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Útdráttur	

Þessi	 ritgerð	 er	 lokaverkefni	 til	 BA-prófs	 í	 félagsráðgjöf	 við	 Háskóla	 Íslands.	

Meginviðfangsefni	 ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	 hvort	 stuðningur	 við	 börn,	 sem	 greinst	

hafa	með	krabbamein,	og	aðstandendur	þeirra	 sé	mikilvægur	og	einnig	hvert	hlutverk	

félagsráðgjafa	 geti	 verið	 í	 þeim	 aðstæðum.	 Niðurstöður	 rannsókna	 sýna	 að	 foreldrar	

barna,	 sem	greinst	 hafa	með	 krabbamein,	 upplifa	mikið	 áfall	 við	 greiningu	og	 andlegt	

niðurlot	og	telja	margir	foreldrar	sig	skorta	stuðning	í	gegnum	allt	ferlið	frá	því	að	barn	

þeirra	 greinist	 með	 krabbamein.	 Því	 renna	 þessar	 rannsóknir	 stoðum	 undir	 það	 að	

stuðningur	er	fjölskyldum	mikilvægur	en	misjafnt	er	hvers	konar	stuðningi	einstaklingar	

sækjast	eftir.	Starf	félagsráðgjafa	til	að	aðstoða	fjölskyldur	á	þessum	tímum	getur	falist	í	

að	skipuleggja	ákveðið	stuðningsúrræði	til	handa	öllum	fjölskyldum	í	þessum	aðstæðum.	

Þannig	 væru	 þær	 í	 stöðugum	 samskiptum	 við	 fagaðila	 sem	 geta	 veitt	 fólki	 viðeigandi	

aðstoð	ef	þess	þarf.	Rannsóknir	hjálpa	til	við	að	sjá	hverjir	áhættuþættirnir	geta	verið	og	

geta	 félagsráðgjafar	 stuðst	 við	 þá	 til	 að	 móta	 úrræðið.	 Á	 ári	 hverju	 upplifa	 um	 tíu	

fjölskyldur	 sömu	 aðstæður,	 að	 barn	 eða	 systkini	 greinist	 með	 krabbamein,	 og	 því	 er	

nauðsynlegt	 að	 aðlaga	 heilbrigðiskerfið	 að	 því	 að	 hjálpa	 fólki	 að	 komast	 á	 sem	

heilbrigðastan	hátt	í	gegnum	þessar	aðstæður.			
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Formáli		

Ritgerð	þessi	er	12	eininga	lokaverkefni	til	BA-gráðu	í	félagsráðgjöf	við	Háskóla	Íslands.	

Meginviðfangsefni	hennar	er	að	svara	því	hvaða,	hvort	og	hversu	mikilvægur	stuðningur	

er	við	barn	sem	greinst	hefur	með	krabbamein	og	aðstandendur	þess;	einnig	hver	

aðkoma	félagsráðgjafa	er	á	þessum	tíma	að	viðkomandi	fjölskyldu.		

	 Ég	vil	koma	til	skila	þakklæti	til	Valgerðar	Halldórsdóttur	leiðbeinanda	fyrir	

faglega	aðstoð	við	vinnu	efnisins.	Einnig	vil	ég	þakka	Önnu	Sigmarsdóttur	fyrir	alla	þá	

hjálp	og	þolinmæði	sem	hún	hefur	veitt	mér	meðan	á	skrifum	stóð.
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1 Inngangur		
Á	ári	hverju	greinast	um	10–12	einstaklingar	undir	18	ára	aldri	með	krabbamein	og	er	

krabbamein	ein	algengasta	dánarorsök	barna	á	Íslandi	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-a).	

Því	 er	 ljóst	 að	 greining	 slíks	 sjúkdóms	 hefur	 mikil	 andleg	 áhrif	 á	 barnið	 og	 alla	

fjölskyldumeðlimi	sem	og	aðra	nána	aðstandendur.		

Flest	fólk	upplifir	einhvern	tímann	á	sinni	ævi	áfall	af	einhverju	tagi	eða	eins	konar	

kreppu.	 Áföll	 geta	 orðið	 af	 ýmsum	 ástæðum	 en	 tengjast	 yfirleitt	 því	 að	 einstaklingur	

missir	 eitthvað	 úr	 lífi	 sínu	 eða	 á	 það	 á	 hættu	 að	missa	 eitthvað	 sem	 er	 honum	 kært.	

Krabbamein	er	í	eðli	sínu	lífsógnandi	sjúkdómur	og	því	má	segja	að	fólk	geti	upplifað	sig	í	

kreppu	þegar	náinn	einstaklingur	eins	og	fjölskyldumeðlimur	greinist	með	krabbamein.	

Það	getur	haft	alvarlegar	afleiðingar	í	för	með	sér	ef	einstaklingurinn	gerir	sér	ekki	grein	

fyrir	eðli	ástandsins	svo	hægt	sé	að	vinna	úr	því	(Ell,	1996;	Roberts,	2005).			

Meðferð	við	krabbameini	getur	gengið	mjög	nærri	börnum	og	geta	þau	orðið	mjög	

veik	og	máttfarin	meðan	á	henni	stendur.	Ónæmiskerfi	þeirra	liggur	oftar	en	ekki	alveg	

niðri	sem	gerir	þau	mjög	viðkvæm	fyrir	umgangspestum.	Ákveðið	óvissuástand	myndast	

og	tekur	það	mjög	á	bæði	sjúklinginn	og	fjölskylduna.	Venjur	fjölskyldunnar	breytast	og	

mikið	 álag	 getur	 fylgt	 óvissunni	 og	 tíðri	 sjúkrahúsdvöl	 meðan	 á	 meðferð	 stendur.	

Aðstandendur	 ganga	 ekki	 síður	 en	 sá	 greindi	 í	 gegnum	 tilfinningarússíbana	 sem	 getur	

innihaldið	sorg,	ótta,	kvíða	þunglyndi,	samviskubit,	vonleysi,	reiði	og	afneitun.	Á	tímum	

sem	þessum	er	því	mikilvægara	en	aldrei	fyrr	að	fjölskyldan	standi	saman	og	berjist	með	

sjúklingnum	 (Styrktarfélag	 krabbameinssjúkra	 barna,	 e.d.-a;	 Woodgate	 og	 Degner,	

2003).		

Að	eiga	krabbameinsveikt	barn	er	krefjandi	verkefni	og	þurfa	allir	fjölskyldumeðlimir	

á	stuðningi	að	halda,	foreldrar	og	systkini.	Veik	börn	treysta	á	stuðning	fjölskyldu	sinnar	

meðan	á	meðferð	stendur	en	sýnt	hefur	verið	fram	á	að	umönnunaraðili	getur	upplifað	

meiri	streitu	og	álag	heldur	en	sjúklingurinn	sjálfur.	Foreldrar	þjást	oft	í	einrúmi	og	þurfa	

að	takast	á	við	sín	eigin	tilfinningalegu	viðbrögð	sem	og	sjúklingsins.	Þeir	þurfa	að	horfa	

á	börnin	sín	takast	á	við	aðstæður	sem	enginn	myndi	vilja	sjá	barnið	sitt	upplifa,	langar	

meðferðir	 og	 aukaverkanir	 lyfja	 (Johnson,	 1997;	 McGrath,	 2001).	 Ofan	 á	 mikið	
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tilfinningalegt	 álag,	 sem	 fylgir	 þessum	 breyttu	 aðstæðum	 fjölskyldunnar,	 geta	 aðrar	

áhyggjur	bæst	við	eins	og	fjárhagsáhyggjur	sem	tengjast	oft	tekjutapi	vegna	þess	tíma,	

sem	 fer	 í	 umönnun	 hins	 veika,	 og	 oft	 löngum	 sjúkrahúsdvölum	 (Jórunn	 María	

Ólafsdóttir,	 e.d.-b).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 tengslanet	 einstaklinga	 er	 stór	 þáttur	 í	

stuðningi	 sem	einstaklingar	þurfa	á	erfiðum	tímum.	Fjölskyldumeðlimir	upplifa	yfirleitt	

skort	á	stuðningi	í	gegnum	allt	meðferðarferlið.	Allur	stuðningur	er	yfirleitt	mikils	metinn	

af	 foreldrum	 og	 getur	 hann	 létt	 undir	 álagið	 sem	 á	 þeim	 hvílir	 (Patterson,	 Holm	 og	

Gurney,	2004).	

Meginmarkmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 fara	 yfir	 mikilvægi	 tengsla	 og	 stuðnings	 á	

erfiðum	tímum	eins	og	þegar	krabbamein	greinist	hjá	barni,	hverjir	þurfa	á	stuðningi	að	

halda	og	hvers	konar	stuðningi	svo	og	hvert	hlutverk	félagsráðgjafa	sé	fyrir	 fjölskyldu	 í	

þessum	aðstæðum.		

Leitast	verður	því	við	að	svara	rannsóknarspurningunum:		

1. Hvort	stuðningur	við	 fjölskyldu	og	barn,	sem	greinst	hefur	með	krabbamein,	

sé	mikilvægur?	

2. Hvert	hlutverk	félagsráðgjafa	geti	verið	í	þeim	aðstæðum?		

Ritgerð	þessi	er	hefðbundin	heimildaritgerð.	Svörum	við	þessum	spurningum	var	leitað	

með	 því	 að	 afla	 heimilda	 úr	 bókum,	 fræðilegum	 rannsóknum,	 ritum	 og	 heimasíðum	

viðurkenndra	 stofnana.	 Einnig	 var	 stuðst	 við	 íslensk	 lög	þar	 sem	 fjallað	er	um	 réttindi	

sjúklinga,	sjúkratryggingar	á	Íslandi	og	aðkomu	félagsráðgjafa.	Gerð	er	grein	fyrir	helstu	

hugtökum	 og	 skilgreiningum,	 hvernig	 krabbamein	 getur	 haft	 áhrif	 á	 alla	

fjölskyldumeðlimi,	 ýmsar	 tegundir	 stuðnings	 og	 stuðningsfélög.	 Niðurstöður	 innlendra	

og	erlendra	rannsókna	skoðaðar	og	að	lokum	er	farið	yfir	tengsl	og	störf	félagsráðgjafa	í	

ferlinu	sem	við	tekur	þegar	barn	greinist	með	krabbamein.	
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2 Hvað	er	krabbamein?	
Krabbamein	 er	 hugtak	 sem	 er	 notað	 yfir	 ýmsar	 gerðir	 meina	 sem	 geta	 myndast	 í	

mannslíkamanum.	Þegar	talað	er	um	krabbamein	er	vísað	til	þess	að	óeðlilegur	vöxtur	

eigi	 sér	 stað	 í	 frumum	 sem	 geta	 þá	myndað	æxli.	 Frumurnar	 hafa	 oft	 aðra	 lögun	 en	

heilbrigðar	 frumur,	 haga	 sér	 ekki	 eðlilega	 eins	 og	 þær	 og	 geta	 breiðst	 um	 líkamann.	

Einkenni	 krabbameina	 geta	 verið	 breytileg	 eftir	 einstaklingum	og	misjöfn	 eftir	 tegund	

meinsins	(Helga	Ögmundsdóttir,	2000).		

2.1 Greining	og	meðferð	
Til	 þess	 að	 greina	 meinið	 er	 notast	 við	 blóðprufur,	 myndrannsóknir	 og	 sýnatökur.	

Fljótlega	eftir	greiningu	er	svo	hafist	handa	við	að	reyna	að	ráða	niðurlögum	meinsins	og	

eru	 algengustu	 meðferðarúrræðin	 lyfjameðferð,	 geislameðferð	 og	 skurðaðgerð.	

Krabbamein	 í	 börnum	og	 fullorðnum	eru	mjög	ólík	 á	þann	hátt	 að	börn	greinast	með	

aðrar	tegundir	meina	en	fullorðnir.	Þrátt	fyrir	það	er	meðferðin	við	krabbameini	sú	sama	

hjá	 börnum	 og	 fullorðnum.	Meðferðin	 er	miðuð	 út	 frá	 því	 sem	 við	 á	 hverju	 sinni	 en	

lyfjameðferðin	er	ólík	því	að	börn	þola	oft	stærri	skammta	af	lyfjum	í	lengri	tíma	í	senn	

heldur	en	fullorðnir	(Hringurinn	Barnaspítali,	e.d.).		

2.2 Barn	með	krabbamein		
Að	vera	barn	með	krabbamein	reynir	mjög	á	andlega	og	líkamlega	líðan	þess.	Það	getur	

verið	 auðveldara	 að	 meðhöndla	 krabbamein	 hjá	 börnum	 heldur	 en	 fullorðnum.	

Ástæðan	 fyrir	 því	 er	 tvíþætt.	 Annars	 vegar	 þá	 svara	 þær	 tegundir	 krabbameina,	 sem	

börn	 fá,	 yfirleitt	 betur	 lyfjameðferðinni	 og	 hins	 vegar	 þola	 börn	 oft	 betur	 harðari	

krabbameinsmeðferðir	heldur	en	fullorðið	fólk	(Hringurinn	Barnaspítali,	e.d.).		

Börn	eru	mismunandi	og	áhugi	þeirra	á	að	fá	ýtarlegar	upplýsingar	um	sjúkdóminn	

því	mismikill	en	upplýsingar	og	fræðsla	er	lykillinn	að	aðlögun	barns	í	þessum	ókunnugu	

aðstæðum.	Hvað	á	að	segja	við	barnið	og	hversu	ýtarlegar	upplýsingar	það	treystir	sér	til	

þess	 að	 meðtaka	 fer	 eftir	 einstaklingum	 og	 þroska	 þeirra.	 Þarna	 leika	 foreldrar	 stórt	

hlutverk	 því	 þeir	 þekkja	 barnið	 sitt	 best	 og	 vita	 hvaða	 nálgun	 hentar	 þeim	 í	 þessum	

efnum.	 Þrátt	 fyrir	 að	 foreldrar	 séu	 sterkasti	 aðilinn	 til	 að	 hjálpa	 barni	 að	 skilja	 og	

aðlagast	þá	láta	fleiri	þættir	til	sín	taka	við	þessar	aðstæður.	Leiða	rannsóknir	á	þessum	

efnum	 í	 ljós	 að	 eftirtaldir	 þættir	 geti	 haft	 áhrif	 á	 aðlögunina:	 stig	 sjúkdóms,	 dvöl	 á	
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sjúkrahúsi,	 verkir,	 líkamleg	 skerðing,	 sýnileiki	 sjúkdómsins,	 tilfinningalegur	 þroski	

fjölskyldu	og	félagslegur	stuðningur	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-c).				

Upplifun	barna	af	meininu	fer	mikið	eftir	aldri	þeirra	og	þroska	en	þau	standa	flest	

frammi	fyrir	vandamálum	sem	upplifun	aðskilnaðar	og	missis	skapar.	Ástæðan	er	sú	að	

meðan	á	meðferð	stendur	þurfa	börn	oft	að	koma	reglulega	inn	á	spítala,	jafnvel	liggja	

inni	 til	 lengri	 tíma.	 Það	 getur	 valdið	 því	 að	 þau	 upplifa	 einangrun	 og	 einmanaleika.	

Ásamt	því	þá	geta	þau	upplifað	ótta	við	rannsóknir	og	lyf,	aukaverkanir	þeirra	og	við	að	

sjúkdómurinn	taki	sig	upp	aftur	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-c).	 	
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3 Áhrif	krabbameins	á	aðstandendur	
Til	 þess	 að	 geta	 skilgreit	 áhrif	 krabbameins	 á	 fólk	 verður	 fyrst	 skilgreint	 hugtakið	

fjölskylda	og	því	næst	rætt	um	áhrif	krabbameins	á	fjölskylduna	sem	heild.	

