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Ágrip 

Bakgrunnur: Bráða eitilfrumuhvítblæði (ALL)  er algengasti illkynja sjúkdómurinn hjá börnum. Eina 

leiðin til að lækna hann er hörð lyfjameðferð og henni geta fylgt miklar aukaverkanir. Mikilvægt er að 

hjúkrunarskráning sé rétt og nákvæm til þess að tryggja öryggi og gæði hjúkrunar.  

Tilgangur: Draga fram helstu aukaverkanir af lyfjameðferð við ALL og skoða skráningu þeirra á 

Barnadeild Barnaspítala Hringsins. Skoða hvort megi bæta verklag við skráningu aukaverkana og 

einkenna þeirra.  

Aðferð: Heimildaleit fór fram í rafrænum gagnagrunnum Hirsla, Pubmed og Scopus, í bókum sem 

tengjast viðfangsefninu og heimasíðum National Cancer Institute og Krabbameinsskrá Íslands. Auk 

þess var notast við samnorræn lyfjafyrirmæli fyrir börn í meðferð við ALL. Einnig voru tekin viðtöl við 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á Barnadeild Barnaspítala Hringsins.   

Niðurstöður: Algengustu aukaverkanir lyfjameðferðar ALL eru ógleði, verkir, beinmergsbæling, 

munnslímhúðarbólga og hægðatregða. Þessum aukaverkunum fylgja oft einkenni sem eru erfið 

viðureignar og gjarnan fylgja lík einkenni ólíkum aukaverkunum. Hjúkrunarfræðingar Barnadeildar 

könnuðust við þessar aukaverkanir og töluðu um hvernig þeir mátu og skráðu þessar aukaverkanir. 

Ekki var algert samræmi á milli hjúkrunarfræðinga hvernig þeir skráðu hjúkrun hjá þessum börnum. 

Ályktun: Samræma mætti betur skráningar á Barnadeild Barnaspítala Hringsins svo hægt væri að 

nálgast gögn úr sjúkraskrám með auðveldum hætti. Einnig mætti skoða innleiðingu á skráningarblaði 

og á matskvörðum til þess að auðvelda skráningu og gera hana samhæfðari.  

Til þess að bæta skráningu enn frekar væri vert að kanna möguleikann á kennslu á sögukerfi 

Landspítalans. Jafnvel mætti endurtaka þá kennslu þegar koma nýjar uppfærslur og þegar hjúkrunar-

fræðingur hefur starfað í ákveðinn tíma, honum til upprifjunar.  

 

Lykilorð: Bráða eitilfrumuhvítblæði, hjúkrunarskráning, aukaverkanir, lyfjameðferð, börn.   
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Abstract 

Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignant disease in children. 

High dosage chemotherapy is the only known way to cure it. However, severe side effects are known 

to be a possible result. Nursing documentation of these side effects is very important to ensure safety 

and quality in the nursing of these children. 

Aim: To elicit the most common side effects of ALL chemotherapy and look at the nursing 

documentation of them at Barnaspítali Hringsins. And to explore whether work procedures on nursing 

documentation for these side effects and their symptoms could be improved. 

Methods: References were gathered from the electronic databases of Hirsla, Pubmed and 

Scopus, from books containing information on the subject and from the websites of the National 

Cancer Institute and Krabbameinsskrá Íslands. In addition, the Nordic society of pediatric haematology 

and oncology treatment protocol for children with ALL was used to gather information. Nurses from 

Barnaspítali Hringsins were interviewed to gather information on nursing documentation.  

Results: The most common side effects of ALL are nausea, pain, bone marrow suppression, 

mucositis and constipation. Numerous severe symptoms follow these side effects and are often similar 

between various side effects. Nurses in Barnaspítali Hringsins were aware of these side effects and 

mentioned how they assess and document them. There were inconsistencies between nurses´ 

documentation on how they treated the children. 

Discussion: Consistency in nursing documentation in Barnaspítali Hringsins should be improved 

so that it would be easier to get information from medical records. Moreover, an introduction of a 

documentation form and assessment scales should be considered. This would simplify and increase 

consistency within nursing documents. 

To improve nursing documentation further, it would be in order to explore the possibility of a 

program teaching new staff how the electronic medical records are recorded and to show the 

possibilities that the system offers.  

Furthermore, a required repetition of the said course for current members of staff after system 

updates and changes and after having worked for a certain period of time.  

 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, nursing documentation, side effects, chemotherapy, 

children.  
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Þakkir 

Verkefnið er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Við viljum þakka 

leiðbeinendum okkar, Guðrúnu Kristjánsdóttur og Oddnýju Kristinsdóttur fyrir góðan stuðning i gegnum 

skrifin og að vera alltaf tilbúnar að aðstoða okkur þegar eitthvað kom uppá. Einnig viljum við þakka 

þeim fyrir að vilja taka þetta verkefni að sér og mæta okkar óskum. Kærar þakkir til hjúkrunar-

fræðinganna á Barnadeild Barnaspítala Hringsins fyrir að gefa sér tíma til þess að setjast niður með 

okkur og ræða skráninguna. Auk þeirra viljum við þakka Ástu Thoroddsen fyrir aðstoðina við að skoða 

skráningarkerfið. 

Við viljum þakka hvorri annarri fyrir gott samstarf í vetur. Þá viljum við þakka litlu Freyju Rut, 

prinsessunni okkar, sem hressti, bætti og kætti oft, langar setur yfir ritgerðarskrifunum. Einnig viljum 

við þakka mökum okkar, Emil Ísleif Sumarliðasyni og Hirti Frey Sæland fyrir stuðning og hvatningu og 

að minna okkur á að það er endir á þessu öllu saman og hann er rétt handan við hornið. Auk þeirra 

viljum við þakka foreldrum okkar, þá sérstaklega Böðvari Þórissyni og Petrínu Freyju Sigurðardóttir 

fyrir að lesa yfir ritgerðina hægri, vinstri og hjálpa okkur með vandamál sem komu upp. Þá viljum við 

þakka Henný S. Gústafsdóttur, Önnu Þóru Baldursdóttur og Aðalheiði Helgadóttur sem pössuðu 

Freyju Rut svo við gætum skrifað. Að lokum viljum við svo þakka Ingibjörgu Ástu Tómasdóttur fyrir að 

aðstoða okkur við þýðingu á ágripinu. 
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Listi yfir skammstafanir 

Hér kemur listi yfir þær skammstafanir sem notaðar eru í ritgerðinni. 

6MP: Purinethol  

6TG: 6-thioguanine 

ALL: Acute lymphoblastic leukemia 

AML: Acute myeloid leukemia 

ARA-C: Cytarabine 

CPM: Cyclophosphamide 

 FLACC: face, legs, activity, cry and consolability scale 

G-CSF: Zarzio (granulocyte colony-stimulating factor) 

HR: High risk 

HS: háskammta 

i.m.: intra muscular (í vöðva) 

IR: Intermediate risk 

i.t.: intra thecalt (í mænugöng) 

LSH: Landspítali – Háskólasjúkrahús 

MTX: Methotrexate  

p.o.: per os (um munn) 

SR: Standard risk 

VAS: Visual analog scale 

VCR: Vincristine 

VP16: Etopaside 

WHO: World Health Organization 
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1 Inngangur 

Krabbamein er sjúkdómur sem leggst aðallega á fullorðið fólk. Þrátt fyrir það er um eitt af hverjum 500 

börnum sem greinast með krabbamein fyrir 15 ára aldur (Morgenstern og Dommett, 2018). 

Krabbameinsskrá Íslands heldur utan um upplýsingar um krabbamein á Íslandi og má nálgast 

tölulegar upplýsingar á heimasíðu þeirra. Árin 2012-2016 voru 100 ný tilfelli skráð af krabbameinum 

hjá börnum á aldrinum 0 - 15 ára og þar af voru 25 tilfelli af hvítblæði en ekki var gerður greinamunur á 

milli eitilfrumu hvítblæðis og mergfrumu hvítblæðis (Laufey Tryggvadóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir og 

Helgi Birgisson, 2018). Þó lítill munur hafi verið á nýgengi æxla í miðtaugakerfi og hvítblæðis hefur 

það verið svo undanfarin ár að algengasta gerð krabbameina hjá börnum í hinum vestræna heimi er 

hvítblæði. Brátt eitilfrumuhvítblæði (ALL) er algengasta hvítblæðið en æxli í miðtaugakerfi eru næst 

algengustu krabbameinin (Morgenstern og Dommett, 2018). 

ALL er óhófleg fjölgun á óþroskuðum hvítkornum í beinmerg og er því ekki hægt að skera æxlið 

burt eins og í flestum öðrum krabbameinum. Eina meðferðin við ALL er því lyfjameðferð. Hér á Íslandi 

er notast við samnorrænan gagnagrunn og sami lyfjaferillinn notaður hér og á hinum Norðurlöndunum 

(Gustafsson o.fl., 2000). Þessum lyfjum fylgja gríðarlegar aukaverkanir og einkenni þeirra eru oft verri 

fyrir börnin en krabbameinið sjálft. Ávinningurinn er þó meiri, í langflestum tilvikum, en 5 ára lifun var 

um 81,2% árið 2008 hjá börnum með krabbameinin á Íslandi (Trausti Óskarsson o.fl., 2010b). 

Hjúkrunarskráning er mikilvægur hluti hjúkrunar þar sem hún hefur áhrif á öryggi og gæði hjúkrunar 

(Ásta Thoroddsen, 2011). Það á sérstaklega við í hjúkrun barna með ALL þar sem aukaverkanir og 

meðferð sem veitt er vegna þeirra er flókin. Erfitt getur verið að greina hvaða einkenni tilheyra hvaða 

aukaverkunum (Bryant, 2003). Því er mikilvægt að skráning sé skýr og aðgengileg (Ásta Thoroddsen, 

2011). 

Tilgangur verkefnisins er að komast að helstu aukaverkunum lyfjameðferðar við ALL og hvernig 

skráningu hjúkrunar, tengdri aukaverkunum, er háttað hjá þessum börnum á Barnadeild Barnaspítala 

Hringsins. Einnig verða lagðar fram tillögur til úrbóta á formi skráningarforms sem hægt er að fylgja við 

skráningu. Þannig má aðstoða við að koma upplýsingum um börnin fyrir í sjúkraskrárkerfinu á 

einfaldari hátt. Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hverjar eru helstu aukaverkanir lyfjameðferðar vegna ALL og hver eru einkenni þeirra?  

2. Hvernig eru viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart skráningu á þessum aukaverkunum? 
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2 Fræðileg samantekt 

Þessi hluti fjallar um fræðilegan bakgrunn krabbameins hjá börnum, aukaverkanir lyfjameðferðar og 

hjúkrunarskráningu. Í upphafi var farið af stað með leit að fræðilegum heimildum þar sem leitað var í 

gagnagrunnunum Hirslu, PubMed og Scopus. Leitað var í bókum sem tengjast barnahjúkrun, 

barnasjúkdómafræði og hjúkrunarskráningu. Auk þess var notast við heimasíður National Cancer 

Institute og Krabbameinsskrá Íslands til að finna fræðigreinar um sjúkdóminn ALL og lyfjameðferð 

vegna hans. Að lokum var notast við lyfjafyrirmæli vegna ALL sem gefin voru út af Nordic Society of 

pediatric haemotology and oncology og er notaður hér á landi. Helstu leitarorð voru: acute 

lymphoblastic leukemia, chemotherapy, pediatric nursing, nursing documentation, medical records, 

side effect, symptom, bone marrow suppression, anemia, thrombocytopenia, neutropenia, mucositis, 

pain, constipation, nausea, hjúkrunarskráning, lyfjameðferð, bráða eitilfrumuhvítblæði og aukaverkanir. 

Notast var við heimildir sem gefnar voru út á síðustu 10 árum (2008 - 2018), en stundum  þurfti að 

víkja undan þeirri reglu til þess að hægt væri að notast við frumheimildir. 

2.1 Krabbamein hjá börnum 

Krabbamein hjá börnum í vestrænum þjóðum er algengasta sjúkdómstengda dánarorsökin eftir fyrsta 

aldursárið en algengasta dánarorsök barna eru slys (Trausti Óskarsson o.fl., 2010a; Trausti 

Óskarsson o.fl., 2010b). Hér á landi er staðlað nýgengi 14,5 af hverjum 100.000 börnum yngri en 18 

ára sem greinast á hverju ári (Trausti Óskarsson o.fl., 2010a). Eitt barn af hverjum fjórum börnum sem 

greinast með krabbamein látast af þeirra völdum en fimm ára lifun er um 81,2% og 10 ára lifun 76,7% 

samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2008 á Íslandi (Trausti Óskarsson o.fl., 2010b). Krabbamein 

greinast mun sjaldnar hjá börnum en fullorðnum og er mikill munur á krabbameinum hjá börnum og 

fullorðnum. Krabbamein sem greinast hjá börnum eru yfirleitt á hærra stigi við greiningu heldur en hjá 

fullorðnum en horfur eru almennt betri (Trausti Óskarsson o.fl., 2010a). 

Orsakir krabbameina hjá börnum eru að mestu óþekktar. Þó eru þekktir meðfæddir sjúkdómar og 

heilkenni sem auka hættuna á krabbameinsmyndun hjá börnum. Það er vel þekkt að börn sem hafa 

verið í krabbameinsmeðferð hafa auknar líkur á því að greinast aftur með krabbamein sem gjarnan má 

rekja til krabbameinslyfja- og geislameðferðar (Trausti Óskarsson o.fl., 2010a). Algengasta 

krabbameinið sem greinist í börnum er hvítblæði og getur það herjað á börn á öllum aldri 

(Morgenstern og Dommett, 2018). Samantekt frá Krabbameinsskrá Íslands bendir til þess að á 

árunum 2012 – 2016 hafi 25 börn greinst með hvítblæði en 23 með æxli í heila eða miðtaugakerfi af 

100 skráðum tilfellum (Laufey Tryggvadóttir o.fl., 2018) (mynd 1). Það er því lítill munur á fjölda 

greininga hérlendis á milli þessa tveggja hópa. 
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Mynd 1. Algengi krabbameina hjá börnum á Íslandi árin 2012-2016. 

2.2 Hvítblæði 

Hvítblæði er misleitur hópur af sjúkdómum sem er að mestu leyti með óþekkta orsök og eru 

algengustu illkynja sjúkdómarnir hjá börnum í heiminum. Af þeim er bráða eitilfrumuhvítblæði (ALL) 

algengasta gerð sjúkdómsins hjá börnum, eða um 80% (Bonaventure o.fl., 2017). Á síðustu 35 árum 

hefur meðferð og greining farið mikið fram og 10 ára lifun barna með ALL farið úr 10% í 88% 

(Reaman, 2004; Schmiegelow o.fl., 2010). 

Bráða eitilfrumuhvítblæði (ALL) er algengasta krabbamein hjá börnum og af þeim sem deyja úr 

krabbameini fyrir tvítugt, deyja flestir úr ALL. ALL er algengara hjá drengjum (55%) en hjá stúlkum 

(45%) (Hunger og Mullighan, 2015) og greinist oftast hjá 2 - 5 ára gömlum börnum (Morgenstern og 

Dommett, 2018). Á Íslandi er hvítblæði einnig algengara hjá drengjum (56%) en stúlkum (44%) 

(Laufey Tryggvadóttir o.fl., 2018). Ómeðhöndlað verður ALL yfirleitt banvænt innan vikna eða mánaða 

(Hunger og Mullighan, 2015). 

ALL er krabbamein í eitilfrumugerð blóðkorna sem einkennist af miklum fjölda óþroskaðra 

eitilfruma. ALL samanstendur af mismunandi breytingum á erfðaefni. Þessar erfðabreytingar fela í sér 

blóðfrumnafæð (breytingar á fjölda litninga), litningabreytingar sem auka frjálsræði á gena tjáningu eða 

leiða til tjáningar af samruna próteina, eyðingar eða aukningu DNA og stökkbreytingu DNA (Hunger og 

Mullighan, 2015). 

Til eru erfðafræðilegir þættir sem tengjast aukinni áhættu á ALL, þá helst Downs heilkenni, en 

fæstir hafa þekkta erfðaþætti. Fáir umhverfisþættir eru tengdir við ALL hjá börnum en aukin tíðni sjúk-

dómsins hefur verið tengd við útsetningu fyrir geislun og ákveðum efnum. Þessir þættir útskýra þó 

eingöngu lítinn minnihluta tilfella (Hunger og Mullighan, 2015). Við greiningu er sjúkdómnum gefin 

stigun þ.e.a.s. hvort einstaklingurinn er standard risk (SR), high risk (HR) eða intermediate risk (IR)  

(Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). 
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2.2.1 Standard risk  

Á bilinu 50 - 60% þeirra barna sem greinast með ALL flokkast undir SR stigun. Greiningarskilmerkin 

fyrir því eru að sjúkdómurinn sé af B-frumu uppruna og að hvít blóðkorn í blóði séu undir 100 við 

greiningu. Einnig er miðað við að á degi 29, í meðferðinni, sé fjöldi hvítblæðisfruma kominn undir 100-3 

í beinmerg, engin merki um IR- frumuerfðir, ef hvítblæðisfrumur eru færri en 5x106/L í heila- og mænu-

vökvanum, og ekkert af HR skilmerkjum eiga við (Nordic society of pediatric haematology and 

oncology, 2016). 

2.2.2 High risk 

Um 10 - 15% þeirra barna sem greinast með ALL flokkast undir HR stigun. Greiningarskilmerkin fyrir 

HR stigun eru þau að barnið uppfylli eitt af eftirtöldum forsendum. 

1. Að barnið sé með T-frumu ALL, að fjöldi hvítra blóðkorna sé yfir 100x109/L við greiningu, 

stökkbreytingu þannig að litningum er fækkað í hvítblæðisfrumunum eða blandað 

hvítblæði, það er stökkbreyting þannig að til staðar eru bæði ALL og AML frumur, og meira 

en 25% eitilkímfrumur (e. lymphoblasts) í beinmerg eftir 15 daga meðferð. 

2. Að barn sé með B-frumu ALL, hvít blóðkorn færri en 100x109/L og meira en 5% 

eitilkímfrumur í beinmerg eftir 29 daga meðferð eða fjöldi hvítblæðisfruma er yfir 10-3 á degi 

79 í meðferðinni 

3. Að barn sé með T-frumu ALL og/eða hvít blóðkorn yfir 100x109/L og fjöldi hvítblæðisfruma 

er yfir 10-3 eftir 29 daga meðferð eða engin viðbrögð eru sjáanleg á þeim tíma. 

4. HR- frumuerfðafræði: Stökkbreytingu þannig að litningum er fækkað í hvítblæðisfrumunum 

eða blandað hvítblæði, þ.e. stökkbreyting þannig að til staðar eru bæði ALL og AML frumur 

(Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). 

2.2.3 Intermediate risk 

Um 30% þeirra barna sem greinast með ALL flokkast undir IR stigun. Þau börn sem flokkast hvorki 

með HR né SR flokkast undir IR stigun (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). 

2.3 Birtingarform ALL 

Birtingarform hvers og eins krabbameins hjá börnum er breytilegt. Mörg einkenni eru eins og í 

almennum veikindum hjá börnum og því getur það seinkað greiningarferlinu (Ball, Bindler og Cowen, 

2014). 

Einkenni ALL fer eftir því hversu mikið sjúkdómurinn hefur náð að dreifa sér, þ.e. íferða í  beinmerg 

og önnur líffæri. Hjá flestum börnum koma fram skaðleg áhrif ALL á nokkrum vikum en hjá sumum 

börnum gerist það mjög hratt (Morgenstern og Dommett, 2018). 

Einkenni sem geta komið fram hjá einstaklingum með ALL eru meðal annars marblettamyndun eða 

blæðing vegna blóðflögufæðar. Fölvi eða svimi vegna blóðleysis og sýking af völdum daufkyrninga-

fæðar (e. neutropenia). Við greiningu er einnig algengt að minnkuð virkni sé í lifur, milta og eitlum 

(Hunger og Mullighan, 2015). 
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2.4 Lyfjameðferð við ALL 

Þar sem ALL er ekki æxli eins og flest önnur krabbamein er ekki hægt að skera það eða geisla heldur 

er einungis gefin lyfjameðferð við því (Hunger og Mullighan, 2015). Í gegnum árin hefur lyfjameðferð 

við ALL verið í stöðugri framþróun og hafa lífslíkur því aukist mikið og eru nú á bilinu 80-90% hjá 

börnum (Green  o.fl., 2010) 

Á Íslandi er notaður sami staðlaði lyfjaprotocoll og á hinum norðurlöndunum. Náið samstarf er á 

milli ríkjanna í þessum efnum og einnig eru öll tilfelli af krabbameinum skráð í samnorrænan 

gagnagrunn (Gustafsson o.fl., 2000). Lyfjameðferðinni sjálfri er skipt upp í fjögur þrep og er ólík eftir 

því hvort barnið sé með standard risk (SR), intermediate risk (IR) eða higher risk (HR) sjúkdómsstig. 

Fyrsta þrepið er alltaf „induction“ (aðleiðsla). Á fyrsta þrepi eru yfirleitt notuð 5-8 lyf og fer það eftir 

alvarleika hvítblæðisins hvaða lyf eru notuð (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 

2016; Oudot o.fl., 2008). Markmið fyrsta þrepsins er að ná fram rénun (e. remission) og tekst það í 

langflestum tilvikum, eða yfir 95% tilvika (Oudot o.fl., 2008). Næsta þrep er „consolidation“ 

(stöðugleikameðferð). Þar er markmiðið að auka enn fremur á rénunina sem náðist í upphafi. Þriðja 

þrepið er „delayed intensification“ (tafin stigmögnun), með henni hafa batahorfur vegna ALL, hvort sem 

það er HR eða ekki, aukist mikið. Fjórða þrepið er svo kallað „maintenance therapy“ (viðhalds-

meðferð). Í því er markmiðið að viðhalda slæmum skilyrðum fyrir krabbameinsfrumurnar svo þær nái 

sér ekki á strik aftur (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). 

Lyfjameðferðin stendur alltaf yfir í 2,5 ár sama á hvaða stigi sjúkdómurinn er. Meðferðin er ólík eftir 

því hvert stig (SR, IR, eða HR) sjúkdómsins er og eru lyf og skammtar þeirra ólík. Hér á eftir verður 

fjallað lauslega um lyfjameðferð við hverju sjúkdómsstigi og hverjar algengustu aukaverkanir hvers lyfs 

eru. Í hverjum hluta eru settar upp töflur þar sem lyf sem notuð eru á hverju þrepi meðferðar eru skráð. 

Taka ber fram að margt getur komið upp sem getur breytt meðferð barnsins og er hún því aldrei klippt 

og skorin. Þegar barn er greint er það flokkað í SR, IR eða HR en svo getur meðferðin verið ólík innan 

hvers sjúkdómsstigs og getur verið breytileg eftir því hvernig barnið bregst við hverju meðferðarþrepi 

fyrir sig. Í öllum lyfjameðferðunum eru lyfin gefin í æð nema annað sé sérstaklega tekið fram. Allar 

töflurnar sem birtast í kaflanum um lyfjameðferðina eru byggðar á samnorrænum lyfjafyrirmælum 

(Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016), sem notuð eru við uppsetningu 

lyfjameðferðar við ALL hjá börnum á Barnaspítala Hringsins. 

2.4.1 Meðferð við standard risk (SR) sjúkdómsstigi 

SR meðferðin er yfirleitt sett upp í fimm þrep og er það gert þannig að fyrst er induction, því næst 

consolidation, þá delayed intensification og að lokum er maintenance therapy en henni er skipt í 

tvennt. Í seinni hluta maintenance therapy getur barnið verið heima að mestu leyti þar sem það fær 

töflur í stað þess að þurfa að leggjast stöðugt inn á spítala vegna lyfjameðferðar í æð (tafla 1). Oft eru 

sömu lyfin notuð á fleiri en einu þrepi meðferðarinnar (Nordic society of pediatric haematology and 

oncology, 2016), 
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Tafla 1. Lyf sem notuð eru á hverju þrepi lyfjameðferðar við SR ALL hjá börnum (5 stig), 
samkvæmt norrænum staðli (Nordic society of pediatric haemotology and oncology, 2016). 

Meðferð Tímabil Lyf 

Induction Vika 1-4 6MP (p.o.), Daunorubicin, Doxarubicin, MTX (i.t.), PEG-

asparginasi (i.m.), Prednisolone (p.o.), VCR. 

Consolidation Vika 5-12 6MP (p.o.), Fólínsýra, HS-MTX, MTX (i.t.), PEG-asparginasi 

(i.m.), VCR. 

Delayed intensification Vika 13-20 6TG (p.o.), ARA - C, CPM, Daunorubicin, Dexamethasone 

(p.o.), Doxarubicin, MTX (i.t.), PEG-asparginasi (i.m.). 

Maintenance therapy 1 Vika 21-57 6MP (p.o.), Dexamethasone (p.o.), Fólínsýra, HS-MTX, 

MTX (i.t.), MTX (p.o.), PEG-asparginasi (i.m.), VCR. 

Maintenance therapy 2 Vika 58-150 MTX (p.o.), 6MP (p.o.). 

 

2.4.2 Meðferð við intermediate risk (IR) sjúkdómsstigi 

IR meðferðin skiptist í sex þrep. Hún er helst frábrugðin meðferðinni við SR að því leytinu til að í henni 

er delayed intensification gefin tvisvar sinnum. Þannig byrja meðferðirnar á mjög svipaðan hátt, þ.e. 

fyrst er induction, þá consolidation, því næst delayed intensification og svo maintenance therapy 1. Í 

maintenance therapy 1 er gefið það mikið í æð að barnið þarf að mestu leiti að vera á spítalanum. Í 

stað þess að fara svo beint í maintenance therapy 2 er aftur farið í delayed intensification og að henni 

lokinni er farið í maintenance therapy 2. Í maintenance therapy 2  er gefið MTX í mænugöng en það er 

gefið á spítalanum og þarf barnið því að koma á deild á átta vikna fresti til að fá það lyf en getur að 

öðru leyti verið heima hjá sér í meðferðinni. (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 

2016) (tafla 2).  
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Tafla 2. Lyf sem notuð eru á hverju þrepi lyfjameðferðar við IR ALL hjá börnum (6 stig), 
samkvæmt norrænum staðli (Nordic society of pediatric haemotology and oncology, 2016). 

Meðferð Tímabil Lyf 

Induction Vika 1-4 6MP (p.o.), Daunorubicin, Doxarubicin, MTX (i.t.), PEG-

asparginasi (i.m.), Prednisolone (p.o.), VCR. 

Consolidation Vika 5-13 6MP (p.o.), Fólínsýra, HS-MTX, MTX (i.t.), PEG-asparginasi 

(i.m.), Purinethol, VCR. 

Delayed intensification 1 Vika 14-22 6TG (p.o.), ARA - C, CPM, Daunorubicin, Dexamethasone 

(p.o.), Doxarubicin, MTX (i.t.), PEG-asparginasi (i.m.), 

VCR. 

Maintenance therapy 1 Vika 23-59 6MP (p.o.), Dexamethasone (p.o.), Fólínsýra, HS-MTX, 

MTX (i.t.), MTX (p.o.), PEG-asparginasi (i.m.), VCR.  

Delayed intensification 2 Vika 60-65 ARA-C, CPM, Daunorubicin, Dexamethasone (p.o.), 

Doxarubicin, MTX (i.t.), VCR. 

Maintenance therapy 2 Vika 66-150 MTX (i.t.), 6MP (p.o.). 

 

2.4.3 Meðferð við high risk (HR) sjúkdómsstigi  

Meðferðin við HR sjúkdóm er öllu flóknari en hinar tvær gerðirnar. Þar sem HR ALL er ekki alltaf eins, 

þarf að líta til ólíkra hluta þegar meðferðin er sett upp. Meðferðin byrjar á induction eins og í SR og IR 

en að henni lokinni er gefin block meðferð. Gefnar eru a.m.k. sjö block meðferðir en þær geta orðið 

níu og fer það eftir framgangi sjúkdómsins eftir induction og fyrstu block meðferðirnar hversu margar 

block meðferðir barnið fær. Block meðferðirnar skiptast í þrennt: Block A, block B og block C. Hvert 

block fyrir sig skiptist svo niður í þrennt svo úr verða níu block meðferðir. Í öllu block A eru gefin sömu 

lyf en í ólíkum skammtastærðum, sama á við um block B og C þó ekki séu gefin nákvæmlega sömu lyf 

og í block A. Eftir að block meðferðunum er lokið er farið yfir í maintenance therapy, þá delayed 

intensification og að lokum í maintenance therapy 2. Í seinni maintenance therapy getur barnið verið 

heima þar sem lyfin eru tekin inn um munn en það þarf þó að koma á spítalann á átta vikna fresti til að 

fá lyfjagjöf í mænugöng þar til meðferð lýkur (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 

2016) (sjá töflu 3).  

Block meðferðirnar koma í raun í staðin fyrir consolidation og delayed intensification 1 sem eru í 

SR og IR meðferðunum. Block meðferð er gefin á vikum 5-36 og fer það eftir alvarleika meinsins 

hvaða block meðferð er valin. Það er alltaf byrjað á sömu röðinni sem er A1, B1 og C1 en eftir það fer 

meðferðin eftir því hvernig meinið byrjaði og hvernig hefur gengið að ná fram rénun. Block C1 er alltaf 

gefið ásamt öllum block A og B. Það fer svo eftir alvarleika meinsins hvort gefin séu block C2 og C3 

að auki. Block meðferðin er alltaf jafnlöng í heildina en hver hluti getur verið mislangur eftir því hvaða 
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meðferð hentar best í hverju tilviki fyrir sig (Nordic society of pediatric haematology and oncology, 

2016). 

Tafla 3. Lyf sem notuð eru á hverju þrepi lyfjameðferðar við HR ALL hjá börnum (7 stig), 
samkvæmt norrænum staðli (Nordic society of pediatric haemotology and oncology, 2016). 

Meðferð Tímabil Lyf 

Induction  

 

Vika 1-4 

 

Daunorubicin, Dexamethasone (p.o.), Doxarubicin, MTX 

(i.t.), PEG-Asparginasi, Prednisolone (p.o.), 6MP (p.o.), 

VCR. 

Block A 

 

Vika 5-36 

 

ARA-C (i.t.), CPM, G-CSF, MTX (i.t.), PEG-asparginasi, 

Prednisolonesuccinate (i.t.), VCR, VP16. 

Block B 

 

Vika 5-36 

 

ARA-C (i.t.), Dexamethasone (p.o.), Fólínsýra, HS-ARA-C, 

HS-MTX, MTX (i.t.), PEG-asparginasi, Prednisolo-

nesuccinate (i.t.), 6MP (p.o.), VCR, G-CSF. 

Block C 

 

Vika 5-36 

 

ARA-C (i.t.), Fludarabine, G-CSF, HS-ARA-C, Idarubicin, 

MTX (i.t.), PEG-asparginasi, Prednisolonesuccinate (i.t.). 

Maintenance therapy 

 

Vika 37-102 

 

ARA-C (i.t.), Fólínsýra, HS-MTX, MTX (p.o.), MTX (i.t.), 

Prednisolonsuccinate (i.t.), 6MP (p.o.). 

Delayed intensification 

 

Vika 99-104 

 

6TG, ARA-C, ARA-C (i.t.), CPM, Daunorubicin, 

Dexamethasone (p.o.), Doxarubicin, MTX (i.t.), PEG-

asparginasi, Prednisolonsuccinate (i.t.), VCR. 

Maintenance therapy 2 Vika 105-150 6MP (p.o.), MTX (p.o.), MTX (i.t.). 

2.5 Samantekt lyfjameðferðar 

Eins og sjá má er mikið verið að gefa sömu lyfin og hafa mörg þeirra svipaða verkun. Lyfin eru gefin í 

ólíkum skömmtum og eru skammtar reiknaðir út frá fermeter líkamsyfirborðs barnsins sem á að fá þau. 

Einnig skiptir máli hvaða undirgerð ALL barnið er með þegar verið er að reikna út skammta fyrir það. 

(Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). Ef vel er að gáð er greinilegt að 

fólínsýra er oft gefin í meðferðunum. Það er vegna þess að fólínsýra er antagonisti mehotrexates og 

því er hún gefin í lok allra lyfjameðferða þar sem gefið er methotrexate. Þetta er gert til að hjálpa 

líkamanum að skilja það hraðar út eftir i.v. meðferðina (Chang o.fl., 2017). Einnig er lyfið Zarzio (G-

CSF) gefið samhliða meðferðum og hjálpar til við framleiðslu á heilbrigðum hvítum blóðkornum (Nordic 

society of pediatric haematology and oncology, 2016). 

2.6 Þekktar aukaverkanir lyfjameðferðar ALL 

Öll þau lyf sem fjallað hefur verið um hafa fjölmargar aukaverkanir. Hér á eftir verður fjallað um þekktar 

aukaverkanir lyfjanna sem gefin eru vegna ALL og eru þær settar fram í töflu 4. Aukaverkununum í 
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töflu 4 er greint frá í lyfjafyrirmælum vegna ALL hjá börnum, sem gefin hafa verið út fyrir Norðurlöndin 

(Nordic society of pediatric haemotology and oncology, 2016). Fjallað verður um einkenni sem fylgja 

þessum aukaverkunum og hvernig þær birtast í fræðiritum. Ekki verður fjallað um aukaverkanir 

fólínsýru eða Zarzio, þar sem þau eru notuð til að minnka aukaverkanir sem hljótast af eiginlegu 

krabbameinslyfjunum. Þegar mörg krabbameinslyf sem geta haft sömu aukaverkanir eru gefin saman 

eða þau gefin í mjög stórum skömmtum getur það gert þær verri (Bennett, 2016). Allar auka-

verkanirnar fléttast saman og geta sumar þeirra einnig verið einkenni eða afleiðing af annarri 

aukaverkun. Sem dæmi má nefna eru verkir ekki bara vegna lyfja heldur geta þeir einnig komið vegna 

munnslímhúðarbólgu eða hægðatregðu (Bennett, 2016; Klanjsek og Pajnkihar, 2016).  

Einkennaklasi (e. symptom cluster) er skilgreindur sem stöðugur hópur tveggja eða fleiri einkenna 

sem birtast samtímis. Einkennin eru tengd hverju öðru og óháð öðrum einkennaklösum (Kim, McGuire, 

Tulman og Barsevick, 2005). Einkennaklasar hafa verið rannsakaðir nokkuð erlendis og benda þeir til 

þess að tengsl milli einkenna innan þeirra geta verið mjög flókin. Talið er að einkenni í slíkum klösum 

geti haft áhrif hvert á annað og eitt eða fleiri einkenni geti þannig aukið eða minnkað önnur einkenni í 

sama klasanum (Barsevick, 2007). 
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Tafla 4. Aukaverkanir krabbameinslyfjanna sem gefin eru við ALL samkvæmt samnorrænum 
staðli (Nordic society of pediatric haemotology and oncology, 2016).  

Lyf Aukaverkanir 

Daunorubicin Beinmergsbæling og munnslímhúðarbólga. 

Doxarubicin Beinmergsbæling og munnslímhúðarbólga. 

MTX Nýrnabilun, ógleði, uppköst, niðurgangur, þyngdartap, beinmergsbæling, 

munnslímhúðarbólga, ljósfælni, svimi, slen, og hármissir. 

Prednisolone Hyperglycemia, þyngdaraukning, háþrýstingur og pirringur (andlegur). 

Cyclophosphamide Beinmergsbæling, ógleði, uppköst, niðurgangur, munnslimhúðarbólga, 

þyngdartap, hármissir og blóðstorkutruflanir. 

Fludarabine Beinmergsbæling, hiti, hrollur, ógleði og uppköst og slen. Getur einnig 

valdið pirring (andlegum). 

Idarubicin Beinmergsbæling og munnslímhúðarbólga. 

6TG Beinmergsbæling og lifrarbilun. 

PEG-asparginasi Ógleði, Kviðverkir, hækkaður blóðsykur, brisbólga. 

6MP Beinmergsbæling og lifrareitrun. 

ARA-C Ógleði og uppköst, beinmergsbæling (sérstaklega blóðflögufæð), 

niðurgangur, þyngdartap, munnslímhúðarbólga, hármissir, brenglun í 

lifrarprufum, bein- og vöðvaverkir. 

Dexamethasone Hyperglycemia, þyngdaraukning, háþrystingur og pirringur (andlegur). 

VP16 Beinmergsbæling, blóðþrýstingsbreytingar, ofnæmisviðbrögð, hármissir, 

kviðverkir, hægðatregða og hiti. 

VCR Taugaverkir, beinverkir, hægðatregða, garnastífla, vöðvaslappleiki, skortur 

á djúpsinaviðbrögðum. Sjaldgæfara: hármissir og beinmergsbæling. 

Prednisolonesuccinate Hyperglycemia, þyngdaraukning, háþrystingur og pirringur (andlegur). 

 

2.6.1 Ógleði 

Ógleðin kemur ekki einungis fram sem aukaverkun af krabbameinslyfjum heldur getur hún einnig verið 

einkenni kvíða eða tengst verkjum (Bryant, 2003). Lyfjameðferðin getur haft áhrif á bragð- og 

lyktarskyn barnanna. Við það getur matur, sem var áður í uppáhaldi hjá þeim, bragðast illa og jafnvel 

valdið ógleði. Flest börn í lyfjameðferð eiga það sameiginlegt að vilja frekar saltan mat en sætan, t.d. 

pylsur, pasta, saltað snakk, súpur, franskar og fleira þess háttar (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). 

Oft er vond lykt af lyfjum eða öðru sem fylgir meðferðinni og getur lyktin valdið ógleði og 

uppköstum. Stundum verður þessum börnum óglatt við að borða eitthvað og svo þegar þau fá sama 

mat aftur finna þau strax fyrir ógleði bara við að finna lyktina (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). Börn finna 

einnig oft fyrir ógleði áður en meðferð hefst. Hún kemur þá yfirleitt vegna kvíða yfir að fá ógleði vegna 
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lyfjanna. Hún getur jafnvel komið fram við það eitt að barnið sjái vökvapoka þó að það sé ekki lyf í 

honum, bara vegna þess að það heldur að lyfið sé í pokanum (Klanjsek og Pajnkihar, 2016).  

Ógleði hefur stundum verið sett í einkennaklasa ásamt þreytu og svefnerfiðleikum. Rannsókn 

Hockenberry o.fl. (2010) sýndi fram á að tengsl virtust vera á milli ógleði og svefnerfiðleika en börn 

yngri en 12 ára voru að meðaltali að vakna 16 sinnum yfir nóttina og unglingar að meðaltali 21 sinni. 

Einnig jókst þreytan mikið á tímabilinu sem rannsóknin stóð yfir, að því er virtist samhliða ógleðinni og 

svefnerfiðleikunum.  

Til eru mörg ógleðilyf og eru þau oft gefin reglulega til að koma í veg fyrir ógleði sem fylgir 

lyfjameðferðinni (Bryant, 2003; Green o.fl., 2010). Þau virka þó sjaldan alveg og þurfa börnin oft meira 

til, eins og athyglisdreifingu (Green o.fl., 2010), djúpslökun og leidda ímyndun (e. guided imagery) 

(Bryant, 2003). Erfitt getur reynst að meta ógleði og ekki til neinn sérstakur matskvarði til þess. Visual 

analog scale (VAS), sem upprunalega er kvarði ætlaður til að meta verki (mynd 5), hefur þó reynst vel 

til að meta ógleði, alla vega hjá eldri börnum og unglingum (Del Favero, Tonato, og Roila, 1992; 

Erickson o.fl., 2013). Mikilvægt er að meta ógleðina til þess að fylgjast með hvort aukaverkunin sé til 

staðar og hvort meðferð gegn henni sé að virka (Bryant, 2003). 

2.6.2 Munnslímhúðarbólga 

Slímhúðarbólga er hugtak sem notað er yfir bólgur í slímhúðum alls meltingarvegarins, þ.e. frá munni 

niður í endaþarm. Þegar verið er að tala sérstaklega um bólgur í slímhúð munnsins er það kallað 

munnslímhúðarbólga. Hún verður vegna niðurbrots á frumum slímhúðarinnar og kemur yfirleitt fram 5 - 

7 dögum eftir lyfjameðferð og varir í allt að 1 - 2 vikur. Munnslímhúðarbólga er mjög alvarleg 

aukaverkun lyfjameðferðar og dregur mjög úr þrótti barnsins sem hana fær. Í raun geta allar 

lyfjameðferðir valdið munnslímhúðarbólgu vegna þess að þær hafa áhrif á frumuskiptingu en sum lyf 

eru verri en önnur. Þau lyf sem mikið eru notuð við ALL eins og methotrexate, daunorubicin og 

doxarubicin geta valdið miklum munnslímhúðarbólgum, sérstaklega þegar þau eru gefin saman eða í 

mjög stórum skömmtum (Bennett, 2016). 

Munnslímhúðarbólga getur komið fyrir hjá börnum í lyfjameðferð við ALL vegna þess að 

slímhúðirnar hafa frumur sem skipta sér mjög hratt. Mikið er um vaxtarþætti og viðtaka í frumum 

slímhúðanna sem gera það að verkum að frumurnar brotna frekar niður við lyfin (Bennett, 2016; 

Cheng og Chang, 2003). Það er margt sem hefur áhrif á framgang munnslímhúðarbólgu en það sem 

hefur mestu áhrifin eru daufkyrningafæð, aldur, munnhreinsun (Cheng og Chang, 2003), blóðflögufæð 

og slæmt næringarástand (Bryant, 2003). 

Bestu meðferðirnar við munnslímhúðarbólgu eru góð munnhirða og verkjastilling. Góð munnhirða 

er í raun grundvöllur fyrir bættu ástandi munnslímhúðar og er hún einnig nauðsynleg til að fyrirbyggja 

munnslímhúðarbólgu (Bennett, 2016; Green o.fl., 2010). Það að drekka kolsýrða drykki getur einnig 

hjálpað til með verki tengda munnslímhúðarbólgunni (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). 

Til eru matskvarðar fyrir munnslímhúðarbólgur og í heiminum er matskvarðinn frá World Health 

Organization (WHO) sennilega mest notaður (tafla 5) (Cheng og Chang, 2003; Epstein og Saunders, 

2015). Matskvarði WHO á munnslímhúðarbólgu gerir ráð fyrir að einstaklingur, annar en sjúklingurinn, 
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skoði náið munnhol sjúklings og meti útlit munnslímhúðarinnar. Auk þess sem sjúklingur er spurður um 

hvort hann geti borðað og þá hvort það sé föst eða fljótandi fæða. Aðrir matskvarðar sem einnig er 

hægt að nota eru t.d. Children International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES) (mynd 2) (Jacobs 

o.fl., 2013) og Patient-reported oral mucositis scale (PROMS) (mynd 3) (Bezinelli o.fl., 2016). 

Tafla 5. Munnslímhúðarbólgu matskvarði WHO þar sem sjúklingur er metinn af öðrum. 

Stig (Grade) Lýsing (Description) 

0 (engin) (none) Engin einkenni. (None). 

I (væg) (mild) Eymsli í munnholi, roði. (Oral soreness, 

erythema). 

II (meðal) (moderate) Roði í munnholi, sár, getur borðað fasta fæðu. 

(Oral erythema, ulcers, solid diet tolerated). 

III (alvarleg) (severe) Sár í munni, getur einungis borðað fljótandi fæðu. 

(Oral ulcers, liquid diet only). 

IV (lífshættuleg) (life-threatening) Getur ekki borðað eða drukkið neitt. (Oral 

alimentation impossible). 
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Mynd 2. ChIMES, munnslímhúðarbólgu matskvarði sem er hannaður fyrir foreldra til að svara, 

börn geta þó einnig svarað honum sjálf. 

ChIMES kvarðinn er ekki til á íslensku en hér má sjá mynd af honum á ensku. Hann er settur upp sem 

matskvarði fyrir foreldra til að meta börnin sín en hann væri einnig hægt að nota fyrir börn sem skilja 

ensku eða þýða kvarðann þegar barnið er spurt um líðan. Í ChIMES er spurt út í helstu einkenni 

munnslímhúðarbólgu og samræmist þessi kvarði því sem lesa má úr fræðigreinum (tafla 8). 
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Mynd 3. PROMS, kvarði sem sjúklingur metur munnslímhúðarbólgu hjá sjálfum sér. 

PROMS er ætlaður til þess að sjúklingurinn meti sjálfur hvernig staða munnslímhúðarbólgu er. Hér er 

ætlast til að hann merki inn á línuna hvernig honum líður þegar munnslímhúðarbólgan er metin svipað 

og á VAS.  

2.6.3 Næringarskortur 

Næring skiptir miklu máli hvað varðar bataferlið hjá börnum í lyfjameðferð við ALL. Þess vegna er 

mikilvægt að fylgjast með hvaða næringu börnin eru að fá og ef næringarinntekt fer minnkandi þarf að 

skoða hvers vegna. Algengt er að ógleði og munnslímhúðarbólga valdi því að börn í krabbameins-
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lyfjameðferð eiga erfitt með að borða. Svo virðist vera að börn í krabbameinslyfjameðferð sæki frekar í 

fæðu sem inniheldur mikið af kolvetnum en lítið af próteinum(Green o.fl., 2010). 

Aukaverkanir krabbameinslyfjameðferðar geta haldist svolítið í hendur. Næringarskortur getur orðið 

vegna ógleði og uppkasta en vegna þeirra getur barnið ekki borðað (Robinson, Loman, Balakass og 

Flowers, 2012). Ógleði og uppköst geta komið fram vegna hægðatregðu sem getur verið aukaverkun 

krabbameinslyfjanna en einnig aukaverkun ópíóíða sem barnið er að fá vegna verkja. Einnig getur 

munnslímhúðarbólga ollið slíkum verkjum í munnholi að barnið getur ekki borðað og þar af leiðandi 

ekki nærst (Robinson o.fl., 2012). 

Umhverfið á spítalanum hefur oft neikvæð áhrif á hvað börnin borða og hve mikið. Oft koma 

vandamál þó ekki fram í fyrstu heimsókn heldur í annarri eða þriðju heimsókn (Klanjsek og Pajnkihar, 

2016). Það er margt annað sem getur einnig spilað inn í þegar kemur að matarlyst barnsins en 

hugarástand, viljinn til að vera á spítalanum og breytingar aðrar en krabbameinið eru allt dæmi um 

þætti sem geta haft áhrif (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). 

2.6.4 Ónæmisbæling og daufkyrningafæð 

Ónæmisbæling er það kallað þegar ónæmiskerfið getur ekki brugðist rétt við sjúkdómsvaldandi 

lífverum eða vefjaskemmdum. Hún getur því aukið líkurnar á að barnið veikist af sýkingum af völdum 

veira eða baktería. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að barn í lyfjameðferð vegna ALL verði 

ónæmisbælt. Helsta ástæðan fyrir ónæmisbælingu er daufkyrningafæð. Það er skortur á dauf-

kyrningum (e. Neutrophils) og verður hún vegna beinmergsbælingar og truflunar við þroskun á 

frumunum í milta (Bryant, 2003). Talað er um að barn sé komið í daufkyrningafæð þegar fjöldi 

daufkyrninga í blóði er kominn niður fyrir 500 frumur/mm3. Ef barn greinist með daufkyrningafæð er 

mikilvægt að reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir að það smitist af óæskilegum örverum. Auk 

daufkyrningafæðarinnar getur lyfjameðferðin haft neikvæð áhrif á immunoglobulin líkamans og þar 

með valdið göllum á ónæmiskerfinu (Bryant, 2003). 

2.6.5 Verkir 

Það er margt sem getur valdið verkjum hjá börnum í krabbameinslyfjameðferð. Bæði getur 

krabbameinið sjálft valdið verkjum en einnig lyfjameðferðin og aðrar aukaverkanir hennar. Lyfin ráðast 

á krabbameinsfrumurnar en geta einnig ráðist á aðrar frumur líkamans og með niðurbroti á þeim geta 

myndast bólgur og út frá þeim miklir verkir (Bennett, 2016). 

Erfitt getur reynst að ná góðri verkjastillingu og eru margar ástæður fyrir því. Algengt er að notast 

sé við NSAID lyf og/eða paracetamól sem grunn verkjastillingu hjá börnum með verki og ópíóíðum 

bætt við það ef verkirnir eru enn miklir. Gallinn við NSAID lyfin er sá að þau valda lélegri samloðun 

blóðflagna en börn í lyfjameðferð vegna ALL eru oft með blóðflögufæð og því ekki æskilegt að minnka 

starfsgetu þess litla magns sem eftir er (Bennett, 2016).  

Börn í krabbameinslyfjameðferð geta fengið daufkyrningafæð en vegna hennar geta þau átt 

auðveldara með að smitast af sýkingum. Mörg NSAID lyf og paracetamól hafa hitalækkandi áhrif og 

því er mikilvægt að ef börn eru með daufkyrningafæð að þau séu ekki að fá þau lyf reglulega. Það 

getur orðið til þess að sýkingar uppgötvist ekki hjá þeim, þar sem hiti hækkar ekki eins og hann myndi 
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gera undir eðlilegum kringumstæðum. Þó er í lagi að þau fái stöku sinnum þessi verkjalyf. Ef þau eru 

komin á sýklalyf við sýkingunni er í lagi að þau fari fast á verkjalyf sem hafa hitalækkandi áhrif. Algengt 

er að börn fái morfín sem aðal verkjastillingu við slæmum verkjum (Bennett, 2016). Ef þau eru að fá 

mikið morfín getur það aukið þol þeirra við ópíóíðum og haft það með sér í för að þau þurfa stærri 

skammta í hvert skipti. Ekki er langt síðan farið var að nota ketamín sem verkjalyf við verkjum 

tengdum krabbameinsmeðferð eða krabbameini sjálfu og hefur reynst vel (Bennett, 2016). 

Það er ekki bara val á verkjalyfjum sem er erfitt heldur getur einnig verið erfitt að gefa þau. Börnin 

fá oft verki í munn ef þau fá munnslímhúðarbólgu og eiga í erfiðleikum með að borða og drekka. 

Einnig getur ógleði valdið því að þau hafa minni matarlist (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). Vegna 

þessara aukaverkana er mjög erfitt að ætlast til að barnið geti kyngt lyfjum. Því er algengt að þeim séu 

gefin verkjalyf í æð. Þá virka þau hraðar og betur og öruggt að allt lyfið kemst í blóðrásina og er ekki 

frásogað strax t.d. í gegnum lifrina (Bennett, 2016). 

Til eru alls kyns matskvarðar til að meta verki. Best er ef börnin geta tjáð sig sjálf og því er 

mikilvægt að nota kvarða sem þau skilja og geta notað (Sigríður Zoëga, 2015). Frá þriggja ára aldri er 

yfirleitt hægt að nota Wong and Baker kvarðann (mynd 4). Á Wong og Baker eru fimm andlit sem eru 

misglöð ásvipinn og á barnið að benda á það andlit sem því finnst lýsa líðan sinni best (Sigríður 

Zoëga, 2015).  Frá um átta ára aldri er svo hægt að fara að nota NRS eða VAS. NRS er kvarði þar 

sem einstaklingur er beðinn um að meta verki frá 0 - 10 þar sem 0 er enginn verkur og 10 er versti 

mögulegi verkur. VAS er hins vegar 10 cm lína þar sem barn þarf að merkja við þar sem því finnst eiga 

best við. Mikilvægt er að rugla þessum tveimur kvörðum ekki saman en það er mjög auðvelt þar sem 

þeir eru mjög líkir (mynd 5) (Sigríður Zoëga, 2015). Hjá börnum yngri en þriggja ára er erfitt að nota 

sjálfsmat en til er matskvarðinn: face, legs, activity, cry and consolability scale (FLACC) sem hægt er 

að nota fyrir þessi börn. FLACC metur andlitsdrætti, hreyfingar fótleggja, virkni barnsins, grát þess og 

hve auðvelt er að hughreysta það. Gefin eru 0-2 stig fyrir hvern þátt og er mest hægt að fá 10 stig. Því 

hærri sem talan er bendir það til meiri verkja hjá barninu (mynd 6) (Crellin, Harrison, Santamaria, og 

Babl, 2015). 

  

Mynd 4. Wong og Baker andlits verkjamatskvarði. 
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Mynd 5. NRS og VAS sýndir hlið við hlið. 

Tafla 6. FLACC – verkjamatskvarði fyrir börn sem geta ekki tjáð verki sjálf.  

Flokkar Stigagjöf 

 0 1 2 

Andlit Barnið sýnir engin sérstök 

svipbrigði eða bros 

Barnið grettir sig eða 

hleypir brúnum öðru 

hverju, dregur sig í hlé, er 

áhugalaust 

Barnið er oft eða stöðugt 

með titrandi höku, er með 

samanbitinn kjálka 

Fætur Í eðlilegri stöðu eða slakir Órólegir, eirðarlausir, 

spenntir 

Barnið sparkar eða dregur 

fætur upp að sér 

Virkni Barnið liggur hljóðlátt, í 

eðlilegri líkamsstöðu, 

hreyfir sig auðveldlega 

Barnið iðar eða engist um, 

ruggar fram og aftur, er 

spennt 

Barnið fettir sig, stífnar 

eða kippist til 

Grátur Barnið grætur ekki í vöku 

eða svefni 

Barnið stynur eða vælir, 

kvartar öðru hverju 

Barnið grætur stöðugt, 

öskrar eða snöktir, kvartar 

oft 

Hughreysting Barnið er sátt, afslappað Hægt er að róa barnið 

með því að snerta,  knúsa 

eða tala við að öðru 

hverju, auðvelt að dreifa 

athygli 

Erfitt að hughreysta eða 

hugga barnið 

 

2.6.6 Aðrar aukaverkanir 

Rauðkornafæð (e. anemia) er þegar magn rauðkorna fer undir 8g/dl í blóðinu. Tvær megin ástæður 

eru fyrir rauðkornafæð hjá börnum í lyfjameðferð vegna ALL. Annars vegar er það tengt 

beinmergsbælingu og er það bein aukaverkun lyfja í meðferðinni. Hins vegar getur það verið vegna 

næringarskorts, s.s. lækkun á járni, B12 eða fólínsýru, sem er í flestum tilvikum afleiðing ógleði, 

uppkasta, munnslímhúðarbólgu og annarra aukaverkana lyfjameðferðarinnar (Ameringer, Elswick, 

Shockey og Dillon, 2013; Bryant, 2003; Williams o.fl. 2006). 
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Beinmergsbæling veldur ekki eingöngu rauð- og hvítkornafæð heldur getur hún einnig valdið 

blóðflögufæð (e. thrombocytopenia). Talað er um blóðflögufæð þegar fjöldi blóðflagna fer undir 

100.000 í mm3 í blóðinu (Bryant, 2003). 

Krabbameinstengd þreyta (e. fatigue) er vel þekkt einkenni og er oft tengd lyfjameðferð en getur 

líka verið tengd krabbameininu sjálfu. Hún getur einnig verið afleiðing annarra aukaverkana eins og 

t.d. rauðkornafæðar (Ameringer o.fl., 2013; Bryant, 2003; Williams o.fl., 2006). 

Hægðatregða er síðasta aukaverkun krabbameinslyfjameðferðar sem hér verður fjallað um og 

kemur hún fram hjá um 50-60% barna í meðferðinni (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). Hægðatregða 

stafar ekki einungis af krabbameinslyfjunum heldur getur hún einnig verið auka verkun margra annarra 

lyfja. Sem dæmi má nefna að mjög algengt er að ópíóíðar sem gefnir eru til verkjastillingar geti leitt til 

hægðatregðu (Williams, 2007). Einnig geta ógleðistillandi lyf leitt til hennar (Klanjsek og Pajnkihar, 

2016). 

2.7 Skráning hjúkrunar  

Til að efla öryggi sjúklinga þarf að vera auðvelt aðgengi að gögnum um hjúkrun. Þar ætti að notast við 

staðlað fagmál við skráningu og nýta þá upplýsingatækni sem til er. Ef illa er staðið að skráningu og 

upplýsingasöfnun getur það dregið úr öryggi sjúklinga og þar af leiðandi gæðum þjónustunnar. Þannig 

getur góð skráning stuðlað að auknu öryggi og samfellu í þjónustu við sjúklinga en þó er hún ekki næg 

ein og sér til að bæta alla hjúkrun (Ásta Thoroddsen, 2011). Talað hefur verið um að öll gögn um 

sjúklinga eigi að vera aðgengileg fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem kemur að umönnun einstaklings. Einnig 

eiga sjúkraskrár að vera aðgengilegar til upplýsingasöfnunar og greiningar til að auka gæði þjónustu 

og skráningar. Ef hjúkrunarskráning er ekki fullnægjandi getur verið að vanti inn gögn í gagnagrunn 

heilbrigðisstofnana. Það getur orðið til þess að ekki sé hægt að treysta á gagnagrunna þar sem 

skortur er á nákvæmni og heilleika. Það hefur áhrif á rannsóknir og niðurstöður (Ásta Thoroddsen, 

Hanna K. Guðjónsdóttir og Elísabet Guðmundsdóttir, 2014). Sjúkraskrár eru skjöl sem hægt er að nota 

í dómsmálum og því mikilvægt að skráning sé nákvæm og örugg (Berman, Snyder og Frandsen, 

2016).  

Hjúkrunarskráning í rafrænum sjúkraskrám geta leitt til þess erfitt er að deila gögnum eða bera 

saman við aðra vegna þess að skráning er ekki samræmd á milli stofnanna eða einstaklinga. Hægt er 

að bæta samskipti milli hjúkrunarfræðinga og annara heilbrigðisstarfsmanna með því að nota stöðluð 

hugtök í samskiptum og skráningu. Það voru stórar framfarir í hjúkrun þegar hjúkrunargreiningar voru 

innleiddar og hefur það haft mikil áhrif á fræðslu og kennslu í hjúkrun. Það hefur þó ekki verið innleitt 

neitt eitt alþjóðlegt kerfi fyrir hjúkrunargreiningar heldur hafa stofnanir innleitt einn eða fleiri staðla fyrir 

hjúkrunargreiningar. Þar með er ekki samræmi á milli stofnana í heiminum og erfitt að bera saman 

gögn (Alderden og Cummins, 2016). Á Íslandi er notast við alþjóðlegar staðlaðar NANDA-hjúkrunar-

greiningar (Ásta Thoroddsen, 2011). 

Hjúkrunargreiningar eru gerðar til þess að lýsa heilbrigðisvandamáli sem er til staðar eða möguleiki 

er á (Ásta Thoroddsen, 2011). Fram kemur í rannsókn Ástu Thoroddsen (2011) að mögulega lýsa þær 

hjúkrunargreiningar sem notast er við hér á landi ekki nægilega vel því ástandi sem sjúklingar eru í. 
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Mismunandi hjúkrunargreiningar geta þannig verið notaðar til þess að lýsa sama vandamálinu og 

ólíkan hátt. 

Skráning á ástandi skjólstæðinga og þeirri hjúkrun sem veitt er er á ábyrgð hjúkrunarfræðinga. 

Tilgangurinn er að veita yfirsýn yfir ástand, meðferð, sögu, greiningu og framvindu sjúklingsins svo 

upplýsingarnar séu aðgengilegar þegar taka þarf klínískar ákvarðanir í hjúkrun einstaklingsins (Ásta 

Thoroddsen, 2011). Skráningin á að ná yfir allt hjúkrunarferlið. Þessar upplýsingar ættu að vera vel 

uppsettar sama hvaða skráningarform er notað á þeirri deild sem hjúkrunarfræðingurinn starfar á 

(Berman o.fl., 2016). 

Frá árinu 2011 hefur öll skráning hjúkrunar á Landspítalanum, þar á meðal Barnaspítala Hringsins, 

farið fram í rafrænu sögukerfi (Ásta Thoroddsen o.fl., 2014). Þegar verið er að skrá hjúkrun í sögukerfi 

Landspítalans eru nokkrar leiðir til þess. Í framvindunótur er hægt að skrifa texta um einkennin og 

aukaverkanirnar og er engin takmörkun á hve mikið er skrifað. Í ýmsar mælingar er hægt að velja á 

milli þátta til nákvæmari skráningar, þar er til að mynda hægt að skrá verkjamat, útskilnað, hæð og 

þyngd, blóðmælingar o.fl. þess háttar. Síðan er hægt að sjá lista yfir allar mælingar í hverjum flokki 

fyrir sig aftur í tíman. Þegar hjúkrunargreining er sett inn er einnig hægt að velja verkþætti sem fylgja 

henni. Ef þeir eru valdir birtist valmöguleiki þar sem hægt er að merkja við hvort verkþáttur hafi verið 

framkvæmdur þegar framvindunótur eru skrifaðar. Hjúkrunareyðublöð eru einnig til staðar í 

sögukerfinu. Þar geta hjúkrunarfræðingar sett inn flýtiblöð og skrifað um framvindu í meðferð (Embætti 

landlæknis, 2013). Hjúkrunareyðublöð innan kerfisins voru unnin af hjúkrunarfræðingum innan hverjar 

sérgreinar fyrir sig (Ásta Thoroddsen o.fl., 2014). 

Það að notaðar séu mismunandi hjúkrunargreiningar fyrir sama vandamálið getur bent til óöryggis 

hjúkrunarfræðinga í að beita stöðluðu fagmáli í klínískri vinnu. Einnig getur það bent til skertrar 

þekkingar á einstökum hjúkrunargreiningum. Röng hjúkrunargreining eða óljós skráning getur stefnt 

öryggi sjúklinga í hættu ef viðeigandi hjúkrunarvandamál koma ekki fram eða eru illa skráð (Ásta 

Thoroddsen, 2011). Að auki getur þetta leitt til þess að erfitt getur verið að nota sjúkraskrár og 

gagnagrunna til þess að fá nákvæmar tölur um hjúkrunarvandamál sem upp koma (Ásta Thoroddsen 

o.fl., 2014) 

2.8 Samantekt fræðilegs inngangs 

Eins og sjá má á fræðilegu samantektinni er lyfjameðferð vegna ALL hörð og henni fylgja erfiðar 

aukaverkanir og einkenni. Þessar aukaverkanir er mikilvægt að skrá vandlega því það getur aukