr nú þegar yfir, rekst á upplýsingar eða framkvæmir upplýsingaleit
af ásetningi (Wilson, 1997). Í þeim tilgangi leitar hann í formlega og óformlega
upplýsingamiðla eða þjónustu sem leiðir til árangurs eða árangursleysis. Hluti upplýsingaöflunarinnar getur verið áhrif frá öðrum gegnum skipti á gagnlegum upplýsingum sem
miðlað er til annarra eða til eigin nota. Upplýsingaflæði er sjaldnast í eina átt. Upplýsingaþörfin getur jafnframt breyst eða þróast þegar einstaklingurinn öðlast nýja þekkingu. Ferlið
er ekki fullkomlega línulegt. Mögulegt er að fara nokkra hringi áður en takmarki er náð
(Wilson og Walsh, 1996), sjá mynd 1.

Mynd 1: Upplýsingahegðun samkvæmt endurgerðu líkani Wilson og Walsh (1996).

2.3.2 Þverkenningarlíkan um hegðunarbreytingu
Varanleg breyting á hegðun getur tekið langan tíma. Slíkri breytingu hefur verið lýst með
alhliða líkani, þverkenningarlíkani um hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical Model of
Behaviour Change, TTM) (Cancer Prevention Research Center, 2016). Samkvæmt líkaninu
þurfa einstaklingar sem tileinka sér heilsusamlega hegðun (e. healthy behaviors) eða vilja
hætta óheilsusamlegri hegðun að fara gegnum fimm þrep (e. stages of change) sem tengjast
því hve reiðubúnir þeir eru til að breyta: Þeir sem eru staddir á fyrsta þrepi Foríhugun (e. precontemplation) hafa ekki hug á að gera breytingar innan sex mánaða, forðast upplýsingar og
velta hegðun sinni minna fyrir sér en aðrir. Annað þrep nefnist Íhugun (e. contemplation). Þá
er vilji til að breyta hegðun innan sex mánaða. Afstaðan getur verið nokkuð tvíbent, menn
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gera sér grein fyrir kostum og göllum. Þriðja þrep nefnist Undirbúningur (e. preparation) sem
einkennist af vilja til að breyta hegðun innan mánaðar. Einstaklingar sjá þá kosti þess að
breyta, eru jafnvel búnir að velja daginn og leita sér aðstoðar. Fjórða þrep er Framkvæmd (e.
action). Þeir einstaklingar sem þangað eru komnir hafa breytt hegðun sinni fyrir sex
mánuðum eða skemur. Þeir meta ávinning af hegðunarbreytingunni meira en galla hennar
og þurfa mikið að hafa fyrir breytingunni. Í þessu þrepi er hætta á bakslagi mikil. Fimmta og
síðasta þrepið er Viðhald (e. maintenance). Einstaklingar sem þangað hafa náð hafa breytt
hegðun í lengri tíma en sex mánuði. Ný hegðun þeirra er orðin stöðug, þeir vinna að því að
koma í veg fyrir bakslag og hugsa lítið um gömlu hegðunina. Sjá má ferlið á mynd 2 sem er
samkvæmt líkani vísindamannanna Prochaskas og DiClements.

Mynd 2: Þverkenningarlíkan um hegðunarbreytingu (Transtheoretical Model, TTM)

Líkanið hefur verið notað í margs konar aðstæðum, svo sem við að hætta reykingum, auka
líkamsþjálfun, tileinka sér mataræði með lágu fituinnihaldi, minnka áfengismisnotkun, efla
þyngdarstjórnun, gera skipulagsbreytingar, nota sólarvörn til að koma í veg fyrir húðkrabbamein, hætta lyfjamisnotkun, fara í brjóstamyndatöku vegna krabbameinsleitar og við
streitustjórnun (Cancer Prevention Research Center, 2016).

2.4 Upplýsingaþörf og upplýsingalindir
Í Skemmunni eru íslenskar námsritgerðir sem snerta viðfangsefni þessarar rannsóknar.
Rannsóknir um upplýsingahegðun sjúklingahópa fjalla meðal annars um óhefðbundna
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heilsumeðferð, heilsulæsi, foreldra barna sem greinast með einhverfu og aðstandendur
Alzheimersjúklinga. Rannsóknir á krabbameinssjúklingum fjalla um hugræna atferlismeðferð,
sálfræðilega líðan, mikilvægi hreyfingar, iðju, samskipti og slökun.
Gunnjóna Una Guðmundsdóttir (2007) rannsakaði þörf krabbameinssjúklinga fyrir
félagslegan stuðning og endurhæfingu að lokinni meðferð á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.
Niðurstöður sýndu að 60% töldu sig hafa þörf fyrir fræðslu og endurhæfingu. Helmingur
þátttakenda hafði þörf fyrir að ræða við einhvern sem gengið hafði í gegnum sambærilega
lífsreynslu, 74% ræddu við vini og vandamenn í von um að sigrast á erfiðleikum eftir
greiningu á krabbameini, 28% notuðu óhefðbundnar lækningar, 38% töldu sig þurfa á aðstoð
að halda við að breyta einhverju í eigin lífi, 59% töldu þörf fyrir stuðning að lokinni
krabbameinsmeðferð en 36% töldu sig ekki þurfa á endurhæfingu eða fræðslu að halda að
meðferð

lokinni.

Krabbameinssjúklingum

fannst

mikilvægt

að

geta

rætt

við

krabbameinslækni og hjúkrunarfræðing á göngudeild.
Í rannsókn Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur (2011) var rætt við sjö einstaklinga á
aldrinum 62 til 76 ára um upplifun þeirra á því að greinast með krabbamein og þá þjónustu
sem þeim stendur til boða í heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Helmingur viðmælenda hafði ekki
vitneskju um rétt sinn á þjónustu annarra fagaðila á Landspítalanum en lækna og
hjúkrunarfræðinga. Flestir þátttakendur hefðu viljað fá meiri upplýsingar og fræðslu um
sjúkdóminn, ástand sitt, fyrirhugaða læknismeðferð og aukaverkanir. Eftir að fólk greinist
með krabbamein vaknar mikil þörf fyrir upplýsingar um sjúkdóminn og hvað það getur sjálft
gert til að bæta heilsu sína. Sjúklingunum fannst slæmt að fá ekki upplýsingar þegar þeir
þörfnuðust þeirra og einnig eftir því sem á læknismeðferðina leið. Upplýsingagjöf til
krabbameinssjúklinga hefur mikið gildi við lækningu þeirra því góðar upplýsingar hjálpa
sjúklingum að aðlagast sjúkdómnum og vinna gegn kvíða og ótta um framtíðina. Aðgangur að
áreiðanlegum upplýsingum um krabbamein er því mikilvægur. Bæta þarf aðgengi
krabbameinssjúklinga að upplýsingum um rétt þeirra og aðgengi að þjónustu sem þeim
stendur til boða á Landspítalanum. Niðurstöður sýna að auka þarf stuðning fagfólks við
krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra. Þátttakendur vildu fá miklu meiri upplýsingar
en þeir fengu hjá læknum og í krabbameinsmeðferðinni.
Á Íslandi hefur verið leitað svara við því hvernig markvisst er hægt að miðla upplýsingum
og fræðslu um heilsusamlegt líferni (Ágústa Pálsdóttir, 2010). Aukin notkun samfélagsmiðla
hefur áhrif á félagsleg samskipti og gjörbreytir möguleikum fólks til að verða sér úti um
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upplýsingar og miðla þeim. Fólki býðst tækifæri til að eiga í gagnvirkum samskiptum, varpa
fram spurningum, skiptast á upplýsingum og fá endurgjöf hvert frá öðru. Niðurstöður benda
til að töluverður munur sé á því hvernig samfélagsmiðlar eru notaðir eftir hópum innan
samfélagsins (Ágústa Pálsdóttir, 2014). Til að miðlun upplýsinga verði árangursrík þarf hún að
vera markviss og taka mið af þörfum þeirra sem ætlunin er að ná til. Árangur í heilsueflingu
byggir á því að fyrir hendi sé greinargóð þekking á upplýsingahegðun þeirra samfélagshópa
sem beina á forvörnum að (Ágústa Pálsdóttir, 2014).
2.4.1 Upplýsingaþörf krabbameinssjúklinga
Krabbameinsgreining veldur streitu sem kallar fram tiltekna upplýsingahegðun sjúklinga og
aðstandenda þeirra. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að upplýsingahegðun er lykillinn að því að
eiga við streituvaldandi aðstæður svo sem greiningu, íþyngjandi tilfinningar um meðferð og
ófyrirsjáanleg veikindi. Margir þættir geta haft áhrif á upplýsingaþörf, svo sem kyn, aldur,
menning, efnahagur, menntun, upprunalíffæri og stig krabbameins (Kav, Tokdemir,
Taskemir, Yalili og Dinc, 2012).
Krabbameinssjúklingar hafa mikla þörf fyrir upplýsingar og nota fjölmargar upplýsingalindir til að fullnægja henni. Þeir leita af ásetningi, rekast á upplýsingar þegar þeir eru ekki að
leita, fá að fyrra bragði miðlað til sín upplýsingum og takast á við hindranir. Yfirlitsgrein
Rutten, Arora, Bakos, Aziz og Rowland (2005) náði til 112 greina sem birtar voru í Bretlandi á
tímabilinu 1980-2003 og fjölluðu um upplýsingaþörf krabbameinssjúklinga og upplýsingalindir sem þeir notuðu. Samkvæmt yfirlitinu tengdist mesta upplýsingaþörfin meðferð
(38,1%). Rannsóknir sýna að helst vilja krabbameinssjúklingar leita til lækna (Mayer o.fl.,
2007; Shea-Budgell, Kostaras, Myhill og Hagen, 2014; Kav o.fl., 2012) og annars
heilbrigðisstarfsfólks um upplýsingar um krabbamein (Rutten o.fl., 2005). Prentað efni,
miðlar og mannleg samskipti fylgdu á eftir sem mikilvægar upplýsingalindir (Rutten o.fl.,
2005). Samkvæmt tyrkneskri rannsókn vildu flestir krabbameinssjúklinganna eins mikið af
upplýsingum og mögulegt væri, sérstaklega 50 ára og yngri og þeir sem hafa meiri menntun.
Upplýsingaþörf krabbameinssjúklinga breytist gegnum sjúkdómsferlið (Rutten o.fl., 2005).
Fram kom hjá Mayer o.fl. (2007) að 67,5% læknaðra krabbameinssjúklinga leituðu
upplýsinga en 32,5% leituðu þeirra ekki. Nauðsynlegt er fyrir lækni og annað heilbrigðisstarfsfólk að vita hvort eða hvar sjúklingar leita að upplýsingum um krabbamein og hvort
leiðbeininga sé þörf því margir sjúklingar takmarka ekki upplýsingaleitina við heilbrigðis-
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stéttir. Aðrar rannsóknir sýna að margir eru virkir í upplýsingaleitinni en um 20% leita ekki.
Ástæðan getur verið að þeir forðist upplýsingar til að koma í veg fyrir kvíða og streitu, fái
upplýsingar gegnum aðra eða skorti leikni til að finna upplýsingar (Nagler, Gray, Romantan,
Kelly, DeMichele, Amstrong og Hornik, 2010). Mikilvægur munur er á upplýsingahegðun eftir
upprunalíffæri krabbameins. Læknar geta því ekki gert ráð fyrir að upplýsingahegðun allra
krabbameinssjúklinga sé sambærileg og ættu að spyrja um upplýsingahegðun hvers og eins.
Vísbendingar eru um að læknar beini sjúklingum sínum að upplýsingalindum, en
rannsóknir gefa einnig til kynna að læknar spyrji yfirleitt ekki um upplýsingahegðun
skjólstæðinga sinna. Nauðsynlegt er að læknar viti hvort og hvar sjúklingar leita sér
upplýsinga, því upplýsingaleit tengist virkri þátttöku í meðferð, að spyrja lækni spurninga en
einnig aukinni ringulreið og kvíða (Nagler, o.fl., 2010). Krabbameinslæknar ættu að spyrja
sjúklinga hvaða upplýsingar þá vanti og beina þeim í framhaldinu að traustum
upplýsingalindum (Shea-Budgell o.fl., 2014; López-Gómez, Ortega, Suárez, Serralta, Madero,
Gómez-Raposo, Sereno, Casado, Espinosa, Lobo og Feliu, J., 2011). Einstaklingar nota frekar
upplýsingalindir sem þeir þekkja og kunna á fremur en að leita á ný mið (Case, 2006). Mikil
aukning upplýsinga um heilsu á netinu og tækni til að nálgast þær hefur áhrif á hvaða
upplýsingalindir krabbameinssjúklingar nota (Rutten o.fl., 2005). Gæði þeirra geta verið
vafasöm því upplýsingum sem settar eru á netið er hvorki stjórnað af lögum né reglugerðum
(López-Gómez o.fl., 2011).
Upplýsingaþörf yngri kvenna með brjóstakrabbamein virðist ekki mætt með meiri
upplýsingum eða fleiri miðlum. Í rannsókn Balka, Krueger, Holmes og Stephen (2010) kom
fram að ungar konur sem greindust með brjóstakrabbamein leituðu að upplýsingum í þeim
tilgangi að taka ígrundaða ákvörðun um heilsuna, fræðast um hvað tæki við í sjúkdómsferlinu
eða í leit að félagslegum stuðningi. Um þriðjungur fór á netið, þriðjungur las prentað efni og
þriðjungur fékk upplýsingar hjá vini, lækni, öðru heilbrigðisstarfsfólki og konum með sömu
lífsreynslu. Á netinu vöfruðu þær og notuðu spjallsíður. Þær fóru á vefsíður, voru í
umræðuhópum eða tölvupóstsamskiptum. Fáar forðuðust netið en sumar notuðu það aðeins
í sérstökum tilfellum til að forðast ofgnótt og óviðkomandi upplýsingar (Balka o.fl., 2010).
Upplýsingaleit lýkur ekki eftir krabbameinsmeðferð, samkvæmt rannsókn BlanchHartigan, Blake og Viswanath (2014). Stór hluti þeirra 14 milljón læknaðra krabbameinssjúklinga í Bandaríkjunum leita af ásetningi að heilsuupplýsingum og nota að meðaltali fimm
mismunandi upplýsingalindir. Konur, menntaðir einstaklingar og þeir sem mættu færri
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hindrunum í upplýsingaleit voru líklegri til að leita víðar. Leit í fleiri upplýsingalindum eykur
líkur á að fá misvísandi upplýsingar, en sjúklingarnir voru ekki líklegri til að deila
upplýsingunum með heilbrigðisstarfsfólki í samanburði við þá sem leituðu í færri
upplýsingalindum. Meiri upplýsingaleit er því ekki endilega til bóta (Blanch-Hartigan o.fl.,
2014).
Tímasetning upplýsinga er mikilvæg. Við greiningu á alvarlegum sjúkdómi eru aðstæður
yfirþyrmandi og erfitt er fyrir sjúklinga að meðtaka upplýsingar. Því er mikilvægt að veita
upplýsingarnar oftar en einu sinni á meðferðartímabili (James-Martin, Koczwara, Smith og
Miller, 2014). Tímasetning sem hentar fer eftir því hvort sjúklingar forðast ógnandi
upplýsingar (e. blunting) eða reyna að halda í vonina. Þekkt er að sumir fást við veikindi með
því að leita af ásetningi að upplýsingum, það minnkar óöryggi og eykur tilfinningu um að hafa
stjórn á hlutunum.
2.4.2 Upplýsingaöflun á netinu
Áður en netið varð aðgengilegt var leitað að upplýsingum í bókum, tímaritum, fjölmiðlum,
skrifstofum, skjalaskápum, hugum manna og í tölvum. Upplýsingar sem dreifast víða er erfitt
að staðsetja og fá aðgang að. Netið sem upplýsingalind veitir aftur á móti aðgang að
fjölbreyttum upplýsingum sem getur fullnægt upplýsingaþörf einstaklings í einu vetfangi
(Case, 2012).
Notkun netsins eykst dag frá degi (Ziebland o.fl., 2004). Í Bandaríkjunum jókst hún að
meðaltali úr 52% árið 2000 í 84% árið 2014, samkvæmt vefsíðu PewResearchCenter (2015).
Þróunin á Íslandi er á þá leið að árið 2006 höfðu 84% íslenskra heimila tölvu og 83% voru
tengd netinu (Hagstofa Íslands, 2007), en 2014 töldust 98,2% íbúa á Íslandi til „netnotenda“,
en það eru einstaklingar sem hafa tengst netinu innan þriggja mánaða fram að framkvæmd
spurningalistans (Hagtíðindi, 2015). Rannsóknir sýna að helsta ástæða aukinnar netnotkunar
eru þægindi, mikið magn upplýsinga sem þar er hægt að nálgast (Savolainen og Kari, 2006),
nafnleynd (López-Gómez o.fl., 2011) auk aðgengis allan sólarhringinn (Ziebland o.fl., 2004).
Netið gefur margs konar möguleika til upplýsingaöflunar og gagnaflutnings, svo sem á spjallrásum þar sem spjallað er í rauntíma, með tölvupósti og bloggi. Upplýsingar sem settar eru
fram ólæstar og gjaldfrjálsar eru aðgengilegar öllum þeim sem hafa aðgang að netinu hvar í
heiminum sem þeir eru staddir. Upplýsingarnar geta verið á mismunandi formi, svo sem texti
á vefsíðu, myndir, hreyfimyndir, kvikmyndir, tónlist eða hugbúnaður (UT-Vefurinn, 2006).
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Minni gaumur er gefinn að gæðum upplýsinga, svo sem hversu nákvæmar, áreiðanlegar
eða gagnlegar þær eru (Savolainen og Kari, 2006). Rannsóknir benda til að viðmið sem notuð
eru til að ákveða hvort upplýsingar séu fullnægjandi geti verið breytileg eftir viðfangsefninu
og því hvernig ætlunin er að nota þær. Viðfangsefnin taka breytingum eftir því sem líður á
upplýsingaleitina og fólk áttar sig betur á því hvaða upplýsingar það hefur í höndum (Tang og
Solomon, 1998).
Krabbameinssjúklingar fara á netið til að finna margvíslegar upplýsingar. Konur með
brjóstakrabbamein eru meðal stórtækustu notenda. Þær reyna meðal annars að öðlast
skilning á sjúkdómsgreiningu, fá annað álit, finna upplýsingar um meðferð, læra að lifa með
krabbameini og leita eftir stuðningi annarra. Á netinu er mögulegt að afla, viðhalda og öðlast
gífurlega læknisfræðilega þekkingu á sjúkdómum. Nauðsynlegt er þó að vera á varðbergi eða
athuga upplýsingar með samanburði frá mismunandi upplýsingalindum (Ziebland o.fl., 2004).
Trúverðugleiki heilsuupplýsinga skiptir máli. Í samanburði við aðra netnotendur sýna
þeir sem leita að heilsuupplýsingum meiri árvekni með því að sannreyna upplýsingar.
Hegðun kvenna og karla er ólík. Konur eru mun líklegri til að leita upplýsinga um heilsu á
netinu og hafa meiri áhyggjur af að fá óáreiðanlegar upplýsingar. Ákvarðanataka um heilsu er
undir áhrifum frá heilsu- og læknisfræðilegum upplýsingum á netinu. Meira menntaðir
notendur eru líklegri til að sannreyna upplýsingarnar miðað við þá sem hafa minni menntun.
Ungir (< 40 ára) notendur með minni menntun eru líklegri til að trúa heilsuupplýsingum á
netinu en þeir sem eru eldri og hafa meiri menntun (Fox, 2000).
Rætt er um ofgnótt upplýsinga (e. information overload) þegar magn upplýsinga er
yfirþyrmandi og þrátt fyrir mögulegt notagildi virka þær hindrandi á upplýsingaleit
einstaklingsins og skerða hæfni hans til að nýta sér þær (Bawden og Robinson, 2009).
Upplifunin er huglæg (Savolainen, 2008) en henni fylgir jafnan sú tilfinning að
einstaklingurinn hafi misst tök á aðstæðum. Tilkoma netsins jók vandann viðvíkjandi ofgnótt
upplýsinga og því hvaða upplýsingalindir og heimildir eru valdar og hverjum er hafnað
(Savolainen, 2008). Það á sérstaklega vel við leit að upplýsingum á vefnum þar sem erfitt
getur verið að gera sér grein fyrir hvaða heimildir eru hentugastar hverju sinni.
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3

Rannsóknaraðferðir

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknar, rannsóknarspurningum,
framkvæmd, aðferðafræði og úrvinnslu. Þátttakendum eru gerð skil, meðal annars með
hliðsjón af bakgrunnsbreytum. Loks verður fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar.

3.1 Markmið
Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga með tilliti til
mataræðis, notkunar fæðubótarefna og lækningajurta. Jafnframt er ætlunin að öðlast betri
skilning á því hvort krabbameinssjúklingar hafi breytt mataræði, neyslu fæðubótarefna og
lækningajurta í kjölfar greiningar. Hvert er samband milli neyslu þessara vörutegunda og
bakgrunns þátttakenda? Hvaða þættir hafa áhrif á upplýsingaöflunina og eru einhverjar
hindranir í veginum? Hvar og hvernig nálgast krabbameinssjúklingar þessar upplýsingar?
Neytendur verða að vera á varðbergi gagnvart röngum og órökstuddum upplýsingum.
Fullyrðingar um gæði og gagnsemi fæðubótarefna og lækningajurta ásamt reynslusögum
ánægðra neytenda flæða yfir sviðið. Netvæðing og tilheyrandi ofgnótt upplýsinga eykur á
þennan vanda.
Rannsókninni er ekki ætlað að endurtaka fyrri rannsóknir á þessu fræðasviði þar sem
rannsakandi hefur ekki vitneskju um sambærilega rannsókn hvorki hérlendis né erlendis.
Stuðst er við spurningalista sem leiðbeinandi rannsakanda, Dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor í
upplýsingafræði við Háskóla Íslands, hefur notað í fjölmörgum rannsóknum um heilsu og
lífsstíl og tengjast viðfangsefninu sem hér er til skoðunar.

3.2 Rannsóknarspurningar
Settar eru fram fjórar rannsóknarspurningar:
1. Er munur á upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga um mataræði, fæðubótarefni
og lækningajurtir eftir lýðfræðilegum breytum?
Markmiðið með spurningunni er að skoða hvort fram kemur munur eftir bakgrunni
þátttakenda um hvort, hvar og hvernig krabbameinssjúklingar afla sér upplýsinga um
mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Áhugavert er að kanna hverjir velja þessar leiðir
sem geta veitt krabbameinssjúklingum tækifæri til virkrar þátttöku í sjúkdómsferlinu.
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2. Hvar og hvernig leita krabbameinssjúklingar upplýsinga um mataræði,
fæðubótarefni og lækningajurtir?
Víðs vegar er að finna upplýsingar um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Erfitt
getur verið að fóta sig í þeirri flóru. Hvar leita krabbameinssjúklingar að upplýsingunum; hjá
heilbrigðisstarfsfólki, í vina- eða tengslahópnum, hjá sölumönnum, í prentmiðlum, á netinu
svo sem vefsíðum aðila á heilbrigðissviði eða annarra, á samfélagsmiðlum eða gúggla þeir?
Leita krabbameinssjúklingar upplýsinganna af ásetningi, er einhver sem að fyrra bragði
miðlar þeim upplýsingunum eða rekast þeir á upplýsingarnar þó að þeir hafi ekki sérstaklega
verið að leita eftir þeim? Markmið spurningarinnar er að varpa ljósi á fyrrnefnda þætti.
3. Hvaða hindranir upplifa krabbameinssjúklingar í upplýsingaleitinni?
Finnst krabbameinssjúklingum erfitt að finna gagnlegar upplýsingar um mataræði? Vita þeir
hvar á að leita, hafa þeir næga orku, tíma og aðgang að upplýsingunum sem þeir þarfnast?
Sérfræðingar eru ekki alltaf sammála um hvað sé best að gera til að bæta heilsu, fjölmiðlar
birta oft upplýsingar um mataræði frá aðilum sem hafa óljósan bakgrunn og með tilkomu
netsins hefur aðgengi að upplýsingum aukist gífurlega. Leiðir það til þess að krabbameinssjúklingum finnist upplýsingarnar misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær? Kunna þeir að
leggja mat á vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar og vita þeir hvaða upplýsingum
þeir geta treyst? Er framboð af upplýsingum á íslensku nægjanlegt?
4. Breyttist afstaða þátttakenda til mataræðis, fæðubótarefna og lækningajurta í
kjölfar þess að greinast með krabbamein?
Framboð á fæðubótarefnum og lækningavörum hefur aukist mikið og margir eru tilbúnir að
bjóða vörurnar til sölu. Jafnframt er tiltrú fólks á gagnsemi oft mikil. Erfitt getur verið að átta
sig á því hvort neysla geri gagn eða sé skaðleg. Áhugavert er að greina á milli inntöku
fæðubótarefna eins og lýsis og fiskolíu, vítamína og steinefna annars vegar og virkra efna og
jurta hins vegar sem jafnvel er ætlaður töframáttur í þeirri vissu að „allt sé hollt og
hættulaust sem kemur frá náttúrunni“. Margir draga þá röngu ályktun (Magnús Jóhannsson,
2010).
Telja krabbameinssjúklingar sig taka áhættu með neyslunni, óttast þeir að neyslan hafi
áhrif á verkun lyfja sem þeir taka inn, telja þeir að einhver fæðubótarefni eða lækningajurtir
geti læknað krabbamein? Finnst krabbameinssjúklingum mikilvægt að ræða við lækni eða
annað heilbrigðisstarfsfólk um neyslu fæðubótarefna og lækningajurta?
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3.3 Aðferðafræði
Rannsóknaraðferðin er megindleg og var gagna aflað með spurningalista. Í megindlegum
rannsóknum er unnið með breytur og kvarða. Breyta (e. variable) er mæling á hugtaki sem er
breytilegt frá einum einstaklingi til annars. Kyn er til dæmis breyta sem tekur tvö gildi, það er
kona og karl. Ólíkir kvarðar eru notaðir til að mæla breytur og við val á tölfræðiaðferð er
mikilvægt að gera sér grein fyrir því á hvaða kvarða breytan er mæld. Nafnbreytur (e.
nominal scale) gefa til kynna flokkun í hópa, þær hafa ákveðna eiginleika en engin töluleg
gildi. Raðbreytur (e. ordinal scale) gefa til kynna röðun einstaklinga. Dæmi um raðbreytu er 5
þrepa kvarði, 1 = mjög oft [...], 5 = aldrei. Jafnbilabreytur (e. interval scale) veita upplýsingar
um röð einstaklinga, bil á milli þeirra eru alltaf jöfn (Amalía Björnsdóttir, 2003). Í
rannsókninni eru allar bakgrunnsbreytur á nafnkvarða en aðrar breytur eru mældar á
raðkvarða.

3.4 Framkvæmd rannsóknar
Gagnasöfnun fór fram frá 18. mars til 1. júní 2016. Spurningalistinn var lagður fyrir á dag- og
göngudeild blóð- og krabbameinslækninga á Landspítala-háskólasjúkrahúsi, en til þess þurfti
samþykki siðanefndar (nr. 2/2016) Landspítala-háskólasjúkrahúss, sjá viðauka 1. Leyfið var
veitt með því skilyrði að starfsfólk deildarinnar annaðist framkvæmdina en rannsakandi væri
ekki á vettvangi. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Spurningalistinn var lagður fyrir
hjá Ljósinu og Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins í þeim tilgangi að ná til stærri hóps,
tryggja góða svörun og ná til fjölbreytts hóps krabbameinssjúklinga á ólíku stigi meðferðar.
Spurningalistinn var fyrst forprófaður með hugrænni aðferðafræði (e. cognitive
interviewing) (Drennan, 2003). Einn þátttakandi í senn las spurningalistann upphátt eins og
hann væri að svara honum og nefndi hvað kæmi upp í hugann. Helstu athugasemdir voru að
spurning níu væri óskýr. Fram kom að spurningalistinn væri ekki yfirþyrmandi og leiddi
svaranda ágætlega áfram. Nokkru síðar forprófuðu átta skjólstæðingar Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins spurningalistann. Voru þeir beðnir um að láta vita af öllu sem þeim
fannst ekki nógu skýrt framsett. Athugasemdir sneru enn að spurningu níu. Í kjölfar
forprófana var spurningalista breytt lítillega, einkum orðalagi spurningar níu. Fram kom að
flestum fannst auðvelt að svara spurningalistanum.
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3.4.1 Mælitæki
Spurningalistinn sem lagður var fyrir í rannsókninni skiptist í fjóra þætti: 1) átta
bakgrunnsbreytur, 2) hvort mataræði hafi verið breytt eftir greiningu á krabbameini, þar sem
þverkenningarlíkan um hegðunarbreytingu (e. transtheoretical model, TTM) var notað (ein
spurning), 3) átta spurningar um upplýsingahegðun þátttakenda um mataræði,
fæðubótarefni og lækningajurtir, sem settar voru upp á fimm stiga raðkvarða og 4) fjórar
já/nei spurningar um notkun fæðubótarefna og lækningajurta, fyrir og eftir greiningu
krabbameins. Þar var einnig spurt um hvaða fæðubótarefna og lækningajurta var neytt, sjá
viðauka 1.
3.4.1.1 Bakgrunnsbreytur
Bakgrunnsbreytur voru fremst í spurningalistanum til að tryggja svör um bakgrunn
þátttakanda. Spurningar (1-5) um aldur, kyn, búsetu, hjúskaparstöðu og menntun voru
fengnar úr spurningalista sem Dr. Ágústa Pálsdóttir hefur notað. Áhersla var lögð á að spyrja
um netnotkun og var þar notast við spurningu frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands
(spurning 6). Hálfopin spurning um upprunalíffæri krabbameins var lögð fyrir með hliðsjón af
sex algengustu krabbameinum, samkvæmt Krabbameinsskrá (spurning 7). Spurning um tíma
frá greiningu (spurning 8) byggir á því hvar krabbameinssjúklingurinn er staddur í
meðferðinni.
3.4.1.2 Þverkenningarlíkan um hegðunarbreytingu
Spurningu 9 er ætlað að meta hvort þátttakandi hafi breytt mataræði í kjölfar greiningar á
krabbameini eða hvort breytingar séu fyrirhugaðar. Hvar er þátttakandi staddur í ferlinu? Dr.
Ágústa Pálsdóttir leiðbeinandi rannsóknarinnar lagði til að nota þverkenningarlíkan um
hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical model, TTM) (Cancer Prevention Research Center,
2016) í þessu samhengi. Líkanið hefur verið notað til að lýsa breyttri heilsuhegðun, þar sem
breytingar eru byggðar upp sem ferli eða röð aðskildra þrepa fremur en sem einstakur
atburður. Þrátt fyrir leit fannst ekkert um notkun líkansins í tengslum við breytt mataræði
eftir greiningu á krabbameini.
3.4.1.3 Upplýsingahegðun um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir
Spurningar 10-13 um mataræði og spurningar 18-21 um fæðubótarefni og lækningajurtir eru
settar fram með hliðsjón af spurningalista Dr. Ágústu Pálsdóttur. Spurt er um leit af
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ásetningi, hvort upplýsingum hafi verið miðlað að fyrra bragði, hvort þátttakandi hafi rekist á
upplýsingar þó hann hafi ekki sérstaklega verið að leita eftir þeim og staðhæfingar eða
hindranir við upplýsingaleit. Spurningarnar eru settar fram á 5 stiga Likert-kvarða.
3.4.1.4 Fæðubótarefni og lækningajurtir
Í spurningum 14-17 er spurt um neyslu annars vegar á fæðubótarefnum og hins vegar á
lækningajurtum fyrir og eftir greiningu á krabbameini. Í spurningu 21 er spurt um afstöðu til
nokkurra staðhæfinga um fæðubótarefni og lækningajurtir. Við samningu þessara spurninga
naut rannsakandi, auk hugmynda frá leiðbeinanda, reynslu og þekkingar Magnúsar
Jóhannssonar

læknis,

starfsmanna

Næringarstofu

Landspítala-háskólasjúkrahúss

og

starfsfólks Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Ráðleggingarnar snerust um orðalag
spurninga, framsetningu þeirra og sértækar spurningar til dæmis um að ákveðin
fæðubótarefni eða lækningajurtir geti læknað krabbamein og nauðsyn þess að ræða við
lækni eða annað heilbrigðisstarfsfólk um neyslu fæðubótarefna og lækningajurta.
3.4.1.5 Fyrirlögn spurningalista
Læknaritarar á biðstofu Landspítala-háskólasjúkrahúss kynntu krabbameinssjúklingum, sem
erindi áttu á deildina, rannsóknina og óskuðu eftir þátttöku þeirra. Þeim var afhent
kynningarbréf fyrir rannsóknina, sjá viðauka 1. Rannsakandi áætlaði 15-20 mínútur í að svara
spurningunum. Skjólstæðingarnir höfðu val um að svara á staðnum eða heima og senda þá
útfylltan spurningalista til rannsakanda í pósti. Svörum á göngudeildinni var komið fyrir í
læstum kassa sem aðeins rannsakandi hafði aðgang að. Hjá Ljósinu og hjá Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins lágu listarnir frammi á áberandi stað og sama tilhögun viðhöfð um
svörun og á Landspítala-háskólasjúkrahúsi. Nafnleyndar var gætt.

3.5 Úrvinnsla
Gögnin voru jafnóðum færð inn í SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
tölfræðiforritið, útgáfu 24, til úrvinnslu. Excel forritið var notað í útreikninga, við gerð taflna
og mynda. Við greiningu gagna var blönduð tækni notuð, allt eftir því hvaða spurningar áttu
hlut að máli. Unnið var samkvæmt reglum lýsandi tölfræði, reiknað meðaltal og staðalfrávik.
Marktektarpróf voru framkvæmd með t-prófi, bæði óháðu (Independent-Samples), háðu
(Paired-Samples) og Kí-kvaðrat (Kristjana Stella Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2014).
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Meðaltal spurninga var fundið í þeim tilgangi að bera það saman við ólíkar
bakgrunnsbreytur. Skalanum var snúið við þannig að 1->5, 2->4, 3->3, 4->2 og 5->1 í þeim
tilgangi að meðaltal lýsi betur niðurstöðu prófanna. Því hærra gildi þeim mun oftar var leitað
að upplýsingum, upplýsingum fremur miðlað til að fyrra bragði, rekist oftar á upplýsingar og
hindrunum fremur mætt við upplýsingaleit.
3.5.1 Endurröðun
Nokkrum breytum var endurraðað til þess að uppfylla skilyrði tölfræðiúrvinnslu um lágmark
30 sýni í hópi (Field, 2013). Í samráði við leiðbeinanda var breytu um aldur skipt í tvennt,
annars vegar 60 ára og yngri og hins vegar 61 árs og eldri. Hugmyndin er sú að við 60 ára
aldur verði oft skil í lífi fólks sem fer þá til dæmis að huga að starfslokum. Eftirtöldum
breytum var endurraðað í tvö gildi: Búseta; Á höfuðborgarsvæði/Utan höfuðborgar Hjúskaparstaða; Í hjónabandi/sambúð eða ekki í hjónabandi/sambúð - Netnotkun; Dagleg/Ekki dagleg eða aldrei - Tími frá greiningu; Nýgreind(ur) eða í meðferð / Lokið meðferð.
Spurningu níu um breytt mataræði var endurraðað þannig: Foríhugun-ÍhugunUndirbúningur/Framkvæmd-Viðhald. Spurningum 10-13 og 18-21 var endurraðað úr fimm
stiga skala í þriggja stiga skala: Mjög oft eða Oft / Frekar sjaldan eða Sjaldan / Aldrei. Þessi
endurröðun var notuð þegar við átti. Spurningum 14-17 var endurraðað úr fimm
valmöguleikum niður í þrjá: Daglega eða 3-6x í viku / 1-2 daga í viku eða sjaldnar / Aldrei.
3.5.2 Þáttagreining
Þáttagreining (e. factor analysis) var framkvæmd á spurningum 10, 12, 13, 18 og 20. Við
leitandi þáttagreiningu (e. exploratory factor analysis) var notast við meginásagreiningu (e.
principal axis factoring) með hornréttum (e. varimax) snúningi. Til að ákveða hvaða breytur
tilheyra tilteknum þætti er stuðst við fylgni eða hleðslu þeirra við þætti. Almennt gildir að
breyta tilheyri þeim þætti sem hún hefur hæsta fylgni við. Áður en þáttagreining er
framkvæmd þarf að meta hvort gagnasafnið stenst þær kröfur sem gerðar eru til þess að
þáttagreining teljist réttlætanleg. Þættirnir eru prófaðir í SPSS með áreiðanleikastuðli um
innra samræmi, Cronbach´s alpha, KMO og Bartlett´s prófi (e. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) er beitt til að mæla hvort gögnin séu hæf til að framkvæma
þáttagreiningu á þeim. Samkvæmt Field (2013) er kvarðinn áreiðanlegur ef hann er >0,7.
Miðað er við að KMO sé hærri en 0,50 til þess að standast kröfur til þáttagreiningar (Field,
2013). Yfirleitt er gerð sú krafa að fylgni breytu við þátt sé 0,3 eða hærri, 0,4 í litlum úrtökum
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(innan við 200). Þættir eru nefndir eftir þeim breytum sem vega þyngst. Í rannsókninni var
miðað við hleðslu á bilinu 0,6 til 0,9 við ákvörðun á heiti þáttar við þáttagreiningu.
Skriðupróf er myndræn framsetning sem sýnir samband eigingilda og þátta. Skriðupróf
er notað til að áætla fjölda þátta fyrir hverja spurningu sem er þáttagreind. Þættirnir eru
settir á X-ásinn og eigingildi á Y-ásinn. Eigingildi yfir 1 ákveður fjölda þátta (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).
Í spurningu 10 var þáttagreining framkvæmd á 16 atriðum, sem ætlað var að mæla leit
af ásetningi að upplýsingum um mataræði. Tveir þættir voru dregnir út; miðlar (7 atriði) og
sérfræðingar (9 atriði), sjá viðauka 2. Í spurningu 12 var þáttagreining framkvæmd á 16
atriðum. Fjórir þættir voru dregnir út; netið (6 atriði), miðlar (5 atriði), sérfræðingar (3 atriði)
og tengslanet (2 atriði), sjá viðauka 2. Í spurningu 13 var þáttagreining framkvæmd á 10
atriðum sem tengjast staðhæfingunum um upplýsingar um mataræði. Tveir þættir voru
dregnir út; aðgengi að upplýsingum (7 atriði) og mat á upplýsingum (3 atriði), sjá viðauka 2.
Í spurningu 18 var þáttagreining framkvæmd á 18 atriðum. Þrír þættir voru dregnir út;
miðlar (4 atriði), netið (6 atriði) og sérfræðingar (8 atriði), sjá viðauka 2. Í spurningu 20 var
þáttagreining framkvæmd á 18 atriðum. Fjórir þættir voru dregnir út; netið (6 atriði), miðlar
(5 atriði), sérfræðingar (5 atriði) og sölumenn (2 atriði), sjá viðauka 2.

3.6 Þátttakendur
Alls var 255 spurningalistum dreift á rannsóknarvettvang. Á Landspítala-háskólasjúkrahúsi
fylgdi frímerkt umslag spurningalista svo einnig væri hægt að svara honum heima og senda
rannsakanda í pósti. Nokkur frímerkt umslög fylgdu spurningalistum í Ljósinu og
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Svör bárust frá 107 krabbameinssjúklingum, þar af
24 í pósti sem ekki er mögulegt að greina hvaðan bárust. Svarhlutfall er 42%, sjá töflu 1.
Tafla 1: Dreifing spurningalista og svörun á rannsóknarvettvangi.
Staður

Fjöldi spurningalista dreift

Fjöldi svara

Landspítali-háskólasjúkrahús

100

21

Ljósið

105

49

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins

50

13

Samtals

255

Svör sem bárust með pósti

24
Svör alls

107

33

3.6.1 Svör við bakgrunnsbreytum
Í töflu 2 er birt hlutfall þátttakenda og svör eftir bakgrunnsbreytum. Meðalaldur þátttakenda
í rannsókninni var 59,18 ár (22-81 árs). Af þeim sem svöruðu spurningum um bakgrunnsbreytur voru 66% konur og 34% karlar. Sextíu ára og yngri voru 54% svarenda og 46% voru
eldri en 61 árs. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 84% en 16% bjuggu utan þess. Í hjónabandi
voru 77% en 23% voru ekkjur, ekklar eða einhleypir. Háskólamenntun höfðu 33% en aðra
menntun höfðu 67%. Daglega notuðu 78% netið á heimili eða við vinnu en 22% sjaldnar eða
aldrei. Brjóstakrabbamein greindist hjá 41% þátttakenda, annað krabbamein hjá 46% og 13%
höfðu greinst aftur. Nýgreindir og í meðferð voru 62% svarenda og 38% höfðu lokið meðferð.
Tafla 2: Hlutfall þátttakenda og svör eftir bakgrunnsbreytum.
Breyta
Kyn
Búseta

N

Hópur

106
101

Tími frá
greiningu

101

Menntun

106

%

Breyta

N

Konur

66

Aldur

102

Karlar

34

Höfuðborgarsv.
Þéttbýli
Dreifbýli
Nýgreind(ur)

Hjúskaparstaða

100

14
2
Netnotkun

106

Í meðferð
Lokið meðferð

60
38
Krabbamein

106

84

2

Grunnskóli

16

Starfsnám
Verklegt nám
Bóklegt nám
Sérskóli
Háskólanám

10
16
11
14
33

Hópur

%

≤60 ára
≥61 árs
Í hjónabandi
Einhleyp(ur)
Ekkja/Ekkill
Daglega
3-6 d. í viku
1-2 d. í viku
Sjaldnar
Aldrei
Brjóst
Blöðruhálsk.
Ristill
Lungu
Húð
Legháls
Annað
Endurgreint

54
46
77
16
7
78
11
4
4
3
41
7
5
7
1
1
24
13

Hjá flestum þátttakenda var upprunalíffæri krabbameins brjóst eða hjá 43, þar af var einn
karl. Önnur upprunalíffæri krabbameins voru: blöðruhálskirtill (n=8), lungu (n=8), mergur
(n=6), ristill (n=5), eitlar (n=4), heili (n=3), nýru (n=2), bris (n=2), vélinda (n=2), kviðarhol
(n=2), húð (n=1), lifur (n=1), botnlangi (n=1), hvítblæði (n=1), eistu (n=1), eggjastokkur (n=1)
og skeifugörn (n=1). Þátttakendur sem greinst höfðu aftur voru 14. Einn þátttakandi svaraði
ekki spurningu um upprunalíffæri krabbameins.
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3.7 Takmarkanir rannsóknar og álitamál
Upphaflega var gert ráð fyrir að leggja spurningalistann fyrir konur með brjóstakrabbamein
og karla sem greinst höfðu með blöðruhálskirtilskrabbamein. Það gekk ekki eftir og var
spurningalistinn lagður fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein af ólíkum uppruna. Eftir á
að hyggja hefði átt að ganga harðar eftir að fá leyfi til að leggja spurningalistann fyrir á
göngudeild þvagskurðlækninga og ná þannig til fleiri karla. Sú tilhögun hefði gefið færi á því
að bera saman svör kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein og karla sem greinst
hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein.
Deildarhjúkrunarfræðingur á dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga gerði
strax ráð fyrir dræmri svörun og að langan tíma tæki að safna gögnum. Sjúklingar væru
þreyttir á miklum fjölda spurningalista sem þeir væru beðnir um að svara. Að mati
rannsakanda var spurningalistinn langur og krefjandi. Það álit staðfestu þátttakendur í
forprófun. Spurningalistinn var þó styttur frá því sem upphaflega var áætlað. Siðanefnd
Landspítala setti það skilyrði að spurningalistinn væri lagður fyrir af starfsfólki deildarinnar
sem er skiljanlegt í ljósi þess að sjúklingar njóti nafnleyndar. Viðvera rannsakanda hefði aftur
á móti getað nýst til að leiðbeina þátttakendum um svörun og veita umbeðnar útskýringar.
Mögulega hefðu einnig fleiri svör borist. Sama gildir fyrir Ljósið og Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins. Sjúklingar, sérstaklega í virkri meðferð, hafa um annað að hugsa en
svara spurningalista um málefni sem stendur þeim mis ofarlega í huga.
Æskilegt hefði verið að ná til fleiri krabbameinssjúklinga til þess að uppfylla betur skilyrði
tölfræðiúrvinnslu um lágmark 30 sýni í hópi. Spurning níu um breytt mataræði var fyrsta
spurningin eftir bakgrunnsbreytur. Henni reyndist erfitt að svara eins og fram kom í
forprófun. Þátttakendur hafa líklega ekki þekkt til hugmyndafræðinnar sem líkanið byggir á.
Um 36% svöruðu spurningunni ekki rétt þrátt fyrir leiðbeiningar. Mögulega hefði mátt orða
spurninguna skýrar og hafa hana aftast í þeim hluta spurningalistans, sem sneri að mataræði.
Þá væru þátttakendur búnir „að hita upp“ og líklegri til að svara erfiðri og flókinni spurningu.
Spurning 9 var almenns eðlis og engin önnur spurning á spurningalistanum studdi við eða gaf
nánari skýringu á svörum þátttakenda. Spurningu um tíma frá greiningu var ætlað að ná til
læknaðra krabbameinssjúklinga. Ekki var gerður greinarmunur á því hvort um væri að ræða
vikur, mánuði eða ár. Fram kom í forprófun að orðanotkun í upplýsingafræðinni vefðist fyrir
fólki. Má þar nefna hugtökin upplýsingahegðun, að leita af ásetningi og miðlun að fyrra
bragði.
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4

Niðurstöður

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknar á upplýsingaleit krabbameinssjúklinga um
mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Hvar er upplýsinganna helst leitað og hverjar eru
helstu hindranir? Við greiningu á gögnum komu fram fjölmargar niðurstöður. Til að fylgja
viðmiðum um umfang lokaverkefnisins var ákveðið í samráði við leiðbeinanda að birta aðeins
þær niðurstöður þar sem marktækur munur kom fram. Fyrst verður gerð grein fyrir
upplýsingahegðun um mataræði í kjölfar greiningar á krabbameini (spurningar 10-13), því
næst kemur umfjöllun um það hvort mataræði hafi verið breytt í kjölfar greiningar (spurning
9), þá er leitast við að draga fram upplýsingahegðun um fæðubótarefni og lækningajurtir í
kjölfar greiningar (spurningar 18-21) og loks er athugað hvort neysla fæðubótarefna og
lækningajurta hafi tekið breytingum eftir krabbameinsgreiningu.

4.1 Upplýsingahegðun um mataræði
Hér verður fjallað um niðurstöður úr spurningum 10, 11, 12 og 13. Í lok kafla er samantekt á
því hvernig þátttakendur röðuðu eftir mikilvægi, stöðum þar sem algengt er að afla
upplýsinga um mataræði.

Spurning 10. Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um mataræði á eftirtöldum
stöðum?
Mynd 3 sýnir hvernig þátttakendur röðuðu nokkrum stöðum þar sem algengt er að leita að
upplýsingum um mataræði. Röðunin tekur mið af hlutfalli svarmöguleika um að leita mjög
oft eða oft af ásetningi að upplýsingum um mataræði á tilteknum stað. Flestir leituðu af
ásetningi að upplýsingunum með því að gúggla. Við þáttagreiningu á spurningu 10 komu
fram tveir þættir, miðlar og sérfræðingar. Gerð er nánari grein fyrir niðurstöðunum í viðauka
2.
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Mynd 3: Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um mataræði á eftirtöldum stöðum?

Mynd 4 sýnir marktækar niðurstöður sem fengust þegar greint er eftir hópum og leit af
ásetningi í miðlum. Marktækur munur kom fram eftir kyni, aldri, menntun og upprunalíffæri
krabbameins á því hversu oft var leitað af ásetningi í miðlum að upplýsingum um mataræði.
Konur (m=2,06) leituðu meira en karlar (m=1,65), t(93,6)=2,39, p=0,019. Einnig leituðu 60 ára
og yngri (m=2,15) meira en 61 árs og eldri (m=1,67), t(96)=2,49, p=0,015. Jafnframt leituðu
háskólamenntaðir (m=2,20) meira en þeir sem höfðu aðra menntun (m=1,70),
t(88,465)=2,65, p=0,009. Sömuleiðis leituðu þátttakendur með brjóstakrabbamein (m=2,17)
meira en þeir sem greindust með annað krabbamein eða greindust aftur (m=1,70),
t(101)=2,58, p=0,011.
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Mynd 4: Meðaltal á kvarða sem mælir hversu mikið var leitað af ásetningi að upplýsingum um
mataræði í miðlum, skipt eftir bakgrunnsbreytum.

Fram kemur á mynd 5 að marktækur munur fannst eftir menntun og netnotkun á því hversu
mikið var leitað af ásetningi hjá sérfræðingum um mataræði. Háskólamenntaðir (m=2,63)
leituðu meira en þeir sem höfðu aðra menntun (m=1,81), t(101)=4,45, p=0,000. Einnig
leituðu daglegir netnotendur (m=2,32) meira en þeir sem ekki nota netið daglega (m=1,65),
t(101)=2,714, p=0,008.

Mynd 5: Meðaltal á kvarða sem mælir hversu mikið var leitað af ásetningi að upplýsingum um
mataræði hjá sérfræðingum, skipt eftir bakgrunnsbreytum.
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Spurning 11. Hefur einhver eftirtalinn miðlað til þín að fyrra bragði upplýsingum um
mataræði?

Mynd 6: Hefur einhver eftirtalinn miðlað til þín að fyrra bragði upplýsingum um mataræði?

Á mynd 6 kemur fram að vinur, kunningi eða ættingi miðlaði flestum þátttakendum að fyrra
bragði upplýsingum um mataræði. Í marktektarprófi (Kí-kvaðrat) fannst marktækur munur
eftir aldri á miðlun upplýsinga um mataræði að fyrra bragði frá vini, kunningja eða ættingja.
Þeim sem voru 60 ára og yngri var oftar miðlað að fyrra bragði upplýsingum um mataræði en
61 árs og eldri χ2(2, N=96)=11,33, p=0,003. Einnig kom fram marktækur munur eftir
menntun og internetnotkun á miðlun að fyrra bragði frá jafningjahópi. Þeim sem lokið höfðu
háskólaprófi var oftar miðlað upplýsingunum en þátttakendum með aðra menntun χ2(2,
N=99)=6,29, p-gildi=0,043. Daglegum netnotendum var sömuleiðis oftar miðlað upplýsingunum en þeim sem ekki notuðu netið daglega χ2(2, N=100)=6,95, p=0,031.
Spurning 12. Hefur þú rekist á upplýsingar um mataræði á eftirtöldum stöðum, þó að þú
hafir ekki sérstaklega verið að leita eftir þeim?
Mynd 7 sýnir hve algengt var að þátttakendur hefðu rekist á upplýsingar um mataræði á
tilteknum stöðum, þó þeir hefðu ekki sérstaklega verið að leita eftir þeim. Hlutfall þeirra sem
svöruðu mjög oft eða oft liggur á bak við röðun staðanna sem spurt er um.
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Mynd 7: Hefur þú rekist á upplýsingar um mataræði á eftirtöldum stöðum, þó að þú hafir ekki
sérstaklega verið að leita eftir þeim?

Eins og fram kemur á mynd 7 rákust þátttakendur oftast á upplýsingar um mataræði þó þeir
væru ekki að leita þeirra hjá vini, kunningja eða ættingja. Á mynd 8 eru þættirnir netið,
miðlar og tengslanet bornir saman við bakgrunnsbreytur og að rekast á upplýsingar um
mataræði.
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Mynd 8: Þættirnir netið, miðlar og tengslanet bornir saman við bakgrunnsbreytur og að rekast á
upplýsingar um mataræði.

Eins og sést á mynd 8 fannst marktækur munur á því hve oft þátttakendur rákust á
upplýsingar um mataræði á netinu eftir kyni, aldri, menntun og netnotkun. Konur (m=2,27)
rákust oftar á upplýsingar um mataræði en karlar (m=1,78), t(80,64)=2,66, p=0,009.
Sömuleiðis rákust sextíu ára og yngri (m=2,41) oftar á upplýsingarnar en 61 árs og eldri
(m=1,76), t(96)=3,42, p=0,001. Jafnframt rákust háskólamenntaðir (m=2,57) oftar á
upplýsingarnar en þeir sem ekki höfðu háskólamenntun (m=1,73), t(82,49)=-4,61, p=0,000 og
daglegir netnotendur (m=2,29) rákust oftar á upplýsingarnar en þeir sem notuðu netið ekki
daglega (m=1,38), t(57,77)=5,81, p=0,000.
Marktækur munur kom fram á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um
mataræði í miðlum eftir kyni, aldri, menntun, netnotkun og upprunalíffæri krabbameins.
Konur (m=2,55) rákust oftar á upplýsingar um mataræði en karlar (m=2,00), t(101)=2,44,
p=0,016. Einnig rákust sextíu ára og yngri (m=2,65) oftar á upplýsingarnar en 61 árs og eldri
(m=1,99), t(96)=3,17, p=0,002. Þá rákust háskólamenntaðir (m=2,75) oftar á upplýsingarnar
en þátttakendur með aðra menntun (m=2,06), t(100)=-3,32, p=0,001. Jafnframt rákust
daglegir netnotendur (m=2,52) oftar á upplýsingarnar en þeir sem ekki notuðu netið daglega
(m=1,80), t(37,38)=3,34, p=0,002. Sömuleiðis rákust þeir sem greindust með brjóstakrabbamein (m=2,70) oftar á upplýsingarnar en þeir sem greindust með annað krabbamein
eða greindust aftur (m=2,08), t(101)=2,94, p=0,004, sjá mynd 8.
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Marktækur munur var á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um mataræði gegnum
tengslanetið eftir menntun og netnotkun. Þeir sem höfðu lokið háskólaprófi (m=2,82) rákust
oftar á upplýsingar um mataræði en þeir sem höfðu aðra menntun (m=2,19), t(99)=-2,76,
p=0,007. Þátttakendur sem nota netið daglega (m=2,59) rákust oftar á upplýsingarnar en þeir
sem ekki nota netið daglega (m=1,94), t(36,59)=2,67, p=0,011. Ekki fannst marktækur munur
eftir neinni bakgrunnsbreytu á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um mataræði
hjá sérfræðingi, sjá mynd 8, sjá viðauka 2.

4.1.1 Samantekt á algengum stöðum sem notaðir eru í upplýsingaöflun um mataræði
Í töflu 3 er yfirlit yfir svör þátttakenda á algengum stöðum sem notaðir eru í upplýsingaöflun
um mataræði. Svörum er skipt í þrjá flokka (mikill áhugi, miðlungs áhugi, lítill áhugi) eftir
hlutfalli þátttakenda sem merkti við mjög oft eða oft. Með því að skipta stöðunum þannig í
þrennt sést að sambærilegir staðir flokkast oft líkt án tillits til þess hvort um er að ræða leit
af ásetningi, hver miðlaði að fyrra bragði upplýsingunum eða hvort rekist er á upplýsingar um
mataræði. Mikilvægustu staðirnir voru að gúggla, vinur, kunningi eða ættingi og
jafningjahópur. Miðlungs mikilvægir staðir voru heilbrigðisstarfsfólk. Fæstir öfluðu sér
upplýsinga um mataræði í bæklingum annarra en heilbrigðisyfirvalda. Dagblöð og tímarit
voru mikilvægir staðir þegar rekist var á upplýsingar og miðlungi mikilvægir við leit af
ásetningi.
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Tafla 3: Upplýsingahegðun um mataræði. Stöðum er raðað í þrjá flokka (mikill áhugi, miðlungs
áhugi, lítill áhugi) eftir því hve hátt hlutfall þátttakenda merkti við mjög oft eða oft.
Mjög oft eða oft

Leitað af ásetningi

Miðlað að fyrra bragði

Rekist á

21% - 38%

Gúgglað

Vinur, kunningi, ættingi

Vinur, kunningi, ættingi

Vinur, kunningi, ættingi

Jafningjahópur

Dagblað, tímarit á prenti

11-20%

4-10%

Bæklingur frá heilbrigðissviði

Dagblað, tímarit á netinu

Jafningjahópur

Auglýsing í prentmiðli

Vefsíða frá heilbrigðisaðila

Jafningjahópur

Dagblað, tímarit á netinu

Heilbrigðisstarfsfólk

Gúgglað

Dagblað, tímarit á prenti

Auglýsing á netinu

Uppsláttarrit

Samfélagsmiðill

Heilbrigðisstarfsfólk

Heilbrigðisstarfsfólk

Umræðu- eða fréttahópur

Bæklingur á heilbrigðissviði

Samfélagsmiðill

Vefsíða á heilbrigðissviði

Vefsíða annarra

Vefsíða annarra

Auglýsing á netinu

Heilsuvöruverslun

Bæklingar annarra

Starfsm. heilsuv.verslunar

Uppsláttarrit

Auglýsing í prentmiðli

Umræðu eða fréttahópur

Heilsuvöruverslun

Bæklingur annarra

Spurning 13: Eftirtaldar staðhæfingar tengjast upplýsingum um mataræði. Veldu þann
möguleika sem lýsir afstöðu þinni best.
Á mynd 9 eru sýnt hvernig þátttakendur röðuðu nokkrum staðhæfingum eða hindrunum
sem tengjast upplýsingum um mataræði. Mesta hindrun þátttakenda fólst í því að átta sig á
hvað væru vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar um mataræði því fjölmiðlar birta
oft efni frá aðilum sem fólk þekkir ekki deili á. Því næst var að velja úr upplýsingum um
mataræði á netinu enda er upplýsingaflæðið þar gífurlegt. Þá kom veit ekki hvaða
upplýsingum ég get treyst sem tengist því að sérfræðingar eru ekki alltaf sammála um hvað
sé best að gera til að bæta heilsu. Mitt á milli röðuðust staðhæfingar um að upplýsingar sem
finnast um mataræði væru misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær og erfitt væri að finna
upplýsingar með gagnlegum ráðum. Færri töldu það hindrun að of lítið væri til af
upplýsingum á íslensku, að vita ekki hvar á að leita þeirra eða þeir hefðu hvorki tíma né orku
til að leita að upplýsingunum. Fæstir töldu það hindrun að upplýsingar um mataræði sem
þeir gætu haft þörf fyrir væru til en þeir hefðu ekki aðgang að þeim.
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Mynd 9: Hindranir sem tengjast upplýsingum um mataræði.

Svör við spurningu 13 um hindranir sem tengjast leit að upplýsingum um mataræði var
þáttagreind og voru dregnir út tveir þættir, aðgengi að upplýsingum (7 atriði) og mat á
upplýsingum (3 atriði), sjá viðauka 2. Í marktektarprófi (t-próf) kom fram marktækur munur á
netnotkun og aðgengi að upplýsingum. Þeir sem ekki notuðu netið daglega (m=2,89) áttu í
meiri erfiðleikum með aðgengi að upplýsingum en þeir sem notuðu netið daglega (m=2,18),
t(95)=-3,51, p=0,001. Ekki fannst marktækur munur eftir bakgrunnsbreytu og mati á
upplýsingum.

4.2 Breytt mataræði
Dregin eru fram svör við spurningu 9 hvort mataræði hafi verið breytt í kjölfar greiningar á
krabbameini, hvort breytingar eru fyrirhugaðar og hvar þátttakendur eru staddir í því ferli.
Ljósi er síðan varpað á marktækar niðurstöður varðandi upplýsingahegðun sem tengist
jafningjahópi, netinu, miðlum og sérfræðingum.
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Mynd 10: Þverkenningarlíkan um þá hegðunarbreytingu hvort mataræði hafi verið breytt í kjölfar
krabbameinsgreiningar og hvar þátttakandi er staddur í því ferli.

Á mynd 10 eru niðurstöður birtar sem túlkaðar eru samkvæmt þverkenningarlíkaninu
um hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical model, TTM). Þar kemur fram að 16
þátttakendur úrtaks voru á foríhugunarstigi, 14 voru á íhugunarstigi, 9 voru á
undirbúningsstigi, 8 voru á framkvæmdarstigi og 21 þátttakandi var á viðhaldsstigi.
Fjölmargir þátttakendur, eða 36%, misskildu spurninguna og svörðuðu henni ekki eins og til
var ætlast. Ástæður þess að svör 38 þátttakenda voru dæmd marklaus voru helst þessar:
Þátttakandi merkti við öll þrepin (n=18), merkti við þrep 1 og 2 (n=9), merkti við þrep 2-5
(n=3) eða merkti við önnur tvö til fjögur þrep (n=8).
Af þeim 68 þátttakendum sem svöruðu spurningunni eins og til var ætlast hafði
meirihlutinn ekki tekið ákvörðun um að breyta mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar. Af
þeim 29 (43%) sem höfðu tekið þá ákvörðun að breyta mataræði merktu 8 við
framkvæmdarstig. Þeir einstaklingar breyttu hegðun sinni fyrir sex mánuðum eða skemur.
Augljósar breytingar höfðu orðið (n=5), höfðu gert alvöru úr að breyta mataræði (n=3). Á
viðhaldsstigi var 21 þátttakandi. Þeir þátttakendur höfðu náð árangri í að breyta mataræði.
Þeir höfðu tileinkað sér breytingar (n=13) og reynt að viðhalda breyttu mataræði (n=8), sjá
viðauka 3.
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Af þeim 39 (57%) sem ekki höfðu tekið ákvörðun um að breyta mataræði merktu 16 við
foríhugun. Þeir þátttakendur hafa ekki hug á að gera breytingar innan sex mánaða. Þeir telja
sig ekki þurfa að breyta mataræði (n=10), hafa reynt að breyta mataræði en gefist upp (n=3),
hafa ekki trú á að það skipti máli að breyta mataræði (n=2) og er ekki tilbúin(n) til að breyta
mataræði (n=1). Við íhugun merktu 14 þátttakendur. Þeir þátttakendur hafa vilja til að
breyta hegðun innan sex mánaða. Þeir íhuga breytingu (n=6), gera sér grein fyrir að þurfa að
breyta mataræði (n=5), velta fyrir sér kostum og göllum þess að breyta mataræði (n=2) og
meta kosti og galla þess að breyta mataræði (n=1). Við undirbúning merktu 9 þátttakendur.
Þar af var undirbúningur hafinn (n=6) og ákveðin(n) í að breyta (n=3), sjá viðauka 3.
Meðaltalsgildi var fundið og borið saman með marktektarprófi (t-próf) við þætti í
spurningum 10 (leitað af ásetningi), spurningu 11 (miðlað til þín að fyrra bragði), spurningu
12 (rekist á upplýsingar) og spurningu 13 um hindranir sem tengjast upplýsingum um
mataræði, sjá mynd 10.
Mynd 11 sýnir tengsl milli þess að þátttakendur breyttu mataræði eða ekki og
upplýsingahegðunar. Marktækar niðurstöður fengust milli þess að hafa breytt mataræði og
leita að upplýsingum af ásetningi um mataræði hjá sérfræðingum. Þeir sem breytt höfðu
mataræði (m=2,73) leituðu oftar af ásetningi að upplýsingunum hjá sérfræðingum en þeir
sem ekki höfðu breytt mataræði (m=1,92), t(63)=-3,34, p=0,001. Jafnframt fannst marktækur
munur milli þess að breyta mataræði og vera miðlað upplýsingunum frá jafningjahópi. Þeim
sem breytt höfðu mataræði (m=2,92) var fremur miðlað upplýsingunum frá jafningjahópi en
þeim sem ekki höfðu breytt mataræði (m=2,08), t(60)=-2,71, p=0,009. Sömuleiðis fannst
marktækur munur á því að breyta mataræði og rekast á upplýsingarnar í miðlum. Þeir sem
breytt höfðu mataræði (m=2,87) rákust oftar á upplýsingarnar í miðlum en þeir sem ekki
höfðu breytt mataræði (m=2,21), t(63)=-2,49, p=0,015. Lokst fannst marktækur munur á því
að breyta mataræði og rekast á upplýsingarnar á netinu. Þeir sem breyttu mataræði
(m=2,45) rákust fremur á upplýsingarnar á netinu en þeir sem ekki breyttu mataræði
(m=1,95), t(63)=-2,04, p=0,045.
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Mynd 11: Í kjölfar krabbameinsgreiningar breyttu þeir þátttakendur um mataræði sem leituðu af
ásetningi að upplýsingum um mataræði, rákust á upplýsingarnar eða var miðlað að fyrra bragði
upplýsingum um mataræði

4.3 Upplýsingahegðun um fæðubótarefni og lækningajurtir
Hér koma niðurstöður um upplýsingaleit varðandi fæðubótarefni og lækningajurtir. Fyrst eru
kynntar niðurstöður um það hvort upplýsinganna er leitað af ásetningi, upplýsingum miðlað
að fyrra bragði eða hvort þátttakendur rekast á upplýsingar þó að þeir hafi ekki sérstaklega
verið að leita eftir þeim. Niðurstöður varðandi staðhæfingar eða hindranir sem tengjast
upplýsingum um mataræði reka lestina.

Spurning 18. Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og/eða
lækningajurtir á eftirtöldum stöðum?
Flestir leituðu að upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir með því að gúggla, sjá
mynd 12. Í þáttagreiningu voru dregnir fram 3 þættir; miðlar (4 atriði), netið (6 atriði) og
sérfræðingar (8 atriði), sjá viðauka 2.
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Mynd 12: Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir á
eftirtöldum stöðum?

Á mynd 13 kemur fram að marktækur munur fannst á því hversu mikið þátttakendur leituðu
af ásetningi í miðlum að upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir eftir aldri. Þeir
sem voru 60 ára og yngri (m=2,11) leituðu oftar að upplýsingunum en 61 árs og eldri
(m=1,48), t(91,76)=3,19, p=0,002.

Mynd 13: Þættirnir miðlar, netið og sérfræðingar bornir saman við bakgrunnsbreytur og leit af
ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir.
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Einnig var marktækur munur á því hversu mikið þátttakendur leituðu af ásetningi á netinu að
upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir eftir aldri, menntun og upprunalíffæri
krabbameins. Þeir sem voru 60 ára og yngri (m=2,40) leituðu oftar að upplýsingunum en 61
árs og eldri (m=1,52) t(93,70)=4,73, p=0,000. Jafnframt leituðu háskólamenntaðir (m=2,26)
oftar að upplýsingunum en þátttakendur með aðra menntun (m=1,78), t(99)=-2,41, p=0,018
og þeir sem greindust með brjóstakrabbamein (m=2,21) leituðu oftar að upplýsingunum en
þátttakendur með krabbamein í öðru upprunalíffæri eða greindust aftur (m=1,79), t(100)=2,10, p=0,038, sjá mynd 13.
Sömuleiðis var marktækur munur á því hversu mikið þátttakendur leituðu af ásetningi að
upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir hjá sérfræðingum eftir aldri, menntun og
upprunalíffæri krabbameins. Þátttakendur sem voru 60 ára og yngri (m=2,13) leituðu oftar
að upplýsingunum en 61 árs og eldri (m=1,66) t(95)=-2,67, p=0,009. Þá leituðu
háskólamenntaðir (m=2,16) oftar að upplýsingunum en þeir sem höfðu aðra menntun
(m=1,73), t(99)=-2,52, p=0,013 og þeir sem greindust með brjóstakrabbamein (m=2,16)
leituðu oftar að upplýsingunum en þátttakendur með krabbamein í öðru upprunalíffæri eða
sem greindust aftur (m=1,70), t(84,73)=2,65, p=0,010, sjá mynd 13.

Spurning 19. Hefur einhver eftirtalinn miðlað til þín að fyrra bragði upplýsingum um
fæðubótarefni og lækningajurtir?

Mynd 14: Þátttakendum miðlað að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir.

Að jafnaði miðlaði vinur, kunningi eða ættingi þátttakendum oftast að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir, sjá mynd 14.
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Mynd 15: Heilbrigðisstarfsfólk, vinur, kunningi, ættingi, jafningjahópur eða starfsmaður heilsuvöruverslunar miðla þátttakendum eftir aldri að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni og
lækningajurtir.

Á mynd 15 er niðurstaða marktektarprófs (Kí-kvaðrat) sýnd. Marktækur munur fannst eftir
aldri á því að heilbrigðisstarfsfólk miðlaði að fyrra bragði upplýsingum til þátttakenda um
fæðubótarefni og lækningajurtir. Sextíu ára og yngri var oftar miðlað að fyrra bragði
upplýsingunum en 61-81 árs χ2(2, N=101) = 11,18, p-gildi 0,004. Einnig fannst marktækur
munur eftir aldri á því að vinur, kunningi eða ættingi miðlaði til þátttakenda að fyrra bragði
upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir. Sextíu ára og yngri oftar miðlað
upplýsingunum að fyrra bragði en 61-81 árs χ2(2, N=101) = 17,23, p-gildi=0,000. Jafnframt
fannst marktækur munur eftir aldri á því að jafningjahópur miðlaði að fyrra bragði
upplýsingum til þátttakenda um fæðubótarefni og lækningajurtir. Sextíu ára og yngri var
oftar miðlað upplýsingunum að fyrra bragði en 61-81 árs χ2(2, N=99) = 11,15, p-gildi=0,004.
Mynd 16 sýnir að marktækur munur fannst eftir menntun á því að vinur, kunningi eða
ættingi miðlaði til þátttakenda að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni og
lækningajurtir. Þeim sem höfðu háskólapróf var oftar miðlað að fyrra bragði upplýsingunum
en þeim sem ekki höfðu háskólapróf χ2(2, N=101) = 8,33, p-gildi=0,015. Einnig fannst
marktækur munur eftir menntun á því að starfsmaður heilsuvöruverslunar miðlaði til
þátttakenda að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir.
Háskólamenntuðum var oftar miðlað upplýsingunum að fyrra bragði en þeim sem höfðu aðra
menntun χ2(2, N=101) = 6,20, p-gildi=0,045. Jafnframt fannst marktækur munur eftir
menntun og netnotkun að jafningjahópurinn miðlaði að fyrra bragði upplýsingunum. Þeim
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sem voru háskólamenntaðir var að jafnaði oftar miðlað upplýsingunum en þátttakendum
með aðra menntun χ2(2, N=99) = 6,20, p-gildi=0,045. Þeim sem notuðu netið daglega var
oftar miðlað að fyrra bragði upplýsingunum en þeim sem ekki notuðu netið daglega χ 2(2,
N=99) = 6,54, p-gildi=0,038.

Mynd 16: Miðlun að fyrra bragði eftir menntun á upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir
frá vini, kunningja, ættingja eða starfsmanni heilsuvöruverslunar.

Spurning 20. Hefur þú rekist á upplýsingar um fæðubótarefni og/eða lækningajurtir á
einhverjum eftirfarandi stöðum, þó svo að þú hafir ekki verið að leita sérstaklega eftir
þeim?
Eins og fram kemur á mynd 17 rákust þátttakendur helst á upplýsingar um fæðubótarefni og
lækningajurtir í dagblaði eða tímariti á prenti. Í þáttagreiningu voru dregnir út fjórir þættir:
netið (6 atriði), miðlar (5 atriði), sérfræðingar (5 atriði) og sölumenn (2 atriði), sjá viðauka 2.
Marktektarpróf (t-próf) var framkvæmt, sjá niðurstöður á mynd 18.

52

Mynd 17: Hefur þú rekist á upplýsingar um fæðubótarefni og lækningajurtir á eftirtöldum stöðum?

Á mynd 18 kemur fram að marktækur munur fannst eftir aldri, menntun, netnotkun og
upprunalíffæri krabbameins á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um fæðubótarefni og lækningajurtir á netinu. Sextíu ára og yngri (m=2,48) rákust oftar á upplýsingarnar en
61 árs og eldri (m=1,71), t(93)=3,97, p=0,000. Sömuleiðis rákust háskólamenntaðir (m=2,42)
oftar á upplýsingarnar en þeir sem höfðu aðra menntun (m=1,95), t(97)=-2,45, p=0,017.
Jafnframt rákust daglegir notendur netsins (m=2,28) oftar á upplýsingarnar en þeir sem
notuðu netið ekki daglega (m=1,70), t(43,96)=3,05, p=0,004 og þátttakendur sem greindust
með brjóstakrabbamein (m=2,41) rákust oftar á upplýsingarnar en þeir sem greindust með
krabbamein í öðru líffæri eða greindust aftur (m=1,89), t(91,41)=2,63, p=0,010.
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Sölumenn

Kona

2.66

Karl

Sérfræðingar
Netið

2.17

60 ára og yngri

Miðlar

2.48
2.80

61-81 ára

1.71
2.11

Háskólamenntun

2.42
2.77

Önnur menntun

1.95
2.29

Dagleg netnotkun

2.28
2.62

Ekki dagleg netnotkun

1.70
2.07
2.32
2.12
2.41
2.86

Brjóstakrabbamein

1.85
1.72
1.89
2.15

Annað krabbamein
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Mynd 18: Samanburður á marktækum breytum fyrir þættina netið, miðlar, sérfræðingar og
sölumenn og að rekast á fæðubótarefni og lækningajurtir.

Einnig fannst marktækur munur á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um
fæðubótarefni og lækningajurtir í miðlum eftir kyni, aldri, menntun, netnotkun og
upprunalíffæri krabbameins. Konur (m=2,66) rákust oftar á upplýsingarnar en karlar
(m=2,17), t(97)=2,12, p=0,036 og sextíu ára og yngri (m=2,80) rákust oftar á upplýsingarnar
en 61 árs og eldri (m=2,11), t(92)=3,10, p=0,003. Þá rákust háskólamenntaðir (m=2,77) oftar
á upplýsingarnar en þeir sem höfðu aðra menntun (m=2,29), t(96)=-2,23, p=0,028. Einnig
rákust oftar á upplýsingarnar þeir sem nota netið daglega (m=2,62) miðað við þá sem notuðu
netið ekki daglega (m=2,07), t(96)=-2,00, p=0,048 og þeir sem greindust með
brjóstakrabbamein (m=2,86) rákust oftar á upplýsingarnar en þeir sem greindust með
krabbamein í öðru líffæri eða greindust aftur (m=2,15), t(96)=3,34, p=0,001, sjá mynd 18.
Marktækur munur fannst á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um
fæðubótarefni og lækningajurtir hjá sérfræðingum eftir upprunalíffæri krabbameins. Þeir
sem greindust með brjóstakrabbamein (m=2,12) rákust oftar á upplýsingar en þeir sem
greindust með krabbamein í öðru líffæri eða greindust aftur (m=1,72), t(97)=2,27, p=0,025.
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Marktækur munur fannst á því hve oft þátttakendur rákust á upplýsingar um fæðubótarefni
og lækningajurtir hjá sölumönnum eftir upprunalíffæri krabbameins. Þeir sem greindust með
brjóstakrabbamein (m=2,32) rákust oftar á upplýsingarnar en þeir sem greindust með
krabbamein í öðru líffæri eða greindust aftur (m=1,85), t(96)=2,08, p=0,040, sjá mynd 18.
4.3.1 Samantekt á algengum stöðum fyrir upplýsingaöflun um fæðubótarefni og
lækningajurtir
Tafla 4 sýnir yfirlit yfir algenga staði fyrir upplýsingaöflun um fæðubótarefni og
lækningajurtir. Svörunum er skipt í þrjá flokka (mikill áhugi, miðlungs áhugi, lítill áhugi) eftir
því hve hátt hlutfall þátttakenda merkti við mjög oft eða oft. Vinur, kunningi eða ættingi stóð
upp úr varðandi mikilvægi við upplýsingahegðun þátttakenda. Svörin eru sambærileg við
svör um upplýsingahegðun um mataræði.
Tafla 4: Hindrunum við upplýsingaleit um fæðubótarefni og lækningajurtir raðað í þrjá flokka
(mikill áhugi, miðlungs áhugi, lítill áhugi) eftir því hve hátt hlutfall þátttakenda merkti við mjög oft
eða oft.
Mjög oft eða oft

Leitað af ásetningi

Miðlað að fyrra bragði

Rekist á

21% - 38%

Gúgglað

Vinur, kunningi, ættingi

Vinur, kunningi, ættingi

Vinur, kunningi, ættingi

Jafningjahópur

Dagblað, tímarit á prenti

Bæklingur frá heilbrigðissviði

Dagblað, tímarit á netinu

Jafningjahópur

Auglýsing í prentmiðli

Vefsíða frá heilbrigðisaðila
11 - 20%

4 - 10%

Dagblað, tímarit á netinu

Jafningjahópur
Heilbrigðisstarfsfólk

Gúgglað

Dagblað, tímarit á prenti

Auglýsing á netinu

Uppsláttarrit

Samfélagsmiðill

Heilbrigðisstarfsfólk

Heilbrigðisstarfsfólk

Umræðu- eða fréttahópur

Bæklingur á heilbrigðissviði

Samfélagsmiðill

Vefsíða á heilbrigðissviði

Vefsíða annarra

Vefsíða annarra

Auglýsing á netinu

Heilsuvöruverslun

Bæklingar annarra

Starfsmaður

Uppsláttarrit

heilsuvöruverslunar
Auglýsing í prentmiðli

Umræðu- eða fréttahópur

Heilsuvöruverslun

Bæklingur annarra
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Spurning 21: Staðhæfingar og hindranir sem tengjast notkun fæðubótarefna og
lækningajurta.
Mynd 19 sýnir hvernig þátttakendur röðuðu nokkrum staðhæfingum varðandi fæðubótarefni
og lækningajurtir.

Mynd 19: Staðhæfingar og hindranir um atriði sem tengjast notkun fæðubótarefna og
lækningajurta.

Á mynd 19 kemur fram að flestum þátttakendum fannst mikilvægt að ræða við
heilbrigðisstarfsfólk um neyslu fæðubótarefna og lækningajurta. Rúmlega þriðjungur
þátttakenda töldu að neysla fæðubótarefna og lækningajurta hafi áhrif á verkun lyfja.
Tæplega einn af hverjum fórum álítur að hann taki áhættu með inntöku fæðubótarefna og
lækningajurta. Fæstir töldu að tiltekin fæðubótarefni og/eða lækningajurtir geti læknað
krabbamein.
Staðhæfingar og hindranir um notkun fæðubótarefna og lækningajurta voru bornar
saman við bakgrunnsbreytur með marktektarprófi (t-próf), sjá mynd 20. Marktækur munur
kom fram eftir kyni, aldri og upprunalíffæri krabbameins að mikilvægt væri að ræða við
heilbrigðisstarfsfólk um neyslu fæðubótarefna og lækningajurta. Konur (m=4,17) fremur en
karlar (m=3,13), t(45,73)=3,35, p=0,002 voru á þeirri skoðun. Sömuleiðis voru 60 ára og yngri
(m=4,14) samanborið við þátttakendur á aldursbilinu 61-81 árs (m=3,32), t(65,20)=2,74,
p=0,008. Sama gilti um þá sem greindust með brjóstakrabbamein (m=4,24) miðað við
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þátttakendur sem greindust með krabbamein í örðu líffæri en brjósti eða greindust aftur
(m=3,50), t(82,55)=-2,72, p=0,008.
Marktækur munur fannst eftir kyni á því að þátttakendur teldu að fæðubótarefni og
lækningajurtir hafi áhrif á verkun lyfja. Konur (m=3,04) voru fremur á þeirri skoðun en karlar
(m=2,13), t(91)=3,13, p=0,002. Jafnframt fannst marktækur munur eftir netnotkun á því
hvort þátttakendur álitu að tiltekin fæðubótarefni og/eða lækingajurtir geti læknað
krabbamein. Þeir sem ekki nota netið daglega (m=2,50) voru fremur á þeirri skoðun en
daglegir netnotendur (m=1,86), t(89)=-2,14, p=0,035. Ekki fannst marktækur munur eftir
bakgrunnsbreytu hvort þátttakendur teldu sig taka áhættu með neyslu fæðubótarefna
og/eða lækningajurta.

Mynd 20: Samanburður á kyni, aldri, upprunalíffæri krabbameins og netnotkun á afstöðu
þátttakenda til nokkurra staðhæfinga varðandi fæðubótarefni og lækningajurtir.

4.3.2 Samantekt á hindrunum við upplýsingaleit um fæðubótarefni og lækningajurtir
Í töflu 5 eru dregin saman svör þátttakenda við hindrunum sem þeim mæta við
upplýsingaleit varðandi fæðubótarefni og lækningajurtir. Því hærra hlutfall þeirra sem
merktu við mjög oft eða oft þeim mun stærri var hindrunin. Stærsta hindrunin var að finna
vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar. Miðlungs erfitt var að upplýsingarnar væru
misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær. Minnsta hindrunin var fólgin í því að hafa hvorki
tíma, orku né aðgang að upplýsingum.
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Tafla 5: Staðhæfingum og hindrunum við upplýsingaleit um fæðubótarefni og lækningajurtir raðað
í þrjá flokka (mikil hindrun, miðlungs hindrun og lítil hindrun) eftir því hve hátt hlutfall þátttakenda
merkti við mjög oft eða oft.
Mjög oft eða Oft

Staðhæfingar

53 - 75%

Vandaðar, traustar, áreiðanlegar
Erfitt að velja
Veit ekki hverju ég get treyst

27 - 40%

Misvísandi, flóknar, erfitt að skilja
Erfitt að finna

7 - 18%

Of lítið til á íslensku
Veit ekki hvar ég get leitað
Hef ekki tíma
Hef ekki orku
Hef ekki aðgang

4.4 Notkun fæðubótarefna og lækningajurta fyrir og eftir greiningu á krabbameini
Í spurningum 14-17 er athugað hvort afstaða til notkunar þátttakenda á fæðubótarefnum og
lækningajurtum hafi breyst í kjölfar greiningar á krabbameini.
4.4.1 Notkun fæðubótarefna fyrir og eftir greiningu á krabbameini
Hér verður greint frá niðurstöðum um inntöku fæðubótarefna fyrir og eftir greiningu á
krabbameini. Að jafnaði tóku 75% þátttakenda inn fæðubótarefni fyrir greiningu á
krabbameini, þar af 53% daglega. Eftir greiningu neyttu að jafnaði 82% þátttakenda
fæðubótarefna, þar af 67% daglega. Þátttakendur nefndu 26 mismunandi fæðubótarefni
sem þeir neyttu fyrir greiningu en 27 í kjölfar greiningar. Flestir tóku daglega inn lýsi (það er
lýsi, fiskolíu, hákarlalýsi eða heilsutvennu) eða 39% fyrir og 43% eftir greiningu, D-vítamíns
neyttu daglega 17% fyrir og 27% eftir greiningu, sjá mynd 21.
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Mynd 21: Neysla fæðubótarefna fyrir og eftir greiningu á krabbameini.

Á mynd 22 kemur fram að dagleg neysla þátttakanda á fjölvítamínum og kalki fyrir og eftir
greiningu var áþekk eða um 9%.

Mynd 22: Samanburður á hlutfalli þeirra sem tóku daglega inn lýsi, D-vítamín, fjölvítamín og kalk
fyrir og eftir greiningu á krabbameini.

Marktektarpróf (t-próf) var framkvæmt. Marktækur munur var á því hversu oft þátttakendur
tóku inn lýsi, vítamín og steinefni fyrir greiningu krabbameins (m=3,65) og í kjölfar
greiningarinnar (m=4,00), t(102)=2,36, p=0,02, sjá mynd 22.
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4.4.2 Notkun lækningajurta fyrir og eftir greiningu á krabbameini
Hér er samantekt á upplýsingum um inntöku þátttakenda á lækningajurtum fyrir og eftir
greiningu á krabbameini.

Mynd 23: Neysla lækningajurta fyrir og eftir greiningu á krabbameini.

Að jafnaði tóku 29% þátttakenda inn lækningajurtir fyrir greiningu á krabbameini, þar af 8%
daglega. Eftir greiningu tóku að jafnaði 46% þátttakenda inn lækningajurtir þar af 20%
daglega. Hátt hlutfall þátttakenda neytti ekki lækningajurta, hvorki fyrir né eftir greiningu á
krabbameini, sjá mynd 23. Umtalsverðs áhuga á neyslu lækningajurta varð þó vart í kjölfar
greiningar. Greint var frá 6 mismunandi lækningajurtum sem þátttakendur neyttu fyrir
greiningu en 19 í kjölfar greiningar. Helst var nefnt grænt te, hvannaafurðir og engifer.
Neysla á engifer jókst mest. Þar sem hlutfall þeirra sem neyttu lækningajurta er mjög lágt er
samanburður á inntöku einstakra lækningajurta fyrir og eftir greiningu marklaus, sjá mynd
23.
Marktektarpróf (t-próf) var framkvæmt. Marktækur munur var á því hversu oft
þátttakendur tóku inn lækningajurtir fyrir greiningu krabbameins (m=1,77) og í kjölfar
greiningarinnar (m=2,42), t(100)=4,78, p=0,02, sjá mynd 23.
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5 Umræða
Þeim sem greinast með krabbamein er bent á gildi lífsstílsbreytinga til að minnka áhættu á
endurkomu sjúkdóms. Samkvæmt Williams o.fl. (2015) eru krabbameinssjúklingar í aukinni
áhættu á að greinast með lífsstílssjúkdóma og tengsl eru milli lífsstílsbreytinga (hreyfing,
mataræði) og sjúkdómseinkenna. Heilsusamlegar breytingar í kjölfar krabbameinsgreiningar
geti því haft langvarandi áhrif. Að skilja hvaða upplýsingar krabbameinssjúklingar þurfa og
hvaðan þær koma er grundvöllur þess að tryggja gæðaumönnun (Rutten o.fl., 2005).
Í rannsókninni hafði aldur forspárgildi varðandi upplýsingahegðun. Þátttakendur sem
voru 60 ára og yngri leituðu meira af ásetningi að upplýsingum eða rákust á upplýsingar.
Þeim var einnig miðlað oftar upplýsingum að fyrra bragði. Þeir leituðu meira á netið eða til
sérfræðinga en eldri þátttakendur. Niðurstöður um forspárgildi aldurs koma fram hjá ýmsum
fræðimönnum (Rutten o.fl., 2005; Morrison o.fl., 2012). Aldur hafði jafnframt forspárgildi
varðandi upplýsingaþörf læknaðra krabbameinssjúklinga (Mayer o.fl., 2007).
Jafnframt voru sterk áhrif frá vini, kunningja eða ættingja varðandi upplýsingahegðun
um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Samskiptin voru sérstaklega mikilvæg við
miðlun upplýsinga til þátttakenda (32-38%) og þegar þátttakendur rákust á upplýsingarnar
án þess að vera að leita þeirra (33-36%). Einnig leituðu þátttakendur að fyrra bragði til
jafningjahópsins, vina, kunningja eða ættingja (20-24%). Gunnjóna Una Guðmundsdóttir
(2007) komst einnig að niðurstöðu um mikilvægi vina í upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga. Um 74% ræddu við vini og vandamenn til þess að sigrast á erfiðleikum eftir
greiningu á krabbameini samkvæmt rannsókninni.
Mannleg samskipti skipuðu því háan sess við upplýsingaleitina. Hár aldur er meðal þess
sem þar skiptir máli en í rannsókninni voru 20% þátttakenda 70 ára og eldri. Samkvæmt
rannsókn Ágústu Pálsdóttur og Sigríðar Bjarkar Einarsdóttur (2013) á hindrunum við
upplýsingaleit aldraðra Íslendinga á aldrinum 70-90 ára reyndust munnlegar upplýsingar vera
öldruðum mikilvægar. Munnlegar upplýsingar bjóða upp á gagnkvæm samskipti og hægt er
að spyrja spurninga um atriði sem vefjast fyrir og fá þau útskýrð í gegnum samræður. Þannig
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geta munnlegar upplýsingar leitt til betri skilnings á því sem fólk er að glíma við en
upplýsingar á öðru formi (Ágústa Pálsdóttir og Sigríður Björk Einarsdóttir, 2013).
Kyn þátttakenda hafði sömuleiðis forspárgildi. Konur leituðu meira af ásetningi í miðlum
að upplýsingum um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Konur rákust einnig oftar á
upplýsingar um mataræði í miðlum og á netinu (Morrison o.fl., 2012). Í stórri yfirlitsgrein
Ankem (2006) kom hins vegar enginn munur fram á upplýsingaþörf karla og kvenna. Aðrir
forspárþættir í rannsókninni varðandi upplýsingahegðun voru menntun, netnotkun og
upprunalíffæri krabbameins. Búseta, hjúskapur og tími frá greiningu hafði ekkert forspárgildi.
Í yfirlitsgrein Rutten o.fl. (2005) hafði kyn og aukin menntun forspárgildi um upplýsingaleit í
fleiri upplýsingalindum. Upprunalíffæri krabbameins hafði einnig forspárgildi varðandi
upplýsingaleit krabbameinssjúklinga um krabbamein og meðferð (Kav o.fl., 2012; Morrison,
2012). Brjóstakrabbameinssjúklingar leituðu meira í samanburði við sjúklinga með uppruna
krabbameins í legi og eggjastokkum, lungum og eitlum. Nagler o.fl. (2010) fundu að þeir sem
greindust með brjóstakrabbamein leituðu marktækt meira en sjúklingar sem greindust með
krabbamein í blöðruhálskirtli. Fram kom hjá Choi, Park og Park (2011) að menntun sagði fyrir
um meiri upplýsingaþörf varðandi heilsusamlega hegðun og næringu. Það sama átti við um
tíma frá greiningu, þar sem styttri tími gaf oft til kynna meiri upplýsingaþörf. Tími frá
greiningu var ekki marktækur í rannsókn Morrison o.fl. (2012; Ankem, 2006) og engar
marktækar niðurstöður komu fram eftir búsetu og hjúskaparstöðu (Morrison o.fl., 2012)
Rutten o.fl. (2005) fundu heldur ekki mun á upplýsingahegðun þeirra sem bjuggu í þéttbýli
og dreifbýli.
Samkvæmt

niðurstöðum

rannsóknarinnar

reyndust

mannleg

samskipti

vera

mikilvægasta leiðin í upplýsingaöflun. Auk þeirra kusu þátttakendur rafrænar upplýsingar og
upplýsingar á prenti. Um 30% þátttakenda gúggluðu við leit af ásetningi að upplýsingum um
mataræði og 20% notuðu til þess netmiðla. Konur, 61 árs og yngri, meiri menntun og dagleg
netnotkun voru marktækir þættir þegar þátttakendur rákust á upplýsingar um mataræði. Í
rannsókn López-Gómez o.fl. (2011) tengdist aldur og menntun meiri netnotkun. Í rannsókn
Ágústu Pálsdóttur og Sigríðar Bjargar Einarsdóttur (2013) á öldruðum Íslendingum var
algengt að nota ekki netið í leit að upplýsingum. Þátttakendur kusu einnig að fá upplýsingar á
prenti. Útgefið efni, svo sem bæklingar eða vefsíður heilbrigðisyfirvalda, var mikilvægt hjá
22% þátttakenda við leit af ásetningi um mataræði.
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Auglýsingar og greinaskrif um fæðubótarefni og lækningajurtir skipa stóran sess í ýmsum
prentmiðlum hérlendis. Þar rákust um 33-34% þátttakenda helst á upplýsingarnar þó þeir
væru ekki að leita að þeim. Fjölmargir þátttakendur (29%) rákust þar einnig á upplýsingar um
mataræði. Þátttakendur í rannsókn Ágústu Pálsdóttur og Sigríðar Bjargar Einarsdóttur (2013)
töluðu um að fá upplýsingar í dagblöðum um ýmislegt sem tengdist heilsuhegðun.
Vegna starfsemi lyfjaverslana og sérhæfðs starfsfólks þeirra má líta á þær sem
ákjósanlegar varðandi ráð og upplýsingagjöf um fæðubótarefni og lækningajurtir. Þangað
leituðu 8% þátttakenda af ásetningi að upplýsingum og 21% rákust þar á upplýsingar þó þeir
væru ekki sérstaklega að leita að þeim. Heilsuvöruverslanir eru sérhæfðar verslanir fyrir
náttúruvörur. Gera má þá kröfu að starfsfólk hafi haldbæra þekkingu á söluvörum. Þar
leituðu af ásetningi að upplýsingum um 11% þátttakenda og 15% rákust þar á upplýsingar.
Í rannsókninni kom fram að við upplýsingahegðun um mataræði nefndu 16-19%
heilbrigðisstarfsfólk sem mikilvæga upplýsingalind. Varðandi fæðubótarefni og lækningajurtir
nefndu 11% heilbrigðisstarfsmenn. Niðurstaðan er ekki í samræmi við rannsóknir annarra.
Kav o.fl. (2012) sýndu fram á að krabbameinssjúklingar vilja flestir eins mikið af upplýsingum
og mögulegt er. Þeir kjósa helst að ræða við lækni (66,7%), nota netið (42,6%), fjölmiðla
(27,8%), hjúkrunarfræðinga (27,8%), vini (22,2%), annan sjúkling (18,6%) og bæklinga
(13,0%) (Kav o.fl., 2012). Í rannsókn Nagler o.fl. (2010) leituðu 81,7% sjúklinga að
upplýsingum hjá lækni, í bókum og bæklingum (49,9%), þá hjá öðru fólki svo sem fjölskyldu,
vinum eða samstarfsfólki (48%) og í jafningjahópnum (38,1%).
Þegar spurt var um hindranir varðandi notkun fæðubótarefna og lækningajurta kom
fram að mikilvægast fannst þátttakendum að ræða við heilbrigðisstarfsfólk (68%). Þetta álit
höfðu einkum konur og yngri þátttakendur. Í íslenskri rannsókn sem birt var árið 2002 fannst
55% lækna það skipta miklu eða mjög miklu máli að sjúklingar hefðu samráð við lækni áður
en þeir neyttu náttúruefna (Ólöf Þórhallsdóttir o.fl., 2002).
Um 38% töldu að neysla fæðubótarefna og lækningajurta hefði áhrif á verkun lyfja
(38%), aðallega konur. Samkvæmt rannsókn Ólafar Þórhallsdóttur o.fl. (2002) eru
aukaverkanir og milliverkanir náttúruefna að stórum hluta taldar óþekktar, en greint var frá
253 aukaverkunum sem rekja mátti til neyslu náttúrulyfja, náttúruvara og fæðubótarefna
vegna 60 mismunandi efna og 13 milliverkana við lyf vegna 7 efna. Innlögn á sjúkrahús var
talin afleiðing 38 tilvika og í 14 tilvikum var talið að aukaverkun hafi stofnað lífi sjúklings í
hættu.
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Um 23% þátttakenda töldu sig taka áhættu með neyslu fæðubótarefna og
lækningajurta. Fæstir töldu að fæðubótarefni og lækningajurtir gætu læknað krabbamein
(9%). Helst voru þátttakendur sem ekki nota netið daglega á þeirri skoðun. Trúverðugleiki
heilsuupplýsinga skiptir máli. Í samanburði við aðra netnotendur, sýna þeir sem leita að
heilsuupplýsingum meiri árvekni með því að sannreyna upplýsingalindina. Konur eru mun
líklegri til að leita upplýsinga um heilsu á netinu og hafa meiri áhyggjur af óáreiðanlegum
upplýsingum. Ákvarðanataka um heilsu ræðst að miklu leyti af þeim læknisfræðilegu og
heilsufræðilegu upplýsingum sem eru á netinu. Marktækur munur fannst bæði á neyslu
fæðubótarefna og lækningajurta eftir greiningu á krabbameini í samanburði við notkun fyrir
greiningu (Fox, 2000).
Erfiðleikar þátttakenda við að finna upplýsingar um mataræði fólust helst í því að finna
vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar (75%), erfitt væri að velja vegna ofgnóttar
upplýsinga (63%) og að upplýsingarnar væru misvísandi, flóknar og erfitt væri að skilja þær.
Um 43% þátttakenda hafði breytt mataræði eftir greiningu á krabbameini. Fæstir (7-18%)
fundu fyrir hindrun við öflun upplýsinga um mataræði vegna þess að of lítið væri til á
íslensku, að þeir vissu ekki hvar þeir geta leitað eða hefðu hvorki tíma, orku né aðgang að
upplýsingunum.
Um 43% þátttakenda hafði breytt mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar, sé miðað
við þá sem svöruðu spurningunni eins og til vara ætlast. Rannsóknarniðurstöður annarra
voru áþekkar, 40-48% höfðu breytt mataræði (Patterson o.fl., 2003; Maskarinec o.fl., 2001).
Þátttakendur höfðu tileinkað sér breytt mataræði (n=13), reynt að viðhalda beyttu mataræði
(n=8), gert augljósar breytingar (n=5) og gert alvöru úr að breyta (n=3). Helstu ástæður fyrir
því að breyta mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar eru aukin vellíðan, að viðhalda góðri
heilsu, forðast endurkomu krabbameins, taka stjórn eða fylgja fyrirmælum (Maskarinec o.fl.,
2001; Salminen, Lagström, Heikkilä og Salminen, 2000), þrá að læknast (52,9%) og draga úr
einkennum ógleði (11,8%) (Salminen o.fl., 2000). Þeir sem breyttu mataræði í rannsókninni
leituðu oftar að upplýsingum um mataræði hjá sérfræðingum, rákust oftar á upplýsingar um
mataræði á netinu og í miðlum þó þeir væru ekki sérstaklega að leita eftir þeim og var oftar
miðlað að fyrra bragði upplýsingum um mataræði frá jafningjahópi.
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James-Martin o.fl. (2014) rannsökuðu upplýsingaþörf krabbameinssjúklinga og læknaðra
krabbameinssjúkinga varðandi mataræði, æfingar og þyngdarstjórnun. Krabbameinslæknar,
sjúklingar í meðferð og læknaðir krabbameinssjúklingar voru fengnir í rýnihóp í þeim tilgangi
að kryfja málefnið. Niðurstöður bentu til að upplýsingamiðlun til sjúklinga um mataræði,
hreyfingu og þyngdarstjórnun væri ekki fullnægjandi. Sjúklingar í meðferð vildu meiri
upplýsingar um þessa þætti. Hindranir við upplýsingaöflun fólust meðal annars í skorti á
úrræðum, tímaskorti í fyrstu vitjun til krabbameinslæknis, óvissu lækna um hver réttu
skilaboðin væru til sjúklinganna og erfitt að meðtaka upplýsingarnar við greiningu
krabbameins (James‐Martin o.fl., 2014).
Langtímarannsókn sýndi að 37% ræddu við lækna að fyrra bragði og leituðu eða rákust á
upplýsingar maður á mann og í miðlum (15-22%). Það hafði forspárgildi fyrir að breyta
mataræði (Tan, Mello og Hornik, 2012). Í rannsókninni fannst ekki marktækur munur eftir
bakgrunnsbreytum hvort krabbameinssjúklingar breyttu mataræði eða ekki. Rannsókn
Patterson o.fl. (2003) sýndi að konur og menntunarstig höfðu forspárgildi um að breyta
mataræði en sextíu ára og eldri voru marktækt ólíklegri til að breyta mataræði og tími frá
greiningu skipti ekki máli. Salminen o.fl. (2000) komust að því að tími frá greiningu hafði áhrif
á viðhorf brjóstakrabbameinssjúklinga varðandi breytt mataræði, einnig hærra menntunarstig og aldur. Yngri voru líklegri til að breyta mataræði en þeir eldri, 33% 20-64 ára en 20%
65-90 ára. Brjóstakrabbameinssjúklingar og því konur voru mun líklegri að breyta mataræði
en aðrir krabbameinssjúklingar eða 65% á móti 40% (Maskarinec o.fl., 2001).
Samkvæmt rannsókn Maskarinec o.fl. (2001) breyttu allmargir (69/143) mataræði sínu
varanlega í kjölfar krabbameinsgreiningar og notuðu jafnframt fæðubótarefni og
lækningajurtir. Rannsakendur draga þá ályktun að sjúklingar hafi ekki trú á lækningamætti
einnar tiltekinnar vöru heldur kjósi að reyna fleiri bjargráð. Í sumum tilfellum virðist vera
oftrú á hugsanlegum ávinningi af breyttu mataræði (Maskarinec o.fl., 2001).
Umtalsverðs áhuga á neyslu lækningajurta varð vart í kjölfar greiningar Að jafnaði tóku
29% inn lækningajurtir fyrir greiningu á krabbameini, þar af 8% daglega. Eftir greiningu tóku
46% inn lækningajurtir, þar af 20% daglega. Munurinn var marktækur. Miller o.fl. (2008)
fengu svipaðar niðurstöður. Eftir krabbameinsgreiningu neyttu 21% lækningajurta
samkvæmt þeirri rannsókn (Miller o.fl., 2008). Í yfirlitsgrein um óhefðbundnar lækningar sem
birtist í Annals of Oncology kom hins vegar fram að 5,3% notuðu lækningajurtir fyrir
greiningu á krabbameini en 13,9% eftir greiningu (Molassiotis o.fl., 2005).
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Þátttakendur greindu frá 26 mismunandi fæðubótarefnum sem þeir neyttu fyrir
greiningu en 27 í kjölfar greiningar. Daglega neyttu 17% D-vítamíns fyrir og 27% eftir
krabbameinsgreiningu. Flestir tóku daglega inn lýsi (þ.e. lýsi, fiskolíu, hákarlalýsi eða
heilsutvennu) eða 39% fyrir og 43% eftir greiningu. Lýsi hafði yfirburði í flokki vítamína, steinog snefilefna í íslenskri rannsókn sem lögð var fyrir fólk sem kom í skoðun hjá Hjartavernd
(Anna Birna Almarsdóttir, Magnús Sigurðsson og Vilmundur Guðnason, 2003). Dagleg neysla
þátttakenda á fjölvítamínum og kalki fyrir og eftir greiningu var áþekk eða um 9%. C-vítamín
var mest notað af stökum vítamínum (20,9%) og kalk var langmest notaða steinefnið (11,4%)
(Anna Birna Almarsdóttir o.fl., 2003). Í rannsókn Miller o.fl. (2008) var greint frá notkun
fjölmargra fæðubótarefna. Velentzis, Keshtgar, Woodside, Leathem, Titcomb, Perkins,
Mazurowska, Anderson, Wardell og Cantwell (2011) rannsökuðu neyslu fæðubótarefna
meðal kvenna ári eftir greiningu á brjóstakrabbameini. Marktækur munur fannst á neyslu
þeirra fyrir (56,1%) og eftir (62,8%) greininguna. Ríkjandi fæðubótarefni voru fjölvítamín
(62%), andoxunarefni (40%), kalk eða D-vítamín (40%). Fiskolía var eitt algengasta
fæðubótarefnið sem krabbameinssjúklingar neyttu. Í rannsókninni sem hér er lýst var greint
frá 6 mismunandi lækningajurtum sem þátttakendur neyttu fyrir greiningu en 19 í kjölfar
greiningar. Helst var nefnt grænt te, hvannaafurðir og engifer. Neysla á engifer jókst mest.
Neysla fæðubótarefna er ríkjandi meðal læknaðra krabbameinssjúklinga (Miller o.fl.,
2008). Um 75% neyttu fæðubótarefna fyrir greiningu á krabbameini, þar af 53% daglega.
Eftir greiningu neyttu að jafnaði 83% fæðubótarefna, þar af 67% daglega. Var munurinn
marktækur, en Miller o.fl. (2008) fundu að 73% neyttu að jafnaði fæðubótarefna vikulega,
þar af um helmingur þátttakenda eftir krabbameinsgreiningu. Neyslan var breytileg eftir
upprunalíffæri krabbameins, allt frá 50% upp í 85%. Forspárþættir fæðubótarefnanotkunar
voru konur, 50 ára og eldri, með háskólapróf (Miller o.fl., 2008); Patterson o.fl., 2003).
Meirihluti þeirra sem breytti mataræði tóku inn lækningajurtir og fæðubótarefni (Maskarinec
o.fl., 2001). Fram kom í rannsókn Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur (2007) að 28% notuðu
óhefðbundnar lækningar, 38% töldu sig þurfa aðstoð við að breyta einhverju en 36% töldu
sig ekki þurfa á endurhæfingu eða fræðslu að halda.
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6 Lokaorð
Greint er frá upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga varðandi mataræði, fæðubótarefni og
lækningajurtir. Fjórar rannsóknarspurningar voru settar fram í þeim tilgangi að tengja
niðurstöðurnar við fræðilega umfjöllun. 1) Er munur á upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir eftir lýðfræðilegum breytum?
2) Hvar og hvernig leita krabbameinssjúklingar upplýsinga um mataræði, fæðubótarefni og
lækningajurtir? 3) Hvaða hindranir upplifa krabbameinssjúklingar í upplýsingaleitinni? 4)
Breyttist afstaða þátttakenda til mataræðis, fæðubótarefna og lækningajurta í kjölfar þess
að greinast með krabbamein?
Fjölda marktækra niðurstaðna á upplýsingahegðun er lýst. Marktektin fer eftir kyni,
aldri, menntun, netnotkun og upprunalíffæri krabbameins. Forspárgildi fyrir meiri
upplýsingaöflun hafa konur, 61 árs og yngri, háskólamenntaðir, þeir sem stunda daglega
netnotkun og þar sem brjóst er upprunalíffæri krabbameins. Hjúskaparstaða, búseta eða tími
frá greiningu hafa ekki forspárgildi.
Samskipti við vini, ættingja eða kunningja eru mikilvægust í upplýsingaöfluninni
samkvæmt rannsókninni. Þátttakendur sem leita af ásetningi fá þar helst upplýsingar um
mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir. Auk þess miðlar vinur, kunningi eða ættingi
þátttakendum upplýsingunum að fyrra bragði. Vinur, kunningi eða ættingi eru jafnframt
mikilvægastir þegar þátttakendur rekast á upplýsingarnar þó þeir séu ekki sérstaklega að
leita að þeim. Auglýsingar, dagblöð og tímarit á prenti og á netinu eru hins vegar
mikilvægustu staðirnir þar sem þátttakendur rekast á upplýsingar um fæðubótarefni og
lækningajurtir. Einnig kjósa þátttakendur að nota rafrænar upplýsingar. Þannig gúggla um
30% þátttakenda við leit af ásetningi að upplýsingum um mataræði og 23% um
fæðubótarefni og lækningajurtir. Margar rannsóknir gefa til kynna að krabbameinssjúklingar
kjósi helst að fá upplýsingar frá lækni eða öðru heilbrigðisstarfsfólki. Fram kom í rannsókn
López-Gómez o.fl. (2011) að 22% sjúklinga ræddu við heilbrigðisstarfsfólk um krabbameinstengdar upplýsingar. Í rannsókninni nefndu 16-19% að heilbirgðisstarfsfólk væri mikilvægt í
tengslum við upplýsingar um mataræði og 11% um fæðubótarefni og lækningajurtir. Í lyfjaverslunum og heilsuvöruverslunum virðast þátttakendur fremur rekast á upplýsingar um
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fæðubótarefni og lækningajurtir en að leita þeirra af ásetningi. Neysla fæðubótarefna og
lækningajurta jókst marktækt í kjölfar krabbameinsgreiningar.
Erfiðast er að finna vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar um mataræði, því
fjölmiðlar birta oft upplýsingar frá aðilum sem þátttakendur þekkja ekki deili á. Vegna ofgnóttar er jafnframt erfitt að velja upplýsingar. Einnig eru upplýsingar um mataræði oft
misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær að mati þátttakenda. Miklum meirihluta
þátttakenda (68%) finnst mikilvægt að ræða við heilbrigðisstarfsfólk um notkun fæðubótarefna og lækningajurta. Um 38% þátttakenda telja að neysla fæðubótarefna og lækningajurta
hafi áhrif á verkun lyfja. Í rannsókn Ólafar Þórhallsdóttur o.fl. (2002), var greint frá 253
aukaverkunum sem rekja mátti til neyslu náttúrulyfja, náttúruvara og fæðubótarefna. Um 9%
þátttakenda telja að fæðubótarefni og lækningajurtir geti læknað krabbamein, einkum þeir
sem ekki eru daglegir netnotendur.Þeim sem greinast með krabbamein er bent á gildi
lífsstílsbreytinga til að minnka áhættu á endurkomu sjúkdómsins. Í rannsókninni hafði 43%
þátttakenda breytt mataræði í kjölfar krabbameinsgreiningar. Helstu ástæður þess eru aukin
vellíðan, að viðhalda góðri heilsu, forðast endurkomu krabbameins, taka stjórn eða fylgja
fyrirmælum (Maskarinec o.fl., 2001; Salminin o.fl., 2000). Þeir sem breytt hafa mataræði
leita oftar að upplýsingunum hjá sérfræðingi um mataræði.
Greining á svörun spurningalista gefur til kynna takmarkanir á framkvæmd rannsóknar,
sem endurspegla erfiðleika við að svara spurningunum. Ástæðan getur verið sú að
þátttakendur skorti áhuga eða þekkingu á viðfangsefninu. Athugasemd er gerð við svar
þátttakenda á öllum spurningum að undanskilinni spurningu 3 um búsetu. Flestar athugasemdir snúa að spurningu 9 hvort mataræði hafi verið breytt og spurningu 18 um leit af
ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og lækningajurtir. Því næst koma athugsemdir
varðandi spurningu 10 hvort leitað hafi verið af ásetningi að upplýsingum um mataræði,
spurningu 20 hvort þátttakandi hafi rekist á upplýsingar um fæðubótarefni og lækningajurtir
og spurningu 19 hvort einhver hafi miðlað upplýsingunum að fyrra bragði. Athugasemdir
felast í því að þátttakendur svara ekki, misskilja, nota svarkvarða ekki eða mjög illa. Engu að
síður er það von rannsakanda að niðurstöðurnar nýtist sem innlegg í umræðu um hið
mikilvæga viðfangsefni að miðla upplýsingum til þeirra sem greinast með krabbamein.
____________________________________
Ingibjörg Halldóra Halldórsdóttir
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Viðauki 1: Samþykki siðanefndar, bréf til þátttakenda, spurningalisti
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Upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir
Spurt er um atriði sem notuð verða við úrvinnslu annarra spurninga. Þú ert beðin(n) um að
setja X í þann reit sem við á. Merktu einungis við einn lið undir hverri spurningu.
1. Hvaða ár fæddist þú?

2. Ertu karl eða kona?
Kona □₁
Karl □₂

______________
3. Hvar býrð þú?
Á höfuðborgarsvæði
Í kaupstað eða þéttbýli á landsbyggðinni
Í dreifbýli

□₁
□₂
□₃

4. Hver er hjúskaparstaða þín?
Í hjónabandi / sambúð
□₁
Einhleyp(ur)
□₂
Ekkja/ekkill
□₃

5. Merktu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið:
Grunnskólamenntun / Skyldunámi
Starfsnámi (t.d. sjúkraliða-, póst-, ritara-, lögreglu, öðru stuttu starfsnámi)
Verklegu framhaldsnámi/iðnmenntun
Bóklegu framhaldsnámi (t.d. verslunarpróf, stúdentspróf) ekki á háskólastigi
Prófi úr sérskólum á eða við háskólastig (t.d. listnám, iðnfræði, kerfisfræði)
Prófi á háskólastigi (B.A, B.Ed, B.S, kandidatsnám, M.A, M.S, doktorsnám)
Annað nám, þá hvaða?____________________________________

□₁
□₂
□₃
□4
□5
□6
□7

6. Notar þú internetið við vinnu, í námi og/eða á heimili?
Daglega
□₁
3-6 daga vikunnar
□₂
1-2 daga vikunnar
□₃
Sjaldnar
□4
Aldrei
□5
7. Hvar (í hvaða líffæri) greindist þú með krabbamein?
Brjósti
□₁
Blöðruhálskirtli
□₂
Ristli
□₃
Lunga
□4
Húð-/sortuæxli
□5
Leghálsi
□6
Annað____________________
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8. Tími frá greiningu
Nýgreind(ur)
□₁
Í meðferð
□₂
Lokið meðferð
□₃

Spurningu 9 er ætlað að meta hvort þú hafir breytt mataræði í kjölfar greiningar á krabbameini,
eða hvort þú íhugir breytingar á mataræði. Hvar ert þú stödd/staddur í því ferli?
Settu kross við eitt þrep (1, 2, 3 ,4 eða 5) sem þú fellur best undir. Merktu því næst við valkost sem
best á við um þig.
Þrep

Merktu við valkost

1

Ég er ekki tilbúin(n) til að breyta mataræði
Ég hef ekki trú á að það skipti máli að breyta mataræði
Ég tel mig ekki þurfa að breyta mataræði
Ég hef reynt en gefist upp á að breyta mataræði
Ég íhuga að breyta mataræði
Ég geri mér grein fyrir að ég þarf að breyta mataræði
Ég velti fyrir mér lausnum varðandi breytingar á
mataræði
Ég met kosti og galla þess að breyta mataræði
Ég er ákveðin(n) að breyta mataræði
Undirbúningur minn að breytingum á mataræði er hafinn

□₁
□₂
□₃
□₄
□₁
□₂
□₃
□₄
□₁
□₂

Innan eins mánaðar

Ég hef gert alvöru úr þeirri ákvörðun að breyta mataræði
Augljósar breytingar hafa orðið á mataræði mínu
Ég hef tileinkað mér breytt mataræði
Ég reyni að viðhalda breyttu mataræði

□₁
□₂
□₁
□₂

Á
undanförnum
sex
mánuðum
Á
undanförnum
sex
mánuðum eða lengri tíma

For
íhugun

2
Íhugun

3
Undirbúningur

4
Framkvæmd

5
Viðhald

Tímabil
Innan sex mánaða

Innan sex mánaða

Spurningum 10, 11 og 12 er ætlað að draga fram upplýsingahegðun þína varðandi mataræði í
kjölfar greiningar á krabbameini.
10. Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um mataræði hjá eftirtöldum? Svaraðu
öllum liðum spurningar (A-P).
Staður
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Mjög
oft
Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
Vinur, kunningi, ættingi
□1
Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
Heilsuvöruverslun
□₁
Bæklingur frá aðila á heilbrigðissviði (t.d. □₁
Landlæknir, Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
Bæklingur frá öðrum aðila
□₁
Dagblað eða tímarit á prenti
□₁
Dagblað eða tímarit á netinu
□₁
Auglýsing í prentmiðli
□₁
Auglýsing á netinu
□₁
Uppsláttarrit (t.d. alfræðirit, handbók, bók)
□₁
Vefsíða aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
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Oft

Sjaldan

Aldrei

□₂

Frekar
sjaldan
□₃

□₄

□₅

□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅

□₂
□₂
□₂
□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅
□₅
□₅
□₅

Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
M Vefsíða annars aðila
N Umræðu- eða fréttahópur á netinu
O Samfélagsmiðill (t.d. facebook, twitter, blogg)
P Við leit á netinu (gúgglað)

□₁
□₁
□₁
□₁

□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅

11. Hefur einhver eftirtalinn miðlað til þín að fyrra bragði upplýsingum um mataræði? Svaraðu
öllum liðum spurningar (A-D).
Staður
A
B
C
D

Mjög
oft
Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
Vinur, kunningi, ættingi
□₁
Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
Starfsmaður heilsuvöruverslunar
□₁

Oft

Sjaldan

Aldrei

□₂

Frekar
sjaldan
□₃

□₄

□₅

□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅

12. Hefur þú rekist á upplýsingar um mataræði á eftirtöldum stöðum, þó að þú hafir ekki
sérstaklega verið að leita eftir þeim? Svaraðu öllum liðum spurningar (A-P).
Staður

Mjög
oft
A Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
B Vinur, kunningi, ættingi
□₁
C Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
D Heilsuvöruverslun
□₁
E Bæklingur aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
F Bæklingur frá öðrum aðila
□₁
G Dagblað eða tímarit á prenti
□₁
H Dagblað eða tímarit á netinu
□₁
I
Auglýsing í prentmiðli
□₁
J Auglýsing á netinu
□₁
K Uppsláttarrit (t.d. alfræðirit, handbók, bók)
□₁
L Vefsíða aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
M Vefsíða annars aðila
□₁
N Umræðu- eða fréttahóp á netinu
□₁
O Samfélagsmiðill (t.d. facebook, twitter, blogg)
□₁
P Við leit á netinu (gúgglað)
□₁
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Oft

Sjaldan

Aldrei

□₂

Frekar
sjaldan
□₃

□₄

□₅

□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅

□₂
□₂
□₂
□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅
□₅
□₅
□₅

□₂
□₂
□₂
□₂

□₃
□₃
□₃
□₃

□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅

Spurningu 13 er ætlað að meta getu þína og viðhorf til þess að finna upplýsingar um mataræði.
Eftirfarandi staðhæfingar tengjast upplýsingum um mataræði. Veldu þann möguleika sem lýsir
afstöðu þinni best. Svaraðu öllum liðum spurningar (A-J).
Mjög Frekar Frekar Mjög
Aldrei
oft
oft
sjaldan sjaldan
A Mér finnst erfitt að finna upplýsingar með gagnlegum □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
ráðum um mataræði
B Ég veit ekki hvar ég get leitað að upplýsingum um □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
mataræði
C Ég hef ekki orku til þess að leita að upplýsingum um □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
mataræði
D Upplýsingar um mataræði sem ég gæti haft þörf fyrir □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
eru til en ég hef ekki aðgang að þeim
E Mér finnast upplýsingar sem ég finn um mataræði oft □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
vera misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær
F Mér finnst of lítið til af upplýsingum á íslensku um □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
mataræði
G Ég hef ekki tíma aflögu til að leita að upplýsingum um □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
mataræði
H Sérfræðingar eru ekki alltaf sammála um hvað sé best □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
að gera til að bæta heilsu og þess vegna veit ég ekki
hvaða upplýsingum ég get treyst
I Á netinu er ofgnótt upplýsinga um mataræði og þess □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
vegna er erfitt að velja úr þeim
J Fjölmiðlar birta oft upplýsingar um mataræði frá □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
aðilum sem ég veit ekki hvaða bakgrunn hafa og þess
vegna getur verið erfitt að átta sig á því hvað eru
vandaðar, traustar og áreiðanlegar upplýsingar

Spurningu 14, 15, 16 og 17 er ætlað að gefa svar við því hvort afstaða þín til fæðubótarefna
og/eða lækningajurta breyttist í kjölfar þess að greinast með krabbamein.
Meðal efna sem falla undir fæðubótarefni eða lækningajurtir má nefna: Lýsi (fiskolíu), vítamín (t.d.
D-vítamín), steinefni (t.d. járn, kalk), lækningajurtir (t.d. grænt te, engifer, hvannaafurðir).
Svaraðu fyrst hvort þú hafi tekið inn fæðubótarefni eða lækningajurtir fyrir greiningu á krabbameini.
Síðan ertu beðin(n) um að segja til um hvort greining á krabbameini hafi leitt til þess að þú hófst
neyslu fæðubótarefna eða lækningajurta.
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FYRIR GREININGU á krabbameini:
14. Tókstu inn lýsi (fiskolíu), vítamín (t.d. D-vítamín) eða steinefni (t.d. járn, kalk)?
Já □₁
Nei □₂
Ef svarið er já, þá hvaða efni tókstu inn og hve oft í viku?
Fæðubótarefni
Daglega 3-6 daga í viku

1-2 daga í viku

15. Tókstu inn lækningajurtir (t.d. grænt te, engifer, hvannaafurðir)?
Já □₁
Nei □₂
Ef svarið er já, þá hvað lækningajurtir tókstu inn og hve oft í viku?
Lækningajurt
Daglega 3-6 daga í viku 1-2 daga í viku

Sjaldnar

Aldrei

Sjaldnar

Aldrei

16. Tókstu inn lýsi (fiskolíu), vítamín (t.d. D-vítamín) eða steinefni (t.d. járn, kalk)?
Já □₁
Nei □₂
Ef svarið er já, þá hvaða efni tókstu inn og hve oft í viku?
Fæðubótarefni
Daglega 3-6 daga í viku 1-2 daga í viku Sjaldnar

Aldrei

17. Tókstu inn lækningajurtir (t.d. grænt te, engifer, hvannaafurðir)?
Já □₁
Nei □₂
Ef svarið er já, þá hvaða efni tókstu inn og hve oft í viku?
Lækningajurt
Daglega 3-6 daga í viku 1-2 daga í viku

Aldrei

Í KJÖLFAR GREININGAR á krabbameini:
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Sjaldnar

Spurningum 18, 19 og 20 er ætlað að draga fram upplýsingahegðun þína varðandi fæðubótarefni
og lækningajurtir í kjölfar greiningar á krabbameini.

18. Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og/eða lækningajurtir á
eftirtöldum stöðum? Svaraðu öllum liðum spurningar.
Staður
Mjög
Frekar Frekar Mjög
Aldrei
oft
oft
sjaldan sjaldan
A Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
B Vinur, kunningi eða ættingi
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
C Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
D Heilsuvöruverslun
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
E Lyfjaverslun
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
F Sölumaður fæðubótarefna/lækningajurta
□₁
□₂
□₃
□₄
G Bæklingur frá aðila á heilbrigðissviði (t.d. □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Landlæknir, Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
H Bæklingur frá öðrum aðila
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
I
Dagblað eða tímarit á prenti
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
J Dagblað eða tímarit á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
K Auglýsing í prentmiðli
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
L Auglýsing á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
M Uppsláttarrit (t.d. alfræðirit, handbók)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
N Vefsíða frá aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
O Vefsíða annars aðila
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
P Umræðu- eða fréttahóp á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Q Samfélagsmiðill (t.d. facebook, twitter, blogg)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
R Við leit á netinu (gúgglað)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
19.

Hefur einhver eftirtalinn miðlað til þín að fyrra bragði upplýsingum um fæðubótarefni
og/eða lækningajurtir? Svaraðu öllum liðum spurningar.
Staður

A
B
C
D
E
F

Mjög
oft
Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
Vinur, kunningi eða ættingi
□₁
Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
Starfsmaður heilsuvöruverslunar
□₁
Starfsmaður lyfjaverslunar
□₁
Sölumaður fæðubótarefna/lækningajurta
□₁
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Frekar Frekar
oft
sjaldan
□₂
□₃

Mjög
sjaldan
□₄

Aldrei

□₂
□₂
□₂
□₂
□₂

□₄
□₄
□₄
□₄
□₄

□₅
□₅
□₅
□₅
□₅

□₃
□₃
□₃
□₃
□₃

□₅

20. Hefur þú rekist á upplýsingar um fæðubótarefni og/eða lækningajurtir á einhverjum
eftirfarandi stöðum þó að þú hafir ekki verið að leita sérstaklega eftir þeim? Svaraðu öllum
liðum spurningar.
Staður
Mjög Frekar Frekar Mjög
Aldrei
oft
oft
sjaldan sjaldan
A Heilbrigðisstarfsfólk (t.d. læknir, hjúkrunarfr., □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
næringarfr., íþrótta-, iðju-, sjúkraþjálfari)
B Vinur, kunningi eða ættingi
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
C Jafningjahópur (t.d. annar sjúklingur)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
D Heilsuvöruverslun
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
E Lyfjaverslun
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
F Sölumanni fæðubótarefna/lækningajurta
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
G Bæklingi frá aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
H Bæklingi frá öðrum aðila
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
I
Dagblaði eða tímariti á prenti
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
J Dagblaði eða tímariti á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
K Auglýsingu í prentmiðli
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
L Auglýsingu á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
M Uppsláttarrit (t.d. alfræðirit, handbók)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
N Vefsíðu frá aðila á heilbrigðissviði (t.d. Landlæknir, □₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Krabbameinsfélagið, sjúkrahús)
O Vefsíðu annars aðila
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
P Umræðu- eða fréttahóp á netinu
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Q Samfélagsmiðill (t.d. facebook, twitter, blogg)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
R Við leit á netinu (gúgglað)
□₁
□₂
□₃
□₄
□₅
Spurningu 21 er ætlað að fá fram svör sem eingöngu snúa að notkun fæðubótarefna og/eða
lækningajurta.
Eftirfarandi staðhæfingar eru um atriði sem tengjast notkun fæðubótarefna og/eða lækningajurta í
kjölfar greiningar á krabbameini. Veldu þann möguleika sem lýsir afstöðu þinni best. Svaraðu öllum
liðum spurningar.
Staðhæfing
Mjög
Frekar Frekar Mjög
Aldrei

A
B
C
D

Ég velti því fyrir mér hvort ég taki áhættu með því að
neyta fæðubótarefna eða lækningajurta
Ég velti því fyrir mér hvort fæðubótarefni og/eða
lækningajurtir hafi áhrif á verkun lyfja sem ég tek inn
Ég tel að ákveðin fæðubótarefni og/eða lækningajurtir
geti læknað krabbamein
Mér finnst mikilvægt að ræða við lækni eða annað
heilbrigðisstarfsfólk um neyslu fæðubótarefna og
lækningajurta

oft

oft

sjaldan

sjaldan

□₁

□₂

□₃

□₄

□₅

□₁

□₂

□₃

□₄

□₅

□₁

□₂

□₃

□₄

□₅

□₁

□₂

□₃

□₄

□₅

Kærar þakkir fyrir þátttöku í rannsókninni, Ingibjörg H. Halldórsdóttir
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Viðauki 2: Skriðupróf
Spurning 10. Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um mataræði?
Þættir: miðlar og sérfræðingar
Þáttur 1
miðlar
Dagblað eða tímarit
á netinu
Auglýsing
í
prentmiðli
Auglýsing á netinu
Dagblað eða tímarit
á prenti
Bæklingur annarra
Samfélagsmiðill
Heilsuvöruverslun

Hleðsla Þáttur 1
sérfræðingar
,866
Vefsíða frá heilbrigðissviði

Hleðsla

,806

Heilbrigðisstarfsfólk

,708

,806
,785

Umræðu- eða fréttahópur á netinu
Vefsíða annarra

,650
,624

,670
,621
,478

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki (α)

9,7
60,9
0,929

Jafningjahópur
Vinur, kunningi, ættingi
Við leit á netinu (gúgglað)
Bæklingur frá heilbrigðissviði
Uppsláttarrit
Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki (α)

,619
,607
,602
,580
,550
1,2
7,4
0,929

Skriðupróf (spurning 10)
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,816

Spurning 12. Hefur þú rekist á upplýsingar um mataræði án þess að sérstaklega sé verið að
leita eftir þeim?
Þættir: netið, miðlar, sérfræðingar og tengslanet
Þáttur 1
Hleðsla
netið
Umræðueða ,797
fréttahóp á netinu
Vefsíða annarra
,766

Þáttur 2
miðlar
Auglýsing í prentmiðli

Hleðsla
,888

Samfélagsmiðill

,695

Við leit á netinu
(gúgglað)
Vefsíða
frá
heilbrigðissviði
Uppsláttarrit
Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

,682

Dagblað eða tímarit á ,861
prenti
Dagblað eða tímarit á ,814
netinu
Auglýsing á netinu
,760

,569

Heilsuvöruverslun

,376

,414
46,0
44,1
,874

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

12,1
10,5
,907

Þáttur 3
sérfærðingar
Bæklingur
frá
heilbrigðissviði
Heilbrigðisstarfsfólk
Bæklingar annarra
Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

Hleðsla

Þáttur 4
tengslanet
Jafningjahópur

Hleðsla

Vinur, kunningi, ættingi

,602

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

8,2
6,3
,788

,900
,641
,506
8,2
6,3
,781

Skriðupróf (spurning 12)
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,847

Spurning 13. Staðhæfingar sem meta getu og viðhorf til þess að finna upplýsingar um
mataræði.
Þættir: aðgengi að upplýsingum og mat á upplýsingum
Þáttur
aðgengi að upplýsingum
Erfitt að finna

Hleðsla

Veit ekki hvar ég get leitað
Hef ekki orku

,909
,503

,788

Hef ekki aðgang
,662
Oft misvísandi, flóknar og ,612
erfitt að skilja
Of lítið til á íslensku
,355
Hef ekki tíma
,447
Eigin gildi
45,9
% af dreifni
41,5
Innri áreiðanleiki
0,841

Þáttur
mat á upplýsingum
Sérfræðingar eru ekki alltaf sammála veit ekki hverju ég get treyst
Ofgnótt á netinu - erfitt er að velja
Erfitt að átta sig á vönduðum,
traustum
og
áreiðanlegum
upplýsingum

Hleðsla

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

14,9
10,6
0,828

Skriðupróf (spurning 13)
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,725
,839
,719

Spurning 18, Hefur þú leitað af ásetningi að upplýsingum um fæðubótarefni og/eða
lækningajurtum á eftirtöldum stöðum?
Þættir: miðlar, netið og sérfærðingar
Þáttur 1
miðlar
Auglýsing
í
prentmiðli
Dagblað eða
tímarit
á
prenti
Dagblað eða
tímarit
á
netinu
Auglýsing á
netinu

Hleðsla Þáttur 2
Hleðsla
netið
,839
Umræðu- eða fréttahóp á ,817
netinu
,831
Samfélagsmiðill
,758

Þáttur 3
Hleðsla
sérfræðingar
Vefsíða
frá ,761
heilbrigðissviði
Bæklingur
frá ,701
heilbrigðissviði

,827

Vefsíða annarra

,742

Heilbrigðisstarfsfólk ,647

,777

Við leit á netinu (gúgglað)

,693

Lyfjaverslun

,581

Bæklingur annarra
Jafningjahópur

,569
,558

Heilsuvöruverslun
Uppsláttarrit
Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

,547
,502
6,4
4,8
0,912

Vinur, kunningi eða ættingi
,591
Sölumaður
,431
fæðubótarefna/lækningajurta

Eigin gildi
% af dreifni
Innri
áreiðanleiki

60,9
59,4
0,971

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

7,0
5,8
0,912

Skriuðpróf (spurning 18)
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Spurning 20. Hefur þú rekist á upplýsingar um fæðubótarefni og/eða lækningajurtir á
eftirtöldum stöðum?
Þættir: netið, miðlar, sérfræðingar og sölumenn
Þáttur 1

netið
Samfélagsmiðill

Hleðsla

,801

Umræðu- eða
fréttahópur á
netinu
Við
leit
á
netinu
(gúgglað)
Vefsíða
annarra
Jafningjahópur

,772

Vinur, kunningi
eða ættingi
Eigin gildi
% af dreifni
Innri
áreiðanleiki

,541

,729

,696
,547

9,516
51,361
0,902

Þáttur 2

Hleðsla

Þáttur 3

Hleðsla

Þáttur 4

Hleðsla

,871

sérfræðingar
Bæklingur
frá
heilbrigðissviði

,803

sölumenn
Heilsuvöruverslun

,824

,850

Heilbrigðisstarfsfólk

,740

Lyfjaverslun

,799

Dagblað
eða tímarit
á netinu
Auglýsing á
netinu
Bæklingur
annarra

,690

Vefsíða
frá
heilbrigðissviði

,740

,680

Uppsláttarrit

,528

,466

Sölumaður
fæðubótarefna/
lækningajurta

,356

Eigin gildi
% af dreifni
Innri
áreiðanleiki

1,914
9,436
0,923

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

1,371
6,228
0,851

Eigin gildi
% af dreifni
Innri áreiðanleiki

1,046
4,313
0,885

miðlar
Dagblað
eða tímarit
á prenti
Auglýsing í
prentmiðli

Skriðupróf (spurning 20)

90

Viðauki 3: Nánari útskýringar þátttakenda varðandi það þrep
þverkenningarlíkans um hegðunarbreytingu sem þeir eru staddir í
Þrep
1: Foríhugun

2: Íhugun
3: Undirbúingur
4: Framkvæmd
5: Viðhald

Valkostur
Ég er ekki tilbúinn til að breyta mataræði
Ég hef ekki trú á að það skipti máli að breyta mataræði
Ég tel mig ekki þurfa að breyta mataræði
Ég hef reynt en gefist upp á að breyta mataræði
Ég íhuga að breyta
Ég geri mér grein fyrir að ég þarf að breyta
Ég velti fyrir mér lausnum
Ég met kosti og galla
Ég er ákveðin(n) í að breyta
Undirbúningur er hafinn
Hef gert alvöru úr
Augljósar breytingar orðið
Hef tileinkað mér
Reyni að viðhalda breyttu mataræði
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Fjöldi
1
2
10
3
6
5
2
1
3
6
3
5
13
8