3.1 Fjölskylda	

Fjölskylda	er	hópur	einstaklinga	sem	deila	saman	tómstundum,	hvíld,	tilfinningum,	
efnahag,	 ábyrgð	 og	 verkefnum.	 Meðlimirnir	 eru	 oftast	 fullorðnar	 manneskjur	 af	
báðum	 kynjum	 eða	 einstaklingur,	 ásamt	 barni	 eða	 börnum	 (þeirra).	 Þau	 eru	
skuldbundin	 hvert	 öðru	 í	 siðferðilegri,	 gagnkvæmri	 hollustu	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	
2001,	bls.	140).		

Skilgreining	Sigrúnar	Júlíusdóttur	er	lýsandi	fyrir	mörg	fjölskylduform	en	á	þó	ekki	nógu	

vel	 við	um	allar	 fjölskyldur.	 Sigrún	 leggur	einmitt	 áherslu	 á	 að	 fjölskyldumeðlimir	deili	

tilfinningaböndum	og	hollustu	hver	við	annan.	Erfitt	er	að	koma	með	eina	skilgreiningu	

yfir	öll	fjölskylduform	en	fjölbreytileikinn	er	mikill	og	hefur	aukist	undanfarin	ár	og	mun	

að	öllum	 líkindum	halda	því	áfram	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	2001;	Valgerður	Halldórsdóttir,	

2012).	

Að	mati	fræðimanna	er	fjölskylda	síbreytilegt	fyrirbæri,	óstöðugt	og	ófyrirsjáanlegt.	

Einstaklingar	 fæðast,	vaxa,	þroskast	og	deyja	yfirleitt	 innan	sömu	fjölskyldu.	Fjölskylda	

er	 samfélag	 þar	 sem	 gilda	 ákveðnar	 hefðir	 og	 reglur	 sem	 einstaklingar	 innan	 hennar	

fylgja.	 Reglurnar	 geta	 snúist	 um	 samskipti,	 hlutverk	 og	 leiðir	 til	 þess	 að	 leysa	 úr	

ágreiningi	og	með	reglunum	eru	samskipti	meðlima	auðveldari.	Samfélagið	er	sífellt	að	

þróast	 og	 því	 er	 fjölbreytileiki	 orðinn	 algengur	 innan	 fjölskyldna.	 Því	 er	 engin	 ein	 rétt	

skilgreining	 á	 fjölskyldu,	 mismunandi	 viðhorf	 vegna	 menningar	 eða	 annars	 geta	 haft	

áhrif	á	það	hvernig	fólk	túlkar	hugtakið.	Allir	þekkja	þó	til	hugtaksins	og	geta	gert	sér	 í	

hugarlund	 hvað	 fjallað	 er	 um,	 flestir	 fæðast	 inn	 í	 fjölskyldu	 og	 flestir	 stofna	 síðar	 til	

fjölskyldu	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	 2001;	 Walsh,	 1998).	 Fjölskylda	 samanstendur	 af	

einstaklingum	sem	tengjast	ævilangt	tilfinningaböndum	sem	styrkjast	enn	frekar	við	að	

takast	 sameiginlega	 á	 við	 áföll	 ásamt	því	 að	 upplifa	 sameiginlega	 gleðilega	 atburði	 og	

tímamót	 sem	 móta	 þá	 sem	 einstaklinga	 (Carter	 og	 McGoldrick,	 2005;	 Nanna	 K.	

Sigurðardóttir,	1994;	Newman	og	Grauerholz,	2002).		
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3.1.1 Krabbamein	er	fjölskyldusjúkdómur	

Fjölskyldueiningin	er	nánasta	félagskerfi	einstaklinga	og	hefur	það	því	mjög	mikil	áhrif	á	

kerfið	 og	 getur	 valdið	 miklu	 álagi	 og	 umróti	 þegar	 illvígur	 sjúkdómur	 á	 borð	 við	

krabbamein	 greinist	 hjá	 fjölskyldumeðlim.	 Getur	 það	 haft	 keðjuverkandi	 áhrif	 á	 alla	

fjölskyldumeðlimi.	Fjölskyldan	getur	haft	áhrif	á	upplifun	einstaklingsins	af	meininu	með	

þátttöku	sinni	í	ýmsum	ákvörðunum,	sem	tengjast	meðferðum	og	bata,	og	með	viðhorfi	

sínu	til	meinsins	(Norberg	og	Steneby,	2009).	

Þessar	 nýju	 aðstæður	 hafa	mismikil	 áhrif	 á	 einstaklinga	 innan	 fjölskyldunnar.	 Fólk	

aðlagast	 misvel	 og	 á	 mismunandi	 hátt.	 Mikilvægt	 er	 að	 einstaklingar	 geti	 rætt	 um	

tilfinningar	 sínar	 og	 fengið	 þær	 upplýsingar	 sem	 þá	 vantar.	 Oftar	 en	 ekki	 þarf	 fólk	 á	

faglegri	 aðstoð	 að	 halda.	 Oft	 er	 það	 svo	 að	 aðstandandi	 upplifir	 mesta	 vanlíðan	 á	

þessum	tíma.	Við	greiningu	krabbameins	þarf	fólk	oft	að	upplifa	mikla	óvissu	sem	getur	

valdið	mikilli	vanlíðan	sem	er	mikilvægt	að	sé	ekki	vanmetin.	Andlegt	álag	er	slæmt	fyrir	

andlega	 og	 líkamlega	 heilsu	 fólks	 til	 lengdar.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 það	 geti	 leitað	 til	

fagaðila	og	fengið	leiðbeiningar	og	úrræði	við	hæfi	(Þórunn	M.	Lárusdóttir,	2012).	

3.1.2 Áhrif	á	fjölskyldu	

Þrátt	fyrir	að	framfarir	í	lækningum	á	krabbameinum	barna	hafi	verið	gríðalega	miklar	er	

krabbamein	samt	önnur	algengasta	dánarorsök	barna	á	Íslandi	(Trausti	Óskarsson	o.fl.,	

2010).	Veikindin	valda	fjölskyldunni	miklu	álagi	og	getur	því	reynt	mjög	á	að	vera	virkur	

stuðningsaðili	 þegar	 miklar	 erfiðar	 tilfinningar	 spila	 inn	 í.	 Þegar	 fjölskyldumeðlimur	

greinist	með	alvarleg	 veikindi	 á	borð	 við	 krabbamein	minnir	 það	okkur	 á	 að	 við	 erum	

ekki	 ódauðleg.	 Fjölskyldan	 fer	 að	 óttast	 dauðann	 jafnvel	 þótt	 að	 batahorfurnar	 séu	

góðar.	Viðbrögð	fjölskyldunnar	við	greiningu	sjúkdómsins	geta	verið	margþætt	eins	og	

að	upplifa	kvíða,	þunglyndi,	viðkvæmni,	sorg,	reiði,	vera	í	afneitun	og	fleira.	Mikil	óvissa	

getur	 skapast	 sem	getur	 leitt	 til	 sálfélagslegs	 álags.	 Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	það	

veitist	fólki	erfitt	að	horfa	upp	á	ástvin	í	veikindum.	Langar	sjúkrahússinnlagnir	og	erfiðar	

lyfjameðferðir	 reyna	 á	 sjúklinginn	 sem	 og	 fjölskyldu	 hans	 (Karitas	 –	 Hjúkrunar-	 og	

ráðgjafarþjónusta,	e.d.).	

Veikindin	eru	skyndilegt	ástand	sem	fólk	þekkir	yfirleitt	lítið	til.	Þess	vegna	er	mjög	

áríðandi	að	nánustu	aðstandendum	barnsins	séu	veittar	allar	þær	upplýsingar	sem	fyrir	

liggja	 um	 sjúkdóminn,	 hvers	megi	 vænta	 og	 í	 hverju	meðferð	 verði	 fólgin.	 Einnig	 þarf	



16	

fjölskyldan	 hjálp,	 bæði	 við	 að	 vinna	 úr	 tilfinningum	 tengdum	 kvíða	 og	 óvissu	 um	

framtíðina	 og	 einnig	 við	 að	 aðlaga	 fjölskyldulífið	 að	 breyttum	 aðstæðum	 á	 heimilinu	

vegna	veikindanna.	Álag	á	fjölskyldumeðlimi	er	oft	orsakavaldur	streitu	og	ósamlyndis	á	

heimiium	(Erla	Kolbrún	Svavarsdóttir,	2005;	McGrath,	2001;	Santacroce,	2002).	
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4 Kenningar	
Til	 þess	 að	 nálgast	 viðfangsefnið	 betur	 er	mikilvægt	 að	 skoða	 það	 út	 frá	 kenningum.	

Kenningar	geta	hjálpað	til	við	að	skilja	aðstæður	einstaklinga	og	hópa	betur.	Samkvæmt	

kenningum	 þá	 getur	 skortur	 á	 félagslegum	 tengslum	 við	 aðrar	 manneskjur	 haft	

neikvæðar	 afleiðingar	 fyrir	 fólk	 og	 þá	 sérstaklega	 þegar	 erfiðar	 aðstæður	 koma	 upp.	

Félagslegur	stuðningur	getur	verið	undirstaða	þess	að	fólk	kemst	í	gegnum	tímabil	sem	

valda	miklu	álagi	og	streitu	án	þess	að	hljóta	mikinn	skaða	af	(Janlert	og	Hammarström,	

2009).		

4.1 Félagsauðskenningar	
Samkvæmt	Lin	(2001)	felur	hugtakið	félagsauður	í	sér	auð	sem	fæst	í	gegnum	félagsleg	

tengsl,	 að	 einstaklingar	 verði	 þátttakendur	 í	 félagslegum	 samskiptum	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 fá	 félagslega	 stöðu	 sína	 innan	 hóps	 viðurkennda	 og	 þátttöku	 sína	

endurgoldna.	

4.1.1 Kenning	Bourdieus	um	félagsauð	

Bourdieu	skoðaði	hvernig	formgerð	samfélagsins	viðhelst.	Að	hans	mati	er	ekki	hægt	að	

skilgreina	samsetningu	hóps	og	samfélagslega	virkni	án	þess	styðjast	við	auð	(Bourdieu,	

1986;	Lin,	2001).	Hann	skilgreindi	þrjár	ólíkar	gerðir	auðs:	menningarauð,	fjárhagslegan	

auð	og	félagslegan	auð.	Menningarauður	samanstendur	af	samskiptum	sem	byggjast	á	

viðurkenningu	og	hollustu	 við	 einstaklinga.	 Fjárhagslegur	 auður	 er	 gjaldmiðill	 þar	 sem	

peningar	 eru	 í	 forgrunni.	 Síðast	 er	 það	 félagsauður	 sem	 er	 metinn	 í	 félagslegum	

tengslum.	Bourdieu	áleit	að	fjárhagslegur	auður	væri	grunnur	annarra	tegunda	auðs	og	

því	nauðsynlegt	að	skilja	alla	þætti	(Field,	2008).	

Að	mati	Bourdieus	samanstendur	félagsauður	af	félagslegum	skyldum	og	tengslum.	

Félagsauður	 inniheldur	 raunveruleg	 eða	möguleg	 úrræði	 einstaklinga	 sem	hægt	 er	 að	

nýta	sér	í	gegnum	aðild	að	ákveðnum	félagshóp.	Með	aðild	að	hópnum	á	hver	og	einn	

meðlimur	 aðgang	 að	 sameiginlegum	 auði.	 Félagsauður	 takmarkast	 enn	 fremur	 af	 því	

hversu	sterk	tengsl	einstaklingur	hefur	við	hópinn.	Félagsauður	er	ávinningur	hóps	sem	

allir	meðlimir	hafa	 aðgang	að.	Að	mati	Bourdieus	eru	það	einstaklingar	 innan	hópsins	

sem	 skapa	 auðinn.	 Félagslegum	 tengslum	 þarf	 sífellt	 að	 viðhalda	 til	 þess	 að	

ávinningurinn	viðhaldist	(Bourdieu,	1986;	Lin,	2001).	Til	þessa	að	viðhalda	félagsauði	og	
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rækta	 hann	 þarf	 að	 gefa	 sér	 tíma	 og	 sýna	 viðleitni	 til	 þess.	 Félagsauður	 byggir	 á	

félagslegum	 tengslum	 einstaklinga	 í	 réttu	 hlutfalli	 við	 félagsleg	 samskipti	 þeirra	 og	

þannig	stækkar	hið	félagslega	net	í	kringum	þá.	Ef	horft	er	á	félagsauð	út	frá	sjónarhorni	

hagfræðinnar	þá	er	hægt	að	segja	að	sá	tími,	sem	maður	notar	til	að	rækta	félagslegan	

auð,	sé	ávinningur	sem	muni	skila	sér	þegar	á	reynir	(Bourdieu,	1986).	

4.1.2 	Kenning	Colemans	um	félagsauð		

James	Coleman	(1988)	var	bandarískur	þjóðfélagsfræðingur	sem	vildi	samhæfa	þau	tvö	

sjónarmið,	sjónarmið	klassísku	félagsfræðinnar	og	hagfræðilega	sjónarmiðið.	Sjónarmið	

klassísku	 félagsfræðinnar	 gengur	 út	 á	 þau	 öfl	 sem	 einstaklingur	 mótast	 af,	 normum,	

gildum	og	markmiðum	samfélagsins.	Hagfræðilega	 sjónarmiðið	gengur	hins	vegar	út	á	

það	að	einstaklingurinn	sé	skynsöm	vera	og	eigingjörn	að	eðlisfari.	Við	vinnu	sína	leitaði	

Coleman	 í	 fræði	 Granovetters	 (1985)	 en	 hann	 lagði	 áhersu	 á	 mikilvægi	 félagslegra	

tengsla	og	félagslegs	nets	til	að	þróa	og	auka	traust	og	fylgi	samfélagslegra	norma	(Sjöfn	

Vilhelmsdóttir	og	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2010).	Félagsauður	er	talinn	fela	í	sér	bjargir	

þeirra	 félagsneta	 sem	 einstaklingar	 tilheyra	 og	 geta	 nýtt	 sér	 þegar	 á	 reynir.	

Fjárhagslegur	auður	og	mannauður	eru	líkir	að	því	leyti	að	þeir	geta	auðveldað	athafnir.	

Sem	dæmi	má	nefna	að	í	hóp,	þar	sem	ríkir	traust,	tekst	hópmeðlimum	að	afreka	mun	

meira	 en	 meðlimum	 í	 þeim	 hóp	 þar	 sem	 ekkert	 traust	 er	 til	 staðar	 (Coleman,	 1988;	

Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007).		

Óhjákvæmilegt	er	að	horfa	á	samband	félagsauðs	og	mannauðs	og	er	það	samband	

talið	 mjög	 mikilvægt.	 Bourdieu	 og	 Coleman	 álitu	 báðir	 að	 félagsauður	 geti	 stutt	 við	

myndun	mannauðs.	Sem	dæmi	má	nefna	að	þeir	 sem	hafa	gott	 félagslegt	net	og	náin	

samskipti	 við	 fjölskyldu	 sína	og	umhverfi	 hafa	 oftar	 en	 ekki	 aukin	 tækifæri	 til	 þess	 að	

öðlast	þá	menntun	og	þjálfun	sem	er	nauðsynleg	til	þess	að	standa	vel	að	vígi	í	krefjandi	

félagslegum	aðstæðum.	Coleman	hélt	því	fram	að	mannauður	hafi	mikil	áhrif	á	hæfileika	

fólks	 til	 þess	að	eiga	 samskipti.	Að	mati	Colemans	er	 félagsauður	 lykilatriði	 í	 að	 skapa	

mannauð.	 Félagsauður	 felst	 meðal	 annars	 í	 sambandinu	 á	 milli	 foreldris	 og	 barns.	

Félagsauður	 fjölskyldna	 veitir	 barninu	 hlutdeild	 í	 mannauði	 sem	 er	 háður	 nærveru	

foreldra	og	þeirri	athygli	sem	barnið	fær	(Coleman,	1988).		
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4.2 Kreppukenningar		
Flest	fólk	upplifir	einhvern	tíma	á	lífsleiðinni	áfall	eða	kreppu.	Mikilvægt	er	því	að	gera	

sér	grein	fyrir	mögulegum	afleiðingum	kreppu.	Afleiðingarnar	eru	misjafnar	og	geta	farið	

eftir	einstaklingum,	umhverfi	þeirra	og	eðli	áfallsins	(Ell,	1996;	Roberts,	2005).	

Kreppukenningar	fjalla	um	þekkingu	fræðimanna	á	upplifun	einstaklinga	af	áföllum	

sem	 fólk	 verður	 fyrir	 á	 lífsleiðinni.	 Gengið	 er	 út	 frá	 kenningum	 um	 streitu,	 sem	 fólk	

upplifir,	og	viðbrögð	þess	við	henni.	Þegar	einstaklingur	upplifir	missi	eða	sér	fram	á	að	

tapa	einhverju	geta	skapast	aðstæður	kreppu	sem	hefur	mikil	áhrif	á	líf	hans	(Ell,	1996;	

Roberts,	2005).	

Þegar	 fólk	 verður	 fyrir	 áfalli	 á	 lífsleiðinni,	 til	 dæmis	 þegar	 barn	 þess	 greinist	með	

krabbamein,	getur	barnið	eða	aðstandendur	upplifað	það	sem	kreppu.	Með	kreppu	er	

átt	við	ástand	sem	skapast	þegar	aðstæður	eru	það	erfiðar	að	einstaklingur	sér	ekki	fyrir	

endann	á	því.	Talað	er	um	að	fólk	gangi	í	gegnum	fjögur	stig	kreppuástands.	Fyrst	er	það	

loststig,	þá	viðbragðsstig,	 síðan	úrvinnslustig	og	seinast	endurskipunarstig.	Þó	eru	ekki	

allir	eins	og	fara	því	ekki	á	sama	hátt	í	gegnum	öll	stigin	þannig	að	stigin	fjögur	eiga	ekki	

við	um	alla.	Skilningur	á	einkennum	þessara	fjögurra	stiga	getur	samt	sem	áður	hjálpað	

einstaklingum	 að	 komast	 yfir	 áfall	 eða	 að	 leita	 sér	 aðstoðar	 fagmanns	 (Andrés	

Ragnarsson,	1997).	

Loststig	 –	 Fyrstu	 viðbrögð	 fólks	 við	 áfallinu:	 Viðbrögðin	 geta	 verið	 margs	 konar,	

sumir	sýna	ró,	þótt	þeir	upplifi	mikil	ónot	og	ringulreið	en	aðrir	geta	brugðist	við	með	

öskrum	og	gráti.	Ekki	er	hægt	að	 tímasetja	 stigin	en	oft	er	 talað	um	að	þetta	 stig	vari	

stutt,	 jafnvel	 aðeins	 nokkra	 sólarhringa.	 Á	 þessu	 stigi	 þarf	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 að	

einstaklingur	 í	 losti	meðtekur	 ekki	 endilega	 vel	 þær	 upplýsingar	 sem	 hann	 fær;	 þetta	

tímabil	er	oft	í	móðu	(Andrés	Ragnarsson,	1997).	

Varnar-	eða	viðbragðsstig:	Þetta	stig	tekur	við	af	loststiginu.	Það	varir	yfirleitt	lengur	

en	 það	 fyrra,	 nokkrar	 vikur,	 jafnvel	 nokkra	 mánuði.	 Fólk	 áttar	 sig	 á	 að	 þetta	 er	

raunveruleikinn	og	varanlegt	ástand	sem	þarf	að	aðlagast.	Fólk	tekur	oft	ómeðvitað	upp	

ýmsa	varnarhætti	á	þessu	stigi	til	þess	að	takast	á	við	aðstæðurnar.	Á	þessu	skeiði	þarf	

fólk	að	fá	tíma	til	þess	að	átta	sig	á	aðstæðum	(Andrés	Ragnarsson,	1997).	

Úrvinnslustig:	 Á	 þessu	 stigi	 er	 unnið	 úr	 þeim	 erfiðleikum	 sem	 komu	 upp	 í	 kjölfar	

áfallsins.	 Einstaklingar	 átta	 sig	 á	 því	 að	 aðstæðurnar	 eru	 ekki	 jafn	 ómögulegar	 og	
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hræðilegar	og	þær	virtust	vera	á	fyrri	stigum.	Uppbygging	á	sér	stað	og	fólk	fer	að	fóta	

sig	í	lífinu,	tilbúið	að	takast	á	við	það	nýja	sem	tekur	við.	Þegar	einstaklingar	hafa	náð	á	

þennan	stað	eru	þeir	 frekar	tilbúnir	að	meðtaka	 lausnir	og	þá	aðstoð	sem	í	boði	er,	til	

dæmis	viðtöl	við	fagfólk,	og	fá	að	heyra	um	reynslu	annarra	sem	hafa	upplifað	svipaða	

reynslu	(Andrés	Ragnarsson,	1997).	

Endurskipunarstig:	Það	stig	er	eins	konar	lokastig	kreppunnar,	jafnvægi	er	komið	á.	

Einstaklingurinn	 hefur	 gengið	 í	 gegnum	 og	 tekist	 á	 við	 lífsreynslu	 sem	 hann	 býr	 að	 í	

komandi	aðstæðum	í	lífinu	(Andrés	Ragnarsson,	1997).	

Í	félagsráðgjöf	er	talað	um	þrjú	gildi	kreppukenninga:	Í	fyrsta	lagi	að	mikilvægt	sé	að	

veita	þeim	sem	upplifa	kvíða	og	streitu	í	kjölfar	áfalls	aðstoð	við	hæfi.	Í	öðru	lagi	er	talað	

um	nauðsyn	þess	að	grípa	inn	í	ef	einstaklingur	hefur	upplifað	mjög	erfiða	lífsreynslu.	Í	

þriðja	lagi	er	lögð	áhersla	á	að	beita	heildarsýn	í	vinnu	með	þessum	einstaklingum	(Ell,	

1996).	

4.3 Lífsskeiðakenningar	
Erik	 H.	 Erikson	 þróaði	 lífsskeiðakenningu	 sem	 spannar	 æviskeið	 manneskju.	 Með	

kenningunni	 sýndi	 hann	 fram	 á	 mikilvægi	 félagslegra	 tengsla	 fyrir	 þróun	 og	 þroska	

persónuleika	 barna.	 Hann	 skipti	 æviskeiðinu	 í	 átta	 stig	 sem	 hvert	 um	 sig	 spannar	

ákveðin	tímamót	og	þroskastig	einstaklings.	Á	hverju	stigi	þurfa	einstaklingar	að	takast	á	

við	 tilfinningalegar	 kreppur	 eða	 tímamót	 í	 þróun	 persónuleika.	 Takast	 þarf	 á	 við		

kreppuna	á	árangursríkan	hátt	til	þess	að	uppfylla	stigið	og	halda	þannig	áfram	yfir	í	að	

þróa	næsta	 stig	þroskaskeiðsins.	 Ef	 ekki	 er	 tekist	 á	 við	þroskaverkefnin	 á	 fullnægjandi	

máta	mun	það	geta	haft	áhrif	á	tilfinningalega-,	félagslega-,	hugræna-	og	sálræna	þætti	

allt	æviskeið	einstaklings	(Ciccarelli	og	White,	2013;	Erikson,	1968).		

Þó	að	Erikson	hafi	lagt	mesta	áherslu	á	þróun	persónuleika	einstaklinga	er	vel	hægt	

að	 yfirfæra	 kenningar	 hans	 yfir	 á	 fjölskyldur	 sem	 heild.	 Í	 kenningum	 um	 lífsskeið	

fjölskyldunnar	 er	 einblínt	 á	 breytingar,	 sem	 fjölskyldur	 þurfa	 að	 takast	 á	 við	 á	 hinum	

mismunandi	 tímaskeiðum	 í	 fjölskyldulífinu.	 Ýmsir	 einstakir	 atburðir	 geta	 valdið	

breytingum	á	félagslegu	hlutverki	fjölskyldumeðlima	og	á	fjölskylduforminu.	Fjölskyldur	

þroskast	saman,	þær	takast	á	við	áföll	og	breytingar	en	færsla	á	milli	skeiða	getur	verið	

streituvaldandi	 fyrir	 fjölskyldumeðlimi	 og	 er	 með	 kenningunni	 reynt	 að	 finna	 ástæðu	

fyrir	 álaginu	 sem	 fylgir.	Alvarleg	 veikindi	 í	 fjölskyldu	eru	eins	og	þraut	 sem	 fjölskyldan	
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þarf	 að	 takast	 á	 við	 saman	 og	 þroskast	 síðan	 út	 frá	 þeirri	 reynslu	 (Benokraitis,	 2009;	

Weaver	og	Coleman,	2005;	White	og	Klein,	2002).		

4.4 Fjölskyldukerfiskenningar	
Fjölskyldukerfiskenningin	 var	 þróuð	 af	 fræðimanninum	Murray	 Bowen.	 Hann	 skoðaði	

fjölskyldur	og	hvernig	þær	virka	sem	heild	en	samkvæmt	honum	eru	fjölskyldusambönd	

borin	 uppi	 af	 einstaklingseðli	 og	 samheldni.	 Murray	 taldi	 að	 einstaklingar	 þyrftu	 á	

báðum	 þessum	 öflum	 að	 halda	 til	 þess	 að	 virka	 (MacKay,	 2012;	 Nichols,	 2013).	

Kenningin	 byggir	 á	 þeirri	 hugmynd	 að	 ef	 einstaklingur	 breytist	 eða	 umhverfi	 hans	 þá	

getur	 það	 haft	 áhrif	 á	 bæði	 hann	 sjálfan	 og	 alla	 þá	 sem	 honum	 tengjast.	

Fjölskyldukerfiskenningin	horfir	á	heildarmynstur	 í	 samböndum	í	staðinn	 fyrir	að	horfa	

aðeins	 á	 hlutina	 út	 frá	 einstaklingnum	 sjálfum	 (McGoldrick	 og	 Carter,	 2013;	 Murray,	

2006).		

	Fjölskyldukerfiskenningin	 er	 því	 byggð	 á	 því	 hvernig	 fjölskylda	 tengir	 saman	

einstaklingseðli	 og	 samstöðu	 einstaklinganna.	 	 Bowen	 (1966)	 notar	 sex	 hugtök	 til	 að	

útskýra	 þessi	 tengsl.	 Fyrst	 er	 það	 aðgreining	 sjálfsins	 sem	 skilgreinir	 tilfinningalegan	

þroska	 og	 getu	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 álag.	 Næst	 eru	 tilfinningalegir	

þríhyrningar	en	með	þeim	er	átt	við	leið	tveggja	einstaklinga	undir	álagi	til	þess	að	koma	

á	jafnvægi	með	aðstoð	þriðja	aðila.	Kynslóðartilfærsla	er	þriðja	hugtakið	en	samkvæmt	

því	 getur	 vanlíðan	 eða	 gjörðir	 færst	 frá	 einni	 kynslóð	 til	 annarrar.	 Fjórða	 hugtakið	 er	

systkinaröð.	 Bowen	 hafði	 trú	 á	 því	 að	 persónueinkenni	 barna	 þróuðust	 út	 frá	 stöðu	

þeirra	í	systkinaröðinni.	Tilfinningaleg	lokun	sýnir	fram	á	hvernig	einstaklingar	leitast	við	

að	stjórna	kvíða	í	samböndum	og	er	það	fimmta	hugtakið	í	röðinni	hjá	Bowen	(Nichols,	

2013).	Síðasta	hugtakið	er	félagstilfinningalegt	ferli	sem	notað	er	um	fjölskyldur	þar	sem	

margt	 greinir	 einstaklingana	 að	 og	 þeir	 virðast	 betur	 í	 stakk	 búnir	 til	 að	 verjast	

skemmandi	 félagslegum	 áhrifum	 og	 annarra	 neikvæðra	 freistinga	 (Kerr	 og	 Bowen,	

1988).		

Samkvæmt	 Bowen	 er	 því	 um	 mjög	 sterk	 tengsl	 að	 ræða	 ef	 einstaklingur	 eða	

fjölskylda	 skorar	 hátt	 á	 öllum	 þessum	 þáttum,	 það	 er	 Margt	 sem	 aðgreinir	

fjölskyldumeðlimina,	 lítinn	 kvíði	 hrjáir	 þá	 og	 þeir	 eiga	 í	 góðum	 tilfinningalegum	

samskiptum.	Þegar	börn	eru	ung	og	eru	að	alast	upp	treysta	þau	mjög	á	foreldra	sína	og	

frá	þeim	tileinka	þau	sér	ýmis	viðhorf	og	gildi	og	haga	sér	í	samræmi	við	vija	foreldranna.	
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Algengt	er	að	fólk	sæki	seinna	í	svipað	fjölskylduform,	svipuð	gildi	og	viðmið	og	voru	hjá	

þeirra	eigin	fjölskyldu	á	uppvaxtarárunum	(Nichols,	2013).	

Sterk	 félagsleg	 norm	 og	 félagsleg	 tengsl	 geta	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 að	 einstaklingar	

fylgi	 ákveðnum	 reglum	 og	 siðum	 og	 þannig	 dregið	 úr	 tilvikum	 þar	 sem	 þörf	 er	 á	

formlegum	 viðurlögum	 (Adler	 og	 Kwon,	 2002).	 Skilvirk	 norm	 eru	mikilvæg	 undirstaða	

félagsauðs	(Coleman,	1988).	Einstaklingar	sækja	í	félagslegan	auð	og	samskipti	og	vinna	

að	því	að	viðhalda	honum.	Þeir	vita	að	það	sem	þeir	leggja	inn	er	eins	og	fjárfesting;	þeir	

fá	ávinning	af	því	sem	þeir	hafa	 lagt	 í	samskiptin.	Til	þess	að	viðhalda	félagsauði	 innan	

hóps	er	nauðsynlegt	að	hafa	gildi	og	félagsleg	norm	til	þess	að	fara	eftir	(Lin,	2001).	 	
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5 Félagslegur	stuðningur	

5.1 Félagslegur	stuðningur	
Félagslegan	 stuðning	 má	 skilgreina	 sem	 viðurkenningu	 eða	 upplýsingar	 frá	

einstaklingum	um	að	maður	sé	mikilvægur	hluti	af	lífi	þeirra,	að	maður	sé	elskaður	og	að	

maður	 sé	 hluti	 af	 samskiptaneti	 sem	 byggist	 á	 gagnkvæmum	 skuldbindingum.	

Félagslegur	stuðningur	er	talinn	vera	eitt	af	mikilvægari	úrræðum	fyrir	einstaklinga	sem	

glíma	við	alvarleg	veikindi	(Taylor,	2012).	Í	þessu	samskiptaneti	skiptir	fjölskyldan	mestu	

máli.	Einnig	geta	ýmsar	stofnanir	samfélagsins	verið	mikilvægur	hluti	af	þeim	félagslega	

stuðningi	 sem	 sjúklingurinn	 eða	 fjölskyldan	 nær	 tengslum	 við	 eins	 og	 stuðningsfélög,	

kirkja	 og	 fleira	 (Rietschlin,	 1998).	 Það	 hefur	 sýnt	 sig	 að	 þeir	 einstaklingar,	 sem	 njóta	

mikils	 félagslegs	 stuðnings,	 komast	 betur	 en	 aðrir	 í	 gegnum	 áföll	 og	 streituvaldandi	

aðstæður	sem	verða	á	vegi	þeirra.	Félagslegur	stuðningur	er	sagður	draga	úr	þunglyndi,	

örvæntingu	 og	 kvíða	 meðal	 fjölskyldumeðlima.	 Mikilvægt	 er	 að	 meta	 þörf	 hvers	

fjölskyldumeðlims	fyrir	stuðning	og	kynna	þeim	þau	úrræði	sem	standa	til	boða	(Bayat,	

2008;	Cohen	og	Wills,	1985;	Taylor,	2010).	

Foreldrar	veiks	barns	njóta	oft	stuðnings	hvors	annars	og	annarra	fjölskyldumeðlima	

en	 þrátt	 fyrir	 það	 þá	 getur	 utanaðkomandi	 stuðningur	 verið	 dýrmætur.	 Félagslegur	

stuðningur	 annarra	 foreldra	 langveikra	 barna	 getur	 verið	 gagnlegur.	 Hvernig	 viðbrögð	

foreldra	 eru	 við	 breyttum	 aðstæðum	 hefur	 áhrif	 á	 líðan	 annarra	 fjölskyldumeðlima	

(Hentinen	og	Kyngäs,	1998).	

Félagslegur	stuðningur	getur	verið	í	ýmsum	myndum	en	almennt	er	talað	um	fjóra	

flokka:	 upplýsingastuðning,	 tilfinningalegan	 stuðning,	 ósýnilegan	 stuðning	 og	

áþreifanlegan	stuðning	(Taylor,	2012).		

Upplýsingastuðningur	 felur	 í	 sér	 að	 veita	 einstaklingum	þær	upplýsingar	 sem	geta	

reynst	honum	góðar	til	þess	að	mæta	yfirstandandi	erfiðleikum.	Rannsóknir	hafa	leitt	 í	

ljós	 að	 skortur	 á	 upplýsingum	 er	 ein	 helsta	 orsök	 kvíða	 hjá	 einstaklingum	 með	

krabbamein.	Upplýsingaþörf	barnanna	er	önnur	en	hjá	fullorðnum	og	upplýsingaveita	til	

þeirra	 fer	 eftir	 skilningi	 þeirra	 og	 aldri.	 En	 upplýsingar	 til	 foreldra	 eru	 ekki	 síður	

mikilvægar	en	upplýsingaveita	til	krabbameinsveiks	einstaklings	(Stark	og	House,	2000;	

Taylor,	2012).	
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Tilfinningalegur	 stuðningur	 er	 stuðningur	 sem	 er	 veittur	 af	 fjölskyldu	 og	 nánum	

vinum	 í	 formi	 umhyggju,	 trausts	 og	 ástar.	 Tilfinningalegur	 stuðningur	 er	 talinn	 mjög	

mikilvægur	 þegar	 fólk	 gengur	 í	 gegnum	 erfið	 og	 átakanleg	 tímabil.	 Talað	 er	 um	 að	

tifinningalegur	 stuðningur	 sé	 sérstaklega	 mikilvægur	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	 ungt	

krabbameinssjúkt	 fólk.	 Stuðningur	 vina,	 sem	 þekktu	 einstaklinginn	 fyrir	 veikindin,	 er	

ómetanlegur	 í	 veikindabaráttunni.	 Því	 er	mikilvægt	 að	 huga	 að	 því	 að	 ungt	 fólk	með	

krabbamein	 einangrist	 ekki	 meðan	 á	meðferðinni	 stendur	 og	 haldi	 sambandi	 við	 vini	

sína	í	gegnum	ferlið	(Abrams,	Hazen	og	Penson,	2007;	Taylor,	2012).	

Áþreifanlegur	stuðningur	er	stuðningur	sem	er	oft	sjáanlegri	en	aðrir	og	kemur	fram	

í	 gjörðum	 einstaklinga.	 Þar	 má	 nefna	 fjárhagslegan	 stuðning,	 gjafir	 eða	 hjálp	 við	

heimilisstörf.	Síðast	er	það	ósýnilegur	stuðningur	sem	er	ekki	síður	mikilvægur	fyrir	fólk	í	

erfiðum	 aðstæðum.	 Hann	 felur	 í	 sér	 aðstoð	 sem	 viðkomandi	 skilgreinir	 ekki	 sem	

stuðning.	Ósýnilegur	stuðningur	er	mikilvægur	 til	þess	að	 fólk	upplifi	 sig	ekki	 sem	kvöl	

fyrir	aðra	og	íþyngjandi	(Bolger	og	Amarel,	2007;	Cohen	og	McKay,	1984). 

5.2 Samfélagslegur	stuðningur		
Samfélagslegur	stuðningur	við	foreldra,	sem	hafa	gengið	eða	eru	að	ganga	í	gegnum	það	

sama,	 getur	 veitt	 mikla	 hjálp.	 Þannig	 geta	 foreldrarnir	 fengið	 þá	 huggun	 og	

hughreystingu,	sem	þeir	þurfa,	og	geta	þeir	veitt	hver	öðrum	góð	ráð	(Bayat,	2008).	Þess	

háttar	stuðningur	kallast	jafningjastuðningur.	Einnig	geta	sérstakir	stuðningshópar	verið	

andlegur	styrkur	og	þannig	haft	jákvæð	áhrif.	Mjög	hjálplegt	getur	verið	að	sjá	að	aðrir	

hafi	 yfirstigið	 það	 sama	 og	 hvernig	 þeir	 hafa	 tekist	 á	 við	 erfiðleikana	 og	 þannig	 veitt	

innblástur	(Parsons,	Saiki-Craighill,	Mayer	og	Sullivan,	2007;	McGrath,	2001).	

Patterson	 og	 félagar	 (2004)	 fundu	 út	 að	 í	 flestum	 tilfellum	 fengu	 fjölskyldur	

samfélagslegan	 stuðning	eftir	 greiningu	barns	úr	mörgum	áttum.	Vinnuveitendur	 voru	

liðlegir	 þegar	 á	 reyndi	 og	 vinir	 og	 kunningjar	 komu	 færandi	 hendi	 eða	 hjálpuðu	 við	

heimilishald.	Jafnvel	kom	fyrir	að	skólar	og	samnemendur	sýndu	stuðning	með	fjáröflun	

til	styrktar	fjölskyldunni.	

Sama	 rannsókn	 sýndi	 að	 margir	 foreldrar	 finna	 fyrir	 stuðningi	 frá	

heilbrigðisstarfsfólki	 og	 félagsráðgjöfum	 (Patterson	 o.fl.,	 2004).	 Afar	 mikilvægt	 er	 að	

heilbrigðisstarfsfólk	sé	meðvitað	um	þá	sálfélagslegu	aðstoð	sem	foreldrar	geta	þurft	á	

að	halda	vegna	veikinda	barns	(Santacroce,	2002).	Foreldrar	geta	oft	veitt	hver	öðrum	
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mikinn	stuðning	og	stuðningshópar	geta	veitt	jafningjastuðning	sem	getur	bætt	andlega	

líðan	til	muna	á	erfiðum	tímum	(Bayat,	2008).	

5.3 Jafningjastuðningur	
Í	 meðferðarferlinu	 fær	 einstaklingur	mikið	 af	 upplýsingum	 um	 krabbameinið	 sjálft	 og	

komandi	 meðferðir	 en	 heilbrigðisstarfsfólkið	 býr	 sjaldnast	 yfir	 þeirri	 reynslu	 að	 hafa	

greinst	sjálft	með	krabbamein	(Oxlad,	Wade,	Hallsworth	og	Koczwara,	2008).		

Mikið	 hefur	 verið	 rætt	 um	 sálfélagslegan	 stuðning	 fyrir	 þá	 sem	 greinst	 hafa	með	

krabbamein	 og	 hversu	 mikilvægur	 hann	 í	 rauninni	 er.	 Margar	 rannsóknir	 hafa	 verið	

framkvæmdar	 á	 jafningjastuðningi	 bæði	 á	 grundvelli	 stuðningshópa	 og	 einstaklinga.	

Niðurstöðurnar	 benda	 almennt	 í	 sömu	 átt,	 það	 er	 að	 jafningjastuðningur	 geti	 haft	

margvísleg	 jákvæð	áhrif,	meðal	annars	aukið	 töluvert	 lífsgæði	þeirra	einstaklinga,	 sem	

njóta	hans,	að	þvi	 leyti	 að	hann	getur	dregið	úr	 kvíða	og	þunglyndi	og	 flýtt	mjög	 fyrir	

aðlögun	 (Magen	 og	 Glajchen,	 1999;	 Meyer	 og	 Mark,	 1995;	 Stark	 og	 House,	 2000;	

Ussher,	Kirsten,	Butow,	og	Sandoval,	2006;	Weber	o.fl.,	2004).		

Jafningjastuðningur	er	talinn	ómetanlegur	af	þeim	sem	hafa	notið	hans	og	er	mjög	

einfalt	 en	 samt	mikilvægt	úrræði	 í	 félagslegum	 stuðningi.	 Fólki	 finnst	 gott	 að	bera	 sig	

saman	 við	 aðra	 sem	 hafa	 upplifað	 það	 sama	 og	 sigrast	 á	 sjúkdómnum.	 Að	 finna	 að	

maður	 sé	 hluti	 af	 heild,	 að	 tilheyra	 hópi	 sem	 hefur	 gengið	 í	 gegnum	 sambærilega	

reynslu,	er	einn	af	kostum	jafningjastuðnings.	Það	getur	verið	gott	að	deila	tilfinningum	

og	viðbrögðum	með	 fólki	 sem	þurft	hefur	að	 takast	á	við	 sömu	aðstæður.	Með	þessu	

getur	 fólk	 séð	 fyrir	 sér	 líf	 þar	 sem	 tekist	 er	 á	 við	 sjúkdóminn	og	bjartsýni	 eykst	 (Gyða	

Eyjólfsdóttir,	2011;	Ussher	o.fl.,	2006;	Weber	o.fl.,	2004).		

Erfitt	 er	 að	 staðfesta	 gagnsemi	 stuðnings,	 sem	 fólk	 nýtur,	 með	 rannsóknum	 en	

niðurstöður	rannsóknar	sem	var	gerð	af	David	Spiegel	og	félögum	sýndu	að	konur,	sem	

voru	með	brjóstakrabbamein	og	 fengu	 jafningjastuðning,	 lifðu	allt	að	tvöfalt	 lengur	en	

þær	 konur	 með	 brjóstakrabba	 sem	 nutu	 ekki	 jafningjastuðnings	 (Spiegel,	 Bloom,	

Kraemer	og	Gottheil,	1989). 	

Samkvæmt	þessu	má	líta	svo	á	að	jafningjastuðningur	sé	gagnlegur	og	auki	lífsgæði	

allra	þeirra	sem	greindir	eru	með	krabbamein	og	aðstandendur	þeirra,	burtséð	frá	gerð	

meinsins	eða	aldri	einstaklingsins.	Jafningjastuðningur	er	eitt	af	lykilmeðferðarúrræðum	
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samhliða	læknismeðferð	til	þess	að	kljást	við	sjúkdóminn	og	er	það	almennt	viðurkennt	

(Davison,	Pennebaker	og	Dickerson,	2000).	

5.4 Léttum	byrðarnar	
Hugmyndafræðin	sem	felst	í	ensku	orðunum	„share	the	care“	eða	„léttum	byrðarnar“	á	

rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 Bandaríkjanna.	 Þetta	 er	 líkan	 af	 því	 stuðningsneti	 sem	þarf	 að	

vera	í	kringum	þá	einstaklinga	sem	þurfa	á	því	að	halda.	Þegar	veikindi	koma	upp	þá	er	

stuðningur	 í	 allri	 sinni	 mynd	 mjög	 mikilvægur.	 Sumir	 eiga	 stóra	 fjölskyldu	 sem	 getur	

komið	til	hjálpar	en	góðir	vinir	geta	einnig	hjálpað.	Í	veikindunum	breytist	samfélagsleg	

staða	 einstaklinga	 sem	áður	 voru	 virkir	 þátttakendur	 en	 verða	 skyndilega	 áhorfendur.	

Maður	 hættir	 að	 geta	 sinnt	 öllu	 því	 sem	maður	 gerði	 áður.	 Hjálparhellur	 eru	 því	 vel	

þegnar	þegar	það	kemur	að	því	að	sinna	hinum	ýmsu	daglegu	hlutum,	eins	og	að	versla,	

taka	til	eða	skiptast	á	að	heimsækja	sjúklinginn.	„Léttum	byrðarnar“	er	hugsað	til	þess	

að	 virkja	 stuðningsnet	 aðstandenda.	 Allir	 þeir	 sem	 vilja	 og	 geta	 lagt	 fram	 hjálp	 sína	

skipta	á	milli	 sín	 verkum	 til	 að	 létta	 líf	 fjölskyldu	þess	 veika	 sem	og	að	gleðja	 (Léttum	

byrðarnar,	2010).		

Margir	 aðstandendur	 á	 Íslandi	 hafa	 komið	 upp	 svipuðu	 kerfi	 til	 þess	 að	 reyna	 að	

dreifa	 ábyrgðinni	 og	 standa	 saman.	 Ragnheiður	 Magnúsdóttir	 studdist	 við	 þessa	

hugmynd	 þegar	 hún	 þróaði	 þjónustu	 sem	 var	 ætluð	 fötluðum	 börnum,	 öldruðum	 og	

fjölskyldum	þeirra.	Stuðningset	einstaklinga	er	misjafnlega	upp	byggt,	því	þurfa	hópar	að	

skapa	sitt	eigið	kerfi	sem	virkar	og	er	þá	áhersla	lögð	á	að	útbúa	fyrirfram	ákveðna	töflu	

svo	allir	hafi	hlutverk	og	þau	deilist	 jafnt	á	stuðningsliðið.	Með	þessu	kerfi	er	hægt	að	

koma	í	veg	fyrir	að	sjúklingurinn	eða	nánustu	aðstandendur	standi	í	þeirri	stöðu	að	þurfa	

að	biðja	um	aðstoð	(Léttum	byrðarnar,	2010).	
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6 Löggjöf	
Í	þessum	kafa	verður	farið	yfir	hvernig	íslensk	löggjöf	styður	við	krabbameinssjúklinga	og	

fjölskyldur	þeirra.	Þar	má	nefna	niðurgreiðslur	lyfja	og	læknismeðferða,	ferðakostnað	og	

réttindi	sjúklinga	á	Íslandi.	

6.1 Lög	um	sjúkratryggingar	112/2008	
Í	 fyrsta	 kafla	 laga	 um	 sjúkratryggingar	 nr.	 112/2008	 er	 fjallað	 um	 markmið	 og	

skilgreiningar	þeirra.	Tilgangur	laganna	er	að	tryggja	sjúkratryggðum	aðstoð	til	verndar	

heibrigði	 og	 jafnan	 aðgang	 að	 heilbrigðisþjónustu	 óháð	 efnahag.	 Veikindi	 geta	 komið	

fjölskyldum	 í	 opna	 skjöldu,	 sjúkrahússdvalir	 hérlendis	 og	 ferðalög	 erlendis	 geta	 verið	

kostnaðarsöm	þegar	á	 líður	og	á	móti	geta	foreldrar	veikra	barna	misst	mikið	úr	vinnu	

því	 að	 þeir	 þurfa	 að	 annast	 barnið	 og	 heimilið.	 Því	 eru	 sjúkratryggingar	 mjög	 gott	

bakland	til	að	styðja	við	einstaklinga	og	fjölskyldur	í	þessari	stöðu.	

Sjúkratryggingar	ná	yfir	heilbrigðisþjónustu	og	aðra	þjónustu	eða	aðstoð,	sem	með	

þessum	lögum	hefur	verið	ákveðið	að	veita	og	greiða	að	fullu	af	ríkinu	eða	með	þátttöku	

þess.	 Samkvæmt	 löggjöfinni	 taka	 sjúkratryggingar	 einnig	 til	 bóta	 sem	 eru	 greiddar	 í	

peningum.	Í	10.	gr.	laganna	er	lýst	hverjir	eru	sjúkratryggðir	á	Íslandi	samkvæmt	lögum.	

Samkvæmt	 þeim	 er	 sá	 einstaklingur	 sjúkratryggður	 sem	 er	 búsettur	 á	 Íslandi	 ,	 með	

lögheimili	þar	og	að	uppfylltum	ýmsum	öðrum	skilyrðum.	Börn	yngri	en	18	ára,	sem	eru	

búsett	hér	á	landi	og	uppfylla	þessi	skilyrði,	eru	tryggð	með	foreldrum	sínum.	

Börn	með	krabbamein	geta	þurft	að	dvelja	 inni	á	sjúkrahúsi,	misjafnlega	mikið,	en	

ævinlega	samkvæmt	læknisráði.	Í	18.	gr.	laga	um	sjúkratryggingar	nr.	112/2008	segir	að	

sjúkratryggingar	 taki	 til	 ókeypis	 vistar	 að	 ráði	 læknis	 á	 sjúkrahúsum	 sem	 eru	 rekin	 af	

ríkinu.	Sjúkrahúsvist	er	 tryggð	samkvæmt	 lögunum	eins	 lengi	og	nauðsyn	krefst	ásamt	

þeirri	læknishjálp,	lyfjum	og	annarri	þjónustu	sem	er	veitt	á	sjúkrahúsinu.		

Á	Íslandi	eru	ekki	í	boði	öll	þau	tæki	og	meðferðir	sem	sjúklingar	á	Íslandi	geta	þurft	

á	 að	 halda.	 Krabbameinssjúklingar	 þurfa	 yfirleitt	 að	 fara	 utan.	 Því	 er	 viðurkenning	 á	

alþjóðlegum	læknismeðferðum	erlendis	mikilvæg	sbr.	23.	gr.	laganna.	Ef	ekki	er	hægt	að	

veita	 sjúklingi	 nauðsynlega	 aðstoð	 hér	 á	 landi	 greiða	 sjúkratryggingar	 kostnað	 við	

meðferðina.	 Hið	 sama	 á	 við	 um	 dvöl,	 lyf	 og	 læknishjálp	 sem	 er	 nauðsynleg	 erlendis	 í	

tengslum	við	þá	meðferð	sem	sjúklingurinn	þarf	á	að	halda.		
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Lyf	og	lyfjameðferðir	eru	stór	hluti	af	meðferðum	við	krabbameini.	Sjúkratryggingar	

ná	 yfir	 stóran	hluta	þeirra	 lyfja,	 sem	eru	 seld	hér	 á	 landi,	 og	 taka	því	 þátt	 í	 að	 greiða	

hluta	 þeirra.	 Gjald	 fyrir	 lyf	 er	 þrepaskipt	 eftir	 uppsöfnuðum	 lyfjakostnaði	 þess	

sjúkratryggða.	Gjald	fyrir	lyf	er	lægra	hjá	börnum,	ungmennum	og	öldruðum	og	skal	það	

ekki	vera	hærra	en	2/3	af	fjárhæð	samsvarandi	þrepa	annarra	sjúkratryggðra.		

Sjúkratryggingar	taka	þátt	 í	óhjákvæmilegum	ferðakostnaði,	þó	með	takmörkunum	

og	eftir	ákvæðum	reglugerðar.	

Sækja	þarf	um	allar	bætur	samkvæmt	lögum	til	Sjúkratrygginga	Íslands.	Umsækjandi	

þarf	 að	 veita	 stofnuninni	 allar	 nauðsynlegar	 upplýsingar	 til	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 taka	

ákvörðun	um	hvort	einstaklingurinn	eigi	bótarétt.		

6.2 Lög	um	réttindi	sjúklinga	nr.	74/1997	
Íslenska	þjóðin	 var	ein	 sú	 fyrsta	 sem	setti	 sérstök	 lög	um	 réttindi	 sjúklinga.	Allir	 íbúar	

landsins	eiga	jafnan	rétt	á	því	að	njóta	heilbrigðisþjónustu,	flestir	þurfa	að	nýta	sér	hana	

einhvern	 tima	 á	ævinni.	Mikilvægt	 er	 að	 fólk	 geti	 treyst	 á	 að	 réttinda	 þeirra	 sé	 gætt	

þegar	það	er	háð	aðstoð	annarra	(Velferðarráðuneytið,	e.d.).	

Lögin	um	réttindi	sjúklinga	tóku	gildi	1.	 júlí	árið	1997	og	endurspegla	þau	áherslur	

vestrænna	 þjóða	 á	 meginreglur	 mannréttindayfirlýsingar,	 Barnasáttmála	 Sameinuðu	

þjóðanna	 og	 Mannréttindasáttmála	 Evrópu.	 Lögin	 voru	 sett	 til	 þess	 að	 styrkja	 rétt	

sjúklinga	 gagnvart	 heilbrigðisþjónustunni.	 Þau	 eiga	 að	 vera	 stoð	 og	 byggja	 upp	 traust	

trúnaðarsamband	 sem	 þarf	 að	 vera	 á	 milli	 einstaklinga	 og	 heilbrigðisstarfsfólks	

(Velferðarráðuneytið,	e.d.).	

Í	áðurnefndum	lögum	um	réttindi	sjúklinga	nr.	74/1997	kemur	fram	að	sjúklingur	á	

ávallt	 rétt	 á	 þeirri	 bestu	 heilbrigðisþjónustu	 sem	 er	 hægt	 að	 veita	 á	 hverjum	 tíma.	

Sjúklingur	á	alltaf	rétt	á	þjónustu	 í	samræmi	við	ástand	hans.	Leitast	skal	einnig	við	að	

veita	almenningi	upplýsingar	um	afleiðingar	sjúkdóma	og	orsakir	þeirra	hjá	börnum	jafnt	

sem	 fullorðnum.	 Sjúklingur	 á	 rétt	 á	 að	 fá	 upplýsingar	 um	 heilsufar	 sitt,	 ástand,	

batahorfur,	 fyrirhugaða	meðferð	og	fleira.	Upplýsingar	skulu	veittar	sjúklingi	 jafnóðum	

og	tilefni	gefast	á	þann	hátt	að	hann	geti	skilið	upplýsingarnar.		 	

Sjötti	 kafli	 laganna	 fjallar	 um	 sérreglur	 varðandi	 veik	 börn.	 Þar	 kemur	 fram	 að	 ef	

sjúklingur	 er	 yngri	 en	 16	 ára	 þá	 skulu	 upplýsingar	 um	 heilsufar,	 batahorfur	 og	 fleira	
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veittar	foreldrum	en	börn	eiga	þó	rétt	á	því	að	vera	upplýst	um	ástand	sitt	að	teknu	tilliti	

til	aldurs	þeirra	og	þroska.	Skylt	er	að	gera	allt	til	þess	að	veikt	barn	fái	að	njóta	bestu	

lífsgæða	 og	 þroskast	 þrátt	 fyrir	 veikindi	 og	 meðferð.	 Börn	 á	 skólaaldri	 geta	 fengið	

kennslu	sem	hæfir	þeirra	aldri	og	ástandi.		

6.3 Lög	um	félagsþjónustu	sveitafélaga	nr.	40/1991	
Lög	um	félagsþjónustu	sveitafélaga	nr.	40/1991	voru	sett	til	þess	að	tryggja	fjárhagslegt	

og	 félagslegt	 öryggi	 og	 stuðla	 að	 velferð	 íbúa	 á	 grundvelli	 samhjálpar.	 Lögin	 ná	 yfir	

þjónustu	og	ráðgjöf	í	tenglsum	við	félagslega	ráðgjöf,	fjárhagsaðstoð,	málefni	barna	og	

ungmenna	og	ýmsa	aðra	þjónusta.	 Sveitafélögum	er	 skylt	 að	veita	 íbúum	þjónustu	og	

aðstoð	 samkvæmt	 lögunum	 til	 að	 tryggja	 að	 allir	 íbúar	 geti	 séð	 fyrir	 sér	 og	 sínum.	

Félagsmálanefndir	skulu	bjóða	upp	á	félagslega	ráðgjöf,	veita	þannig	upplýsingar	til	fólks	

um	félagsleg	réttindamál	og	stuðning	vegna	félagslegs	og	persónulegs	vanda.	 	
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7 Stuðningur	
Allir	einstaklingar	geta	þurft	á	aðstoð	að	halda	á	lífsleiðinni.	Stuðningur	frá	öðrum	getur	

verið	 afar	dýrmætur	 á	 erfiðum	 tímum	og	getur	birst	 okkur	 í	mörgum	myndum.	Þegar	

sjúkdómur	eins	og	krabbamein	kemur	upp	í	fjölskyldum	þá	er	mikilvægt	að	huga	að	því	

að	til	þess	að	maður	geti	sjálfur	veitt	öðrum	stuðning,	 til	dæmis	veiku	barni	sínu,	þarf	

hann	 að	 hugsa	 um	 eigin	 heilsu	 og	 líðan.	 Ef	 vandamál	 eða	 erfiðleikar	 steðja	 að	 þarf	

maður	líka	að	kunna	að	leita	sér	hjálpar	fagaðila.	Börn	í	krabbameinsmeðferð,	foreldrar	

þeirra,	 systkini	 og	ættingjar	 geta	öll	 upplifað	mikið	 áfall	 við	 greiningu	meinsins	og	má	

ekki	vanmeta	vanlíðan	neins	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-c).	

Þegar	 fólk	 verður	 fyrir	 miklu	 áfalli,	 til	 dæmis	 vegna	 alvarlegra	 veikinda	 barns	 í	

fjölskyldu,	 getur	 það	 leitt	 til	 áfallastreituröskunar	 ef	 ekki	 er	 unnið	 úr	 áfallinu.	

Áfallastreituröskun	 er	 andlegt	 ástand	 sem	 einstaklingur	 upplifir	 þegar	 lífi	 hans	 eða	

nákomins	 einstaklings	 er	 ógnað.	 Einkenni	 áfallastreituröskunar	 felast	 í	 að	

einstaklingurinn	 endurupplifir	 síendurtekið	 atburðinn	 sem	 orsakaði	 áfallið,	 fólk	 fær	

martraðir	og	 forðast	aðstæður	eða	umhverfi	 sem	minna	á	eða	tengjast	áfallinu.	Þó	að	

það	 sé	 ekki	 algengt	 þá	 uppfylla	 sumir	 foreldrar	 barna,	 sem	 greinst	 hafa	 með	

krabbamein,	 greiningarviðmið	 áfallastreituröskunar	 (American	 Psychiatric	 Association,	

1994;	Best,	Streisand	og	Kazak,	2001).			

Við	 greiningu	 sjúkdómsins	 og	 við	 upphaf	meðferðar	 eru	 erfiðir	 tímar	 fyrir	 barnið,	

fjölskyldu	þess	og	þá	sem	standa	þeim	nærri.	Það	er	á	þessum	tíma	sem	fjölskyldan	þarf	

á	miklum	félagslegum	stuðningi	að	halda.	Hann	getur	hjálpað	fjölskyldunni	til	að	komast	

í	gegnum	erfiðleika	og	áskoranir	 sem	hún	stendur	skyndilega	 frammi	 fyrir.	Félagslegur	

stuðningur	veitir	þeim	sem	þarf	á	því	að	halda	ást,	styrk	og	von.	Félagslegur	stuðningur	

kemur	oftar	en	ekki	frá	nánum	fjölskylduvinum	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-d).		

7.1 Félagsleg	tengsl	
Skilgreina	má	 félagsleg	 tengsl	 sem	 net	 félagslegra	 sambanda	 sem	 einstaklingur	 hefur	

myndað	í	kringum	sig	(Umberson	og	Montez,	2010).	Félagsleg	tengsl	fólks	veita	tækifæri	

til	reglulegra	samskipta	og	gefur	fólki	ákveðið	félagslegt	hlutverk	 í	 lífi	hvers	annars.	Að	

upplifa	sig	sem	hluta	af	heild	og	tilheyra	hópi	gefur	manni	aukið	öryggi,	sjálfsvirðingu	og	

stöðuleika	 (Cohen,	 2004;	 Zhu,	 Woo,	 Porter	 og	 Brzezinski,	 2013).	 Fólk	 hefur	 misjöfn	
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tengslanet	 í	 kringum	 sig	 og	 gæði	 þeirra	 eru	 margvísleg	 svo	 og	 stærð	 og	 samsetning	

(Amati,	Rivellini	og	Zaccarin,	2014).	

Félagsleg	sambönd	fólks	eru	misjöfn,	sumir	eiga	sterkt	stuðningsnet	á	bak	við	sig	en	

aðrir	 eru	 einangraðri	 og	 eiga	 erfiðara	með	 að	mynda	 tengsl.	 Sterk	 félagsleg	 sambönd	

tengjast	aðlögunarhæfni	fólks	og	sálfræðilegri	velferð	(Pulkkinen,	Lyyra	og	Kokko,	2011).	

Einstaklingar,	sem	hafa	mörg	náin	sambönd	inni	í	sínu	tengslaneti,	sýna	merki	um	góða	

aðlögunarhæfni.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 félagslegur	 stuðningur	 í	 gegnum	 tengslanet	

fólks	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 velferð.	 Félagslegur	 stuðningur	 er	 einnig	 grunnur	 að	 góðum	

samböndum	(Amati	o.fl.,	2014;	Umberson	og	Montez,	2010).	

7.2 Stuðningur	við	barnið		
Upplifun	barna	af	veikindum	sínum	er	misjöfn	og	skiptir	aldur	þeirra	og	þroski	miklu	máli	

í	 þeim	 efnum.	 Helstu	 áhrif,	 sem	 þau	 finna	 fyrir	 er	 einmanaleiki	 og	 einangrun	 á	

sjúkrahúsinu,	 ótti	 við	 aukaverkanir	 og	meðferðir	 sem	 getur	 leitt	 til	 þunglyndis,	 kvíða,	

skyndilegra	reiðikasta	og	ýmissa	annarra	hegðunarvandamála	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	

e.d.-c).	

Þrátt	fyrir	að	aldurinn	skipti	miklu	máli	er	mikilvægt	að	börn	finni	fyrir	nærveru	og	

að	fólk	hegði	sér	ekki	öðruvísi	við	þau	vegna	veikindanna	en	áður.	Mikilvægt	er	að	þau	

nái	að	halda	áfram	tengslum	við	vini	sína	í	skólanum	þrátt	fyrir	veikindin	og	þau	hafa	líka	

gott	af	því	að	kynnast	öðrum	börnum	sem	eru	veik	eða	hafa	verið	veik.	Stuðningur	frá	

vinum	barns	er	einnig	mjög	mikilvægur	barninu,	þá	sérstaklega	hjá	þeim	sem	eru	komin	

á	skólaaldur	(Jórunn	María	Ólafsdóttir,	e.d.-c).					

7.3 Stuðningur	við	foreldra		
Það	er	erfitt	að	vera	foreldri	 í	þeirri	stöðu	að	horfa	upp	á	barnið	sitt	þjást	vegna	illvígs	

sjúkdóms,	hafa	áhyggjur	af	langvinnum	afleiðingum	veikindanna	á	barnið	og	ofan	á	allt	

hafa	 áhyggjur	 af	 atvinnu	 sinni	 og	 fjárhag	 heimilisins	 (Norberg,	 Lindblad	 og	 Boman,	

2004).	Til	að	takast	á	við	álagið,	sem	fylgir	þessum	erfiðleikum,	reynir	fólk	oft	að	notast	

við	bjargráð	(Woodgate	og	Degner,	2003).	

Bjargráð	 felst	 í	 því	 þegar	 einstaklingur	 nýtir	 sér	 aðferðir	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	

streituvaldandi	 aðstæður,	 t.d.	 að	 tileinka	 sér	 að	 hafa	 opin	 samskipti	 um	 sjúkdóminn,	
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leita	eftir	félagslegum	stuðningi,	afla	sér	upplýsinga	og	svo	mætti	áfram	telja	(Hoekstra-

Weebers,	Jaspers,	Kamps	og	Klip,	1999;	Þorbjörg	Jónsdóttir,	2007).		

Greining	sjúkdóms	hjá	barni	veldur	foreldrum	og	fjölskyldu	miklu	áfalli	og	álagi	sem	

skapast	 út	 frá	 því.	 Foreldrar	 þarfnast	 þá	 oft	 hjálpar	 við	 heimilisstörf	 og	 barnagæslu.	

Sálrænn	 stuðningur	 frá	 nánustu	 aðstandendum	 skiptir	 sköpum	 á	 tímum	 sem	 þessum	

vegna	óvissu	og	ótta	 foreldra	um	líf	barnsins	og	áhrif	meðferðarinnar	á	það.	Foreldrar	

hafa	nefnt	að	fjölskylda	og	heilbrigðisstarfsfólk	séu	þeirra	helstu	stuðningsaðilar	ásamt	

samfélagslegum	 stuðningi	 sem	 þau	 hafa	 fundið	 fyrir	 (Bayat,	 2008;	 Björk,	 Wiebe	 og	

Hallström,	2005;	Patterson	o.fl.,	2004).		

Stuðningur	ættingja	er	mikils	virði	og	það	felst	hughreysting	í	að	hugsað	sé	til	manns	

þegar	tímarnir	eru	erfiðir.	Þegar	einhver	býðst	til	að	aðstoða	fjölskylduna	til	að	minnka	

álagið,	býðst	til	að	leysa	af	á	spítalanum,	þá	fá	foreldrarnir	tilfinningu	fyrir	hinu	daglega	

lífi	 aftur	 sem	 er	 ómetanlegt.	 Þegar	 fjölskyldumeðlimur	 veikist	 þá	 kemur	 í	 ljós	 hver	 er	

vinur	í	raun,	því	að	ekki	er	sjálfgefið	að	vinir,	sem	eiga	sér	sjálfir	fjölskyldu	og	líf,	gefi	sér	

tíma	til	að	huga	að	öðrum	(McGrath,	2001).			

Á	 tímum	sem	þessum	þarfnast	 fjölskylda	sjúklingsins	stuðnings	og	aðstoðar	við	að	

aðlagast	 veikindunum	 og	 til	 þess	 að	 vinna	 úr	 tilfinningum	 sínum.	 Þarna	 kemur	 að	

fræðslu	og	stuðningi	 í	 sambandi	við	sjúkdóm	barnsins	og	upplýsingum	um	meðferðina	

sem	það	mun	ganga	í	gegnum.	Þetta	mun	hjálpa	fólki	við	að	komast	í	gegnum	óvissuna.	

Mikilvægt	er	að	skipuleggja	stuðningsúrræði	fyrir	foreldra	þar	sem	komið	er	til	móts	við	

þarfir	 þeirra	 (Helga	 Bragadóttir,	 Ingibjörg	 Björnsdóttir	 og	Margrét	 Björnsdóttir,	 2009;	

Santacroce,	2002).		

7.4 Stuðningur	við	systkini	
Samkvæmt	rannsókn	Johnssons	(1997)	verða	systkini	oft	utanveltu,	þegar	veikindi	eru	í	

fölskyldunni,	hvað	varðar	stuðning	og	upplýsingar.	Foreldrar	eiga	það	til	að	einbeita	sér	

að	veika	barninu	og	þannig	getur	myndast	gjá	á	milli	þeirra	og	hinna	barnanna.	Systkini	

geta	upplifað	margs	 konar	 tilfinningar	 á	borð	við	ótta,	hræðslu	 við	dauðann,	 kvíða	og	

þunglyndi.	Tilfinningalegur	stuðningur	getur	skipt	sköpum	í	aðlögunarferli	systkina	þegar	

krabbamein	 greinist	 í	 fjölskyldu.	 Systkini	 eiga	 oft	 við	 aðlögunarerfiðleika	 að	 stríða	 í	

þessum	skyndilegu	veikindum	og	upplifa	oft	sams	konar	streitu	og	veika	barnð.	Af	þessu	
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má	sjá	að	stuðningur	við	systkini	er	jafn	áríðandi	og	við	sjúklinginn	(Barrera,	Fleming	og	

Khan,	2004;	Johnson,	1997;	Murray,	2000).	 	
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7.5 Stuðningsfélög/félagasamtök	

7.5.1 Kraftur	

Þann	1.	október	1999	var	stofnað	stuðningsfélag	fyrir	ungt	fólk,	sem	greinst	hefur	með	

krabbamein,	og	aðstandendur	þeirra.	Þó	að	áhersluhópurinn	sé	18	ára	og	eldri	eru	samt	

yngri	einstaklingar	félagsmenn.	Félagið	var	nefnt	Kraftur.	Félagið	hefur	frá	upphafi	unnið	

að	 jafningjastuðningi	 (Hlín	 Rafnsdóttir,	 2012).	 Fyrst	 eftir	 að	 félagið	 var	 stofnað	 veittu	

einstakir	félagsmenn	nýgreindum	kabbameinssjúklingum	og	aðstandendum	upplýsingar	

sem	þeir	bjuggu	yfir.	Það	var	ekki	fyrr	en	10	árum	seinna	–	á	afmæli	félagsins	árið	2009	–	

sem	 ákveðið	 var	 að	 koma	 á	 formlegu	 stuðningsneti	 á	 vegum	 félagsins	 (Gyða	

Eyjólfsdóttir,	2011).	

Stuðningsnetið	 var	 stofnað	með	 það	 að	markmiði	 að	 styðja	 ungt	 fólk,	 sem	 hefur	

greinst	með	krabbamein,	og	aðstandendur	þeirra.	Stuðningurinn	er	veittur	með	hlustun	

og	skilningi	sem	einungis	getur	komið	frá	þeim	sem	hefur	gengið	í	gegnum	sambærilega	

reynslu	(Gyða	Eyjólfsdóttir,	2010).	

7.5.2 Krabbameinsfélag	Íslands	

Krabbameinsfélag	Íslands	var	stofnað	árið	1951.	Nú	eru	aðildarfélög	um	30	talsins,	bæði	

sveitarfélög	 og	 stuðningshópar	 sjúklinga.	 Krabbameinsfélagið	 berst	 fyrir	 réttindum	 og	

hagsmunum	sjúklinga	með	því	að	reyna	vekja	athygli	stjórnvalda	og	taka	þátt	í	að	kynna	

út	á	 við	málefni	hópsins.	 Félagið	beitir	 sér	 sérstaklega	 fyrir	 fræðslu	og	 forvarnarstarfi.	

Félagið	 hefur	 lagt	 mikla	 fjármuni	 fram	 til	 þess	 að	 styðja	 við	 rannsóknir	 á	 sviði	

krabbameins,	meðal	annars	með	rekstri	rannsóknarstofu	og	söfnun	og	varðveislu	lífsýna	

(Krabbameinsfélagið,	e.d.-a).	Með	áherslu	á	þessi	atriði	er	stefna	félagsins	að	reyna	að	

fækka	nýjum	tilfellum	krabbameins,	fækka	dauðsföllum	af	völdum	sjúkdómsins	og	bæta	

lífsgæði	þeirra	sem	greinast	með	sjúkdóminn	(Krabbameinsfélagið,,	e.d.-b).	

Þrátt	fyrir	mikið	frumkvöðlastarf	og	að	vera	leiðandi	í	rannsóknum	og	forvörnum	þá	

er	 stuðningur	 við	 sjúklinga	 og	 aðstandendur	 þeirra	 eitt	 af	 forgangsverkefnum	

Krabbameinsfélagsins.	Ráðgjafarþjónusta	félagsins	hófst	árið	2007	og	er	hún	ætluð	fyrir	

þá	 sem	 greinast	 með	 krabbamein	 og	 aðstandendur	 þeirra.	 Í	 Ráðgjafarþjónustu	

Krabbameinsfélagsins	 eru	 starfandi	 hjúkrunarfræðingar	 og	 félagsráðgjafi	 en	 einnig	 er	
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hægt	 að	 hitta	 fólk	 sem	 hefur	 greinst	 með	 krabbamein	 (Krabbameinsfélagið,	 e.d.-a).	

Tilgangur	 þjónustunnar	 er	 að	 hjálpa	 fólki	 að	 fóta	 sig	 á	 ný	 í	 lífinu	 eftir	 greiningu	

krabbameins.	 Þjónustan	 býður	 upp	 á	 viðtöl,	 fræðslu	 og	 faglega	 ráðgjöf;	 einnig	 hefur	

verið	boðið	upp	á	ýmis	námskeið	með	upplýsingum	um	réttindi	fólks	með	krabbamein.	

Öll	þjónusta	félagsins	er	einstaklingum,	sem	á	henni	þurfa	að	halda,	að	kostnaðarlausu	

(Krabbameinsfélagið,	e.d.-c).	Sem	dæmi	má	nefna	að	Krabbameinsfélagið	hefur	yfir	að	

ráða	 íbúðum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 þar	 sem	 sjúklingar	 utan	 af	 landi	 geta	 búið	

tímabundið	ásamt	fjölskyldu	sinni	meðan	á	meðferð	stendur	(Krabbameinsfélagið,	e.d.-

a).		

	Hjá	Ráðgjafarþjónustunni	er	áhersla	 lögð	á	að	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	sem	

leita	eftir	þjónustu	með	þeim	úrræðum	sem	 í	boði	eru.	Upplýsingar	eru	mikilvægar	 til	

þess	 að	 styrkja	 sjúkling	 og	 aðstandendur	 hans	 í	 veikindunum.	 Ráðgjafarþjónustan	 vill	

styðja	fólk	til	sjálfseflingar	og	hjálpar	með	því	að	efla	þeirra	eigin	styrk.	Þjónustan	veitir	

sálfélagslegan	stuðning	í	formi	samtals,	slökunar	og	hvatningar	(Ásdís	Káradóttir,	2012).	

7.5.3 Styrktarfélag	krabbameinssjúkra	barna	

Styrktarfélag	 krabbameinssjúkra	 barna	 (SKB)	 er	 sérstaklega	 ætlað	 til	 þess	 að	 létta	

krabbameinssjúkum	 börnum	 og	 fjölskyldum	 þeirra	 lífið	 fjárhagslega	 og	 félagslega	 og	

berst	 félagið	 fyrir	 réttindum	 þessara	 einstaklinga	 gagnvart	 hinu	 opinbera.	 Félagið	 var	

stofnað	árið	1991	og	einbeitir	það	sér	að	því	að	miðla	fræðslu	um	krabbamein	í	börnum	

og	 vera	 vettvangur	 fyrir	 félagsmenn	 til	 þess	 að	 kynnast	 og	miðla	 sinni	 reynslu.	 Bæði	

börn	og	aðstandendur	fá	tækifæri	til	þess	að	tala	við	fólk	sem	hefur	notið	ýmiss	konar	

fræðslu	 og	 aðstoðar	 stuðningshópa	 frá	 Styrktarfélaginu	 og	 þannig	 verið	 hjálpað	 til	 að	

sigrast	á	sambærilegum	aðstæðum	(Styrktarfélag	krabbameinssjúkra	barna,	-b,	e.d.).		

Fræðsluefni	félagsins	er	nytsamlegt	fyrir	alla	því	það	inniheldur	ýmsan	fróðleik	sem	

er	 gott	 að	 þekkja	 þegar	 barn	 í	 fjölskyldu,	 skóla	 eða	 öðru	 nærumhverfi	 greinist	 með	

krabbamein.	 Á	 heimasíðu	 félagsins	 er	 hægt	 að	 nálgast	 ýmsan	 fróðleik	 auk	 þess	 sem	

henni	er	ætlað	að	aðstoða	félagsmenn	og	aðra	hvað	varðar	réttindamál	og	veita	ýmsan	

fróðleik.	Málstaður	félagsins	nýtur	mikils	velvilja	í	samfélaginu	og	vilja	margir	bjóða	hjálp	

sína	með	einum	eða	öðrum	hætti	(Styrktarfélag	krabbameinssjúkra	barna,	e.d.-a).		

SKB	stendur	fyrir	 fjölbreyttu	félagsstarfi	 fyrir	 félagsmenn	sína.	Krabbameinsveikum	

börnum	 á	 aldrinum	13–18	 ára	 býðst	 að	 hittast	 regulega	 í	 félagsaðstöðu	 félagsins	 eða	
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utan	 hennar,	 gera	 skemmtilega	 hluti	 saman	 og	 njóta	 félagsskapar	 hvers	 annars	 og	

stuðnings.	Einnig	eru	starfandi	stuðningshópar	fyrir	mæður	krabbameinsveikra	barna	og	

foreldra	 þeirra	 barna	 sem	 tapað	 hafa	 baráttunni	 við	 krabbamein	 (Styrktarfélag	

krabbameinssjúkra	barna,	e.d.).	
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8 Rannsóknir		

8.1 Innlendar	rannsóknir	
Til	 þess	 að	 beina	 athyglinni	 að	 íslenskum	 fjölskyldum	 er	 gott	 að	 skoða	 íslenskar	

rannsóknir	til	stuðnings.	Ekki	hafa	verið	gerðar	margar	rannsóknir	á	íslenskum	grundvelli	

á	þessu	viðfangsefni	beint,	en	skoða	má	tengdar	rannsóknir	til	þess	að	fá	þau	svör	sem	

leitast	er	eftir.		

8.1.1 Rannsókn	á	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein	

Í	rannsókn	sem	Eygló	Guðmundsdóttir	sálfræðingur	hefur	unnið	að	undanfarin	ár	á	líðan	

foreldra	barna	með	krabbamein	hefur	hún	borið	saman	aðstæður	og	líðan	íslenskra	og	

sænskra	 foreldra	 sem	 lenda	 í	 þeirri	 stöðu	 að	 barnið	 þeirra	 greinist	með	 krabbamein.	

Rannsóknin	var	samstarfsrannsókn	Styrktarfélags	krabbameinssjúkra	barna	á	Íslandi	og	

Karolinska	Institutet	í	Svíþjóð	(Andleg	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	2013).	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 rannsaka	 ítarlega	 líðan	 foreldra	 barna	 með	

krabbamein,	 áhættuþætti,	 viðnámsþrótt	 svo	 og	 langtímastreitu	 og	 viðbrögð	 fólks	 við	

henni.	 Notast	 var	 við	 samanburð	 á	 foreldrum	 krabbameinssjúkra	 barna	 í	 tveimur	

löndum	til	 að	auðveldara	væri	að	 sjá	og	gera	 sér	grein	 fyrir	hvaða	atriði	hefðu	áhrif	á	

sálfélagslega	líðan	foreldra.	Með	slíkum	upplýsingum	væri	hægt	að	reyna	að	fyrirbyggja	

frekar	 vanlíðan	 foreldra	 og	 grípa	 til	 viðeigandi	 íhlutunar	 (Andleg	 líðan	 foreldra	 barna	

með	krabbamein,	2013).	

Rannsóknarspurningin	 var	 á	 þessa	 leið:	 ,,Geta	 þættir,	 sem	 tengjast	 mismun	 í	

uppbyggingu	 umönnunar	 og	meðferðar	milli	 landa,	 haft	 áhrif	 á	 langtímasálfræðilegar	

afleiðingar	 foreldra,	svo	sem	huglægt	andlegt	niðurlot,	 í	kjölfar	krabbameinsgreiningar	

barns?”	Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	foreldrar	barna	sem	voru	greind	á	árunum	

1986–2007	 og	 meðhöndluð	 á	 Astrid	 Lindgren	 Barnsjukhus	 í	 Stokkhólmi	 eða	 á	

Barnaspítala	Hringsins	í	Reykjavík	(Andleg	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	2013).	

Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 upplifun	 foreldra	 í	 báðum	 löndum	 af	 huglægu	

andlegu	niðurloti	var	svipuð.	Hins	vegar	sýndu	niðurstöðurnar	að	marktækur	munur	var	

á	 upplifun	 foreldra	 krabbameinssjúkra	 barna	 og	 á	 foreldrum	 heilbrigðra	 barna	 hins	

vegar.	Hjá	foreldrum	barna	með	krabbamein	voru	gildi	huglægs	andlegs	niðurlots	miklu	
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hærri	en	hjá	foreldrum	heilbrigðra	barna	(Andleg	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	

2013).	

Þegar	einstök	atriði	huglægs	og	andlegs	niðurlots	 voru	greind	nánar	 kom	 í	 ljós	 að	

íslenskir	 foreldrar	 skoruðu	marktækt	 hærra	 á	 fjórum	 atriðum	 sem	 tengdust	 vonleysi,	

máttleysi	og	svefntruflunum.	Þessar	niðurstöður	gefa	okkur	hugmynd	um	að	munurinn	á	

íslenskum	og	sænskum	foreldrum	geti	verið	vegna	mismunandi	skipulags	umönnunar	og	

meðferðar	 barna	 með	 krabbamein	 á	 þessum	 tveimur	 stöðum.	 Munurinn	 stafar	 því	

líklegast	 af	 stærð	 og	 sérhæfingu	 deildanna	 í	 hvoru	 landi	 fyrir	 sig	 frekar	 en	 af	

upprunalandi	 foreldra	 en	 þó	 er	 ekki	 hægt	 að	 alhæfa	 um	það	 af	 þessum	niðurstöðum	

(Andleg	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	2013).	

Með	 niðurstöðum	 þessarar	 rannsóknar	 er	 hægt	 að	 auka	 þekkingu	 á	 þeim	

áhrifaþáttum,	 sem	 mögulega	 valda	 sálfræðilegum	 einkennum	 hjá	 fólki	 í	 kjölfar	

greiningar	krabbameins,	og	þannig	hægt	að	veita	íhlutun	sem	við	á.	Draumamarkmiðið	

er	að	skipuleggja	umönnunarúrræði	sem	getur	stutt	fjölskyldur	barna	með	krabbamein,	

fylgt	þeim	eftir	og	þannig	reynt	að	koma	í	veg	fyrir	hættuna	á	 langtímaáhrifum	streitu	

(Andleg	líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	2013).	

8.1.2 Rannsókn	á	áhuga	foreldra	krabbameinsveikra	barna	á	tölvutengdum	
stuðningshópum	

Á	 Íslandi	 var	 framkvæmd	 rannsókn	 árið	 2009	 til	 þess	 að	 greina	 ástæður	 þess	 að	

foreldrar	 barna	 á	 Íslandi,	 sem	 greinst	 hafa	með	 krabbamein,	myndu	 eða	myndu	 ekki	

taka	 þátt	 í	 tölvutengdum	 stuðningshópi.	 Rannsóknin	 var	 framkvæmd	 af	 Helgu	

Bragadóttur,	Ingibjörgu	Björnsdóttur	og	Margréti	Björnsdóttur.	Öllum	foreldrum	barna,	

sem	höfðu	fengið	meðferð	við	krabbameini	á	Landspítalanum	á	síðastliðnum	10	árum,	

var	 boðin	 þátttaka.	 Alls	 53	 foreldrar	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 (Helga	 Bragadóttir	 o.fl.,	

2009)	

Rannsóknir	 sýna	 að	 stuðningshópar,	 þar	 sem	 þátttakendur	 hittast	 og	 eiga	 bein	

samskipti,	reynast	foreldrum	barna	með	krabbamein	vel	en	ekki	geta	allir	nýtt	sér	þá	og	

aðrir	vilja	það	ekki	(Chesler	og	Chesney,	1995).	Sú	hugsun	liggur	að	baki	rannsókninni	að	

hægt	 sé	 að	 notast	 við	 tölvutengda	 stuðningshópa	 sem	 viðbót	 eða	 til	 þess	 að	 koma	 í	

staðinn	fyrir	hina	hefðbundnu	stuðningshópa.	Þeir	hafa	reynst	fullorðnum	sjúklingum	og	

aðstandendum	 þeirra	 vel	 en	 minna	 er	 vitað	 um	 gagnsemi	 þeirra	 fyrir	 foreldra	
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krabbameinsveikra	 barna.	 Rannsóknir	 benda	 samt	 sem	 áður	 til	 þess	 að	 notkun	

tölvutengdra	 stuðningshópa	 fyrir	 foreldra	 sé	 gagnleg	 og	 eigi	 að	 styrkja	 og	 gera	

aðgengilegri	(Han	og	Belcher,	2001;	Helga	Bragadóttir,	2008).		

Tilgangur	 tölvutengdra	 stuðningshópa	 er	 að	 veita	 tilfinningalegan	 stuðning	 og	 að	

vera	upplýsingaveita	eins	og	hefðbundnir	stuðningshópar	(Ljungman	o.fl.,	2003;	Meier,	

Lyons,	Frydman,	Forlenza	og	Rimer,	2007).	Rannsóknir	benda	til	þess	að	umræður	innan	

tölvutengdra	stuðningshópa	séu	yfirleitt	málefnalegar	og	því	óþarfi	að	hafa	áhyggjur	af	

því	 að	umræður	 fari	of	mikið	út	 fyrir	 efnið	eða	að	þátttakendur	 sýni	ekki	hver	öðrum	

virðingu	(Meier	o.fl.,	2007;	van	UdenKraan	o.fl.,	2008).		

Eins	 og	 veröld	 okkar	 er	 orðin	 í	 dag	 er	 auðvelt	 að	 sækja	 sér	 upplýsingar	 í	 gegnum	

internetið.	 Samkvæmt	 rannsóknum	 telja	 foreldrar	 barna,	 sem	 greinst	 hafa	 með	

krabbamein,	 ávinning	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	 tölvutengdum	 stuðningshóp	 vera	 mjög	

svipaðan	og	í	almennum	stuðningshóp,	að	fá	stuðning	og	upplýsingar,	deila	reynslu	og	fá	

útrás	 fyrir	 tilfinningar	 og	 fleira.	 Einnig	 telja	 þessir	 foreldrar	 að	 með	 tölvutengdum	

stuðningshóp	sé	auðveldara	að	vera	í	samskiptum	við	annað	fólk	heldur	en	í	almennum	

stuðningshópum	 sem	 krefst	 þess	 að	 fólk	 sé	 á	 staðnum	 eða	 mæti	 á	 ákveðna	 staði	 á	

ákveðnum	tímum	(Fernsler	og	Manchester,	1997;	Han	og	Belcher,	2001).		

Þátttakendur	í	rannsókn	þeirra	Helgu	og	félaga	(2009)	voru	spurðir	hvers	vegna	þeir	

væru	tilbúnir	til	að	taka	þátt	í	tölvutengdum	stuðningshóp.	Allir	foreldrar	vildu	taka	þátt	

til	þess	að	miðla	sinni	 reynslu	til	annarra	og	 flestir	sögðu	 líka	að	þeir	myndu	vilja	vera	

hluti	 af	 slíkum	 hóp	 til	 þess	 að	 fá	 að	 heyra	 af	 reynslu	 annarra.	 Ástæða	 fyrir	 því	 að	

foreldrar	 töldu	 sig	 ekki	 þurfa	 á	 tölvutengdum	 stuðningshópi	 að	 halda	 var	 sú	 að	 þeir	

sögðust	 fá	nægan	 stuðning	 frá	 fjölskyldu,	 vinum	og	 fagaðilum	 (Helga	Bragadóttir	o.fl.,	

2009).	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 um	 helmingur	 foreldra,	 sem	 tók	 þátt	 í	

könnuninni,	 höfðu	 áhuga	 á	 að	 taka	þátt	 í	 tölvutengdum	 stuðningshópi	 ef	 þeim	byðist	

það	 eða	 47%	 svarenda.	 Flestir	 voru	 sammála	 um	 að	 Styrktarfélag	 krabbameinssjúkra	

barna	ætti	að	stofna	og	sjá	um	slíkan	hóp.	Niðurstöðurnar	sýna	einnig	að	mikilvægt	er	

að	 bjóða	 upp	 á	mörg	mismunandi	 úrræði	 og	 form	 stuðningshópa	því	 fólk	 sækist	 eftir	

ólíkum	hlutum	og	það	er	ekkert	eitt	sem	hentar	fyrir	alla	(Helga	Bragadóttir	o.fl.,	2009).	
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8.2 Erlendar	rannsóknir		
Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	 krabbameinsgreining	 getur	 valdið	 einstaklingum	mikilli	

vanlíðan.	 Þriðjungur	 krabbameinssjúklinga	 þjáist	 af	 mælanlegri	 vanlíðan.	 Vanlíðan	 er	

ónotaleg	 tilfinning	 af	 tilfinningalegum,	 félagslegum	 og	 hugrænum	 toga	 (Zabora,	

Brintzenhofezoc,	Curbow,	Hooker	og	Piantadosi,	2001).	

8.2.1 Rannsókn	á	hvaða	tímabil	sjúkdómsferilsins	reynist	fjölskyldum	erfiðast	

Patteson,	 Holm	 og	 Gurney	 rannsökuðu	 á	 hvaða	 tímabil	 sjúdómsferilsins	 reyndist	

fjölskyldumeðlimum	erfiðast	og	hvaða	aðstoð	 foreldrar	 töldu	gagnlega	 til	 að	auðvelda	

fjölskyldu	 að	 takast	 á	 við	 sjúkdóminn.	 Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 foreldrar	

krabbameinssjúkra	 barna	 skortir	 reglulega	 stuðning	 í	 gegnum	 ferlið	 og	 gat	 meirihluti	

þeirra	 foreldra,	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni,	 nefnt	 að	 minnsta	 kosti	 einn	

fjölskyldumeðlim	 sem	veitti	 þeim	ekki	 stuðning	 á	 þessum	 tíma.	Niðurstöðurnar	 sýndu	

einnig	 að	 allur	 stuðningur	 var	mikils	 metinn	 af	 foreldrunum	 og	 létti	 hann	 undir	 með	

þeim	 við	 þessar	 aðstæður	 sem	 fjölskyldan	 var	 í.	 Foreldrar	 nefndu	 fjölskyldu	 og	

heilbrigðisstarfsfólk	 sem	 helsta	 stuðningsnet	 sitt	 og	 einnig	 fundu	 þeir	 fyrir	 miklum	

samfélagslegum	stuðningi	í	gegnum	veikindi	barnsins	(Patterson	o.fl.,	2004).	

8.2.2 Rannsókn	á	grundvallarþörfum	að	mati	krabbameinssjúklinga	

Í	rannsókn	sem	var	unnin	af	Johnsen,	Jensen,	Pedersen	og	Grönvold	í	Danmörku	(2006)	

komu	 í	 ljós	 þrjár	 grundvallarþarfir	 hjá	 krabbameinssjúklingum.	 Fyrst	 var	 það	þörf	 fyrir	

upplýsingar,	 næst	 var	 það	 þörf	 fyrir	 leiðbeiningar	 og	 síðan	 kom	 þörf	 fyrir	 stuðning.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 einnig	 að	 krabbameinssjúklingar	 upplifðu	

mismunandi	 erfið	 tímabil	 í	 ferlinu,	 bið	 eftir	 niðurstöðum	 getur	 reynst	 erfið.	Mörgum	

þótti	líka	erfitt	þegar	þeir	höfðu	engan	til	þess	að	leita	til	þegar	þá	vantaði	upplýsingar	

og	 aðstoð.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 af	 þeim	 sjúklingum	 sem	 töldu	 sig	

þurfa	 sálfræðilegan	 stuðning	 bentu	 61%	 þeirra	 á	 að	 þeim	 hafi	 ekki	 verið	 boðin	 þess	

háttar	þjónusta.	

Niðurstöður	þeirra	Helgeson	og	Cohen	 (1996)	 sýndu	 sambærilegar	niðurstöður	en	

þó	 að	 upplýsingaþörf	 sjúklinganna	 og	 skortur	 á	 þeim	 sé	 mikill	 þá	 standi	 þörf	 á	

tilfinningalegum	stuðningi	uppúr	og	væri	mikilvæg	fyrir	sálfélagslega	aðlögun	að	því	að	

greinast	með	krabbamein.	 	



41	

9 Aðkoma	félagsráðgjafa	
Starf	félagsráðgjafa	einkennist	af	sérþekkingu	á	réttindum	einstaklinga.	Félagsráðgjafar	

eru	 heilbrigðisstarfsmenn	 og	 vinna	 því	 eftir	 lögum	 heilbrigðissþjónustunnar.	 Í	 starfinu	

felst	einna	helst	sú	hugmynd	að	hjálpa	fólki	til	sjálfshjálpar,	með	þekkingu	sinni	á	lögum	

og	siðareglum	hjálpa	fólki	að	þekkja	rétt	sinn.	Hjálpa	fólki	að	gera	sér	grein	fyrir	stöðunni	

sem	 þau	 eru	 í	 og	 þannig	 aðstoða	 þau	 við	 að	 skilja	 hvert	 sé	 næsta	 skref	 (Embætti	

landlæknis,	e.d.).	

Hlutverk	 félagsráðgjafa	 er	 að	 hjálpa	 sjúklingum	 og	 aðstandendum	 að	 takast	 á	 við	

þær	 breytingar	 sem	 veikindunum	 fylgja.	 Breytingarnar	 geta	 snúið	 að	 andlegri	 líðan,	

fjárhagsstöðu,	atvinnu,	búsetu,	eða	samskiptum	innan	fjölskyldu.	Félagsráðgjafar	reyna	

að	 bæta	 félagslegar	 aðstæður	 og	 líðan	 sjúklinga	 og	 aðstandenda	 þeirra	 (Brynja	

Óskarsdóttir,	2012).	

Félagsráðgjafar	 eru	 starfandi	 við	 krabbameinslækningadeildir	 á	 Landsspítalanum.	

Allir	 sjúklingar	 og	 aðstandendur	 geta	 óskað	 eftir	 því	 við	 sína	 deild	 að	 fá	 aðgang	 að	

félagsráðgjafa.	 Félagsráðgjafar	 vinna	 í	 teymum	 og	 í	 þverfaglegu	 samstarfi	 við	 aðra	

fagaðila.	Þeir	veita	sjúklingum	og	aðstandendum	þá	ráðgjöf	sem	þeir	þurfa	á	að	halda,	

upplýsingar	og	fræðslu.	Sem	dæmi	má	nefna	upplýsingar	um	þau	félagslegu	réttindi	og	

þjónustu	 sem	 þeim	 stendur	 til	 boða,	 veita	 stuðningsviðtöl	 þegar	 einstaklingar	 eru	 að	

vinna	sig	úr	áföllum.	Vinna	endurhæfingaráætlanir	og	fleira	(Brynja	Óskarsdóttir,	2012).	

Samkvæmt	 lögum	 um	 félagsþjónustu	 sveitarfélaga	 nr.	 40/1991	 segir	 að	

félagsmálanefndum	sé	skylt	að	hafa	félagslega	ráðgjöf	í	boði.	Ráðgjöfin	skal	vera	veitt	af	

menntuðum	félagsráðgjöfum	eða	öðru	náskyldu	sviði.	Foreldrar	geta	því	fengið	stuðning	

vegna	 félagslegs	 og	 persónulegs	 vanda	 og	 einnig	 leiðbeiningar	 um	 ýmis	 félagsleg	

réttindamál.	 Ráðgjöfin	 er	 alltaf	 veitt	 í	 samræmi	 við	 lög	 og	 þá	 sem	 veita	 viðkomandi	

þjónustu,	líkt	og	heilsugæsla	eða	sjúkrahús.		
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10 Umræður	og	lokaorð		
Fjölskyldueiningin	er	nánasta	félagskerfi	einstaklinga	og	getur	það	því	valdið	miklu	álagi	

þegar	 krabbamein	 greinist	 hjá	 fjölskyldumeðlim	 og	 snertir	 alla	 fjölskyldumeðlimi	

(Norberg	 og	 Steneby,	 2009).	 Við	 greiningu	 sem	 slíka	 skapast	 nýjar	 aðstæður	 innan	

fjölskyldunnar,	 einstaklingar	 aðlagast	 misvel	 og	 hver	 á	 sinn	 hátt.	 Að	 geta	 rætt	 um	

tilfinningar	sínar	og	nálgast	þær	upplýsingar	sem	vantar	er	einn	af	þeim	þáttum	sem	eru	

mikilvægir,	 en	 oftar	 en	 ekki	 þarf	 fólk	 á	 faglegri	 aðstoð	 að	 halda.	 Fjölskyldan	 þarf	 á	

aðstoð	 við	 úrvinnslu	 tilfinninga	 að	 halda	 ásamt	 félagslegri	 aðstoð	 við	 að	 aðlaga	

fjölskyldulífið	að	veikindunum.	

Stundum	er	vanlíðanin	ekki	mest	hjá	sjúklingnum	heldur	fjölskyldumeðlim	og	því	er	

mikilvægt	 að	 vanmeta	 aldrei	 tilfinningar	 fólks.	 Andlegt	 álag	 til	 lengri	 tíma	 getur	 haft	

slæm	áhrif	á	andlega	og	líkamlega	heilsu	fólks,	tilfinningalegt	ójafnvægi	og	spenna	milli	

fjölskyldumeðlima	er	algeng	orsök	álagsins	og	því	mikilvægt	að	einstaklingar	geti	fengið	

aðstoð	 fagaðila	Að	vera	 stuðningsmaður	getur	 reynt	mjög	á,	 sérstaklega	þegar	erfiðar	

tilfinningar	 spila	 inní.	 (McGrath,	 2001;	 Santacroce,	 2002;	 Erla	 Kolbrún	 Svavarsdóttir,	

2005;	Þórunn	M.	Lárusdóttir,	2012).	

	 Þegar	 kenningar	 eru	 skoðaðar	 kemur	 skýrt	 fram	 að	 skortur	 á	 félagslegum	

tengslum	geti	haft	neikvæðar	afleiðingar	 í	 för	með	sér	fyrir	einstaklinga	þá	sérstaklega	

þegar	 erfiðar	 og	 átakanlegar	 aðstæður	 koma	 upp.	 Félagslegur	 stuðningur	 getur	 verið	

undirstaða	þess	að	fólk	komist	í	gegnum	erfið	tímabil	án	þess	að	verða	fyrir	varanlegum	

skaða	(Janlert	og	Hammarström,	2009).		

Góð	 félagsleg	 tengsl	 eru	 undirstaða	 þess	 að	 fólk	 fái	 þann	 félagslega	 og	 sálræna	

stuðning	 sem	 á	 þarf	 að	 halda	 þegar	 áföll	 eða	 erfiðir	 tímar	 standa	 yfir.	 Sterk	 tengsl	

tengjast	 einnig	 aðlögunarhæfni	 fólks	 (Umberson	 og	 Montez,	 2010;	 Pulkkinen	 o.fl.,	

2011).	

Má	sjá	mikilvægi	félagslegs	stuðnings	í	öllum	þeim	myndum	sem	hann	er	að	finna.	

Félagslegur	stuðningur	veitir	einstaklingum	ást,	styrk	og	von	og	kemur	yfirleitt	frá	manns	

nánustu	og	einnig	frá	heilbrigðisstarfsfólki	(Björk	o.fl.,	2005;	Bayat,	2008;	Patterson	o.fl.,	

2004).		

Fjölskyldan	þarf	á	stuðningi	og	aðstoð	að	halda,	bæði	til	að	aðlagast	veikindunum	og	

til	 að	 vinna	 úr	 tilfinningum	 sínum.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 fræðsla	 og	 stuðningur	 séu	 til	
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staðar	og	að	boðið	sé	upp	á	stuðningsúrræði	fyrir	foreldra	þar	sem	komið	er	til	móts	við	

þarfir	þeirra	(Santacroce,	2002;	Helga	Bragadóttir	o.fl.,	2009).	

Íslensk	 löggjöf	 styður	 við	 fólk	 og	 fjölskyldur	 varðandi	 fjárhagslega	 erfiðleika	 með	

niðurgreiðslu	 lyfja,	 sjúkrakostnaðar	 og	 sjúkrahússdvala-	 og	 ferðakostnaðar.	

Fjárhagslegur	stuðningur	er	ekki	síður	mikilvægur	en	annar	stuðningur	til	þess	að	 létta		

aðstandendum	þess	sjúka	byrðarnar.	Félagsþjónustum	sveitarfélaga	ber	einnig	að	sjá	til	

þess	 að	 boðið	 sé	 upp	 á	 félagslega	 ráðgjöf	 og	 þjónustu	 fyrir	 fólk	 af	 menntuðum	

félagsráðgjöfum.	

Rannsóknir,	 sem	 voru	 skoðaðar,	 sýndu	 að	 foreldrar	 krabbameinssjúkra	 barna	

upplifðu	andlegt	niðurlot	eftir	 greininguna.	Einnig	 sýndu	þær	að	þessir	 foreldrar	 töldu	

sig	þurfa	á	stuðningi	að	halda	reglulega	 í	gegnum	ferlið.	Á	tímum	sem	þessum	er	allur	

stuðningur	vel	þeginn	og	mikils	metinn	og	 léttir	hann	undir	með	 foreldrunum	(Andleg	

líðan	foreldra	barna	með	krabbamein,	2013;	Patterson	o.fl.,	2004).	Mikilvægt	er	einnig	

að	 bjóða	 upp	 á	mörg	mismunandi	 úrræði	 þar	 sem	 eitt	 hentar	 ekki	 öllum.	Með	 þessa	

vitneskju	er	hægt	að	vinna	að	því	að	auka	þekkingu	á	þessum	þáttum	svo	hægt	sé	að	

veita	 rétta	 aðstoð	 þegar	 þörf	 krefur	 (Andleg	 líðan	 foreldra	 barna	 með	 krabbamein,	

2013;	Helga	Bragadóttir	o.fl.,	2009).	

Rannsóknarspurningarnar,	sem	leitað	var	svara	við	og	voru	kynntar	fremst	í	þessari	

ritgerð,	 voru	 annars	 vegar	 hvort	 stuðningur	 við	 fjölskyldu	 og	 barn,	 sem	 greinst	 hefur	

með	krabbamein,	sé	mikilvægur	og	hins	vegar	hvert	hlutverk	félagsráðgjafa	ætti	að	vera	

í	þeim	aðstæðum.	Í	gegnum	ritgerðina	má	lesa	ástæður	þess	að	stuðningur	af	ýmsu	tagi	

er	mikilvægur	 fyrir	 fólk.	 Rannsóknir	 sýndu	 að	marktækur	munur	 væri	 á	 líðan	 foreldra	

barna	með	krabbamein	og	foreldra	heilbrigðra	barna	á	Íslandi.	Íslenskir	foreldrar	barna	

með	krabbamein	upplifa	oft	tilfinningar	á	borð	við	vonleysi,	máttleysi	og	svefntruflanir.	

Má	 því	 segja	 að	 vanlíðan	 aðstandenda	 barna	 með	 krabbamein	 sé	 raunveruleiki.	

Rannsókn	 þeirra	 Patterson,	 Holm	 og	 Gurney	 sýnir	 fram	 á	 að	 foreldrar	

krabbameinssjúkra	barna	upplifa	oft	 skort	 á	 stuðning	 í	 gegnum	meðferðarferlið	og	að	

stuðningur	léttir	undir	með	foreldrum.	Stuðningur	við	hæfi	verður	að	vera	í	boði,	eins	er	

mikilvægt	að	bjóða	upp	á	mismunandi	stuðningsúrræði	því	fólk	er	misjafnt	og	sækir	þess	

vegna	 í	mismunandi	 hluti	 (Andleg	 líðan	 foreldra	 barna	með	 krabbamein,	 2013;	 Helga	

Bragadóttir	o.fl.,	2009;	Patterson	o.fl.,	2004).		
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Í	ljós	kom	að	jafningjastuðningur	er	einstaklega	gagnlegur	og	er	sagður	auka	lífsgæði	

allra,	 krabbameinssjúkra	 og	 aðstandenda	 enda	 er	 jafningjastuðningur	 talinn	 eitt	 af	

lykilmeðferðarúrræðum	 samhliða	 læknismeðferðum	 (Davison,	 Pennebaker	 og	

Dickerson,	2000).	

Til	 þess	 að	 svara	 seinni	 spurningunni	 um	 hvert	 starf	 félagsráðgjafa	 geti	 verið	 á	

tímum	sem	þessum	má	vitna	í	niðurstöður	rannsóknar	þeirra	Johnsen,	Jensen,	Pedersen	

og	 Grönvold.	 Þær	 sýndu	 að	 sjúklingar	 höfðu	 þörf	 fyrir	 upplýsingar	 og	 leiðbeiningar.	

Margir	þáttakendur	töldu	sig	einnig	þurfa	á	sálfræðilegum	stuðning	að	halda	en	enginn	

hefði	 boðið	 þeim	 hann.	 Því	 mætti	 segja	 að	 hlutverk	 félagsráðgjafa	 væri	 að	 vera	 til	

staðar,	 fólk	 ætti	 samt	 ekki	 að	 þurfa	 að	 bera	 sig	 sjálft	 eftir	 aðstoðinni.	 Hlutverk	

félagsráðgjafa	er	augljóslega	að	hjálpa	sjúklingum	og	aðstandendum	að	takast	á	við	þær	

breytingar	sem	fylgja	breyttum	aðstæðum	fjölskyldunnar.	Félagsráðgjafar	eru	til	staðar	

ef	þörf	er	á	að	bæta	félagslegar	aðstæður	og	 líðan	sjúklinga	og	aðstandenda	þeirra	og	

veita	einstaklingum	ráðgjöf	og	 fræðslu	sem	þörf	er	á.	Félagsráðgjafar	eru	starfandi	við	

krabbameinslækningadeildir	 á	 Landspítalanum	 en	 sjúklingar	 og	 aðstandendur	 geta	

óskað	 eftir	 því	 að	 fá	 viðtal	 við	 félagsráðgjafa	 (Þórunn	 M.	 Lárusdóttir,	 2012).	

Félagsmálanefndum	er	skylt	að	bjóða	upp	á	félagslega	ráðgjöf	til	fólks	samkvæmt	lögum	

um	félagsþjónustu	sveitafélaga	nr.	40/1991.		

Starf	 félagsráðgjafa	 er	 mjög	 skýrt	 en	 vítt	 á	 þessu	 sviði.	 Þegar	 áfall	 á	 borð	 við	

alvarlegan	sjúkdóm	hjá	fjölskyldumeðlim	kemur	upp	fer	mikil	óvissa	í	gang	og	venjulegt	

fjölskyldulíf	getur	lamast	um	stund.	Því	gæti	staðfastari	aðkoma	félagsráðgjafa	í	gegnum	

ferlið	 verið	hjálpleg.	 Erfitt	 getur	 reynst	 fyrir	 fólk	 að	eiga	 frumkvæði	 að	því	 að	 sækjast	

eftir	 þjónustu	 á	 þessum	 tíma,	 sumir	 þekkja	 ekki	 til	 starfs	 félagsráðgjafa,	 telja	 sig	 ekki	

þurfa	á	þessari	hjálp	að	halda	eða	vita	ekki	að	hún	er	 í	boði.	Eins	og	áður	hefur	komið	

fram	 er	 mikilvægt	 að	 huga	 að	 líðan	 allra	 fjölskyldumeðlima	 því	 ekki	 má	 vanmeta	

tilfinningar	 fólks.	 Mögulega	 getur	 starf	 félagsráðgjafa	 nýst	 betur	 ef	 allir	 sem	 lenda	 í	

þessum	aðstæðum,	gætu	nýtt	sér	ákveðið	stuðningsúrræði	sem	væri	í	boði	og	þannig	sé	

fjölskyldunni	 fylgt	 eftir	 í	 gegnum	 ferlið.	 Þannig	 er	 hægt	 að	 kynnast	 sjúklingnum	 og	

aðstandendum,	kynna	starfið,	hjálpa	fólki	að	takast	á	við	tilfinningalega	erfiðleika,	hjálpa	

því	að	ná	tökum	á	aðstæðum	og	koma	í	veg	fyrir	óþarfa	álag	með	því	að	aðstoða	fólk	við	
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að	 finna	 lagalegan	 rétt	 sinn	 (Erla	 Kolbrún	 Svavarsdóttir,	 2005;	 Helga	 Bragadóttir	 o.fl.,	

2009;	Johnsen,	Jensen,	Pedersen	og	Grönvold,	2006;	McGrath,	2001;	Santacroce,	2002).	
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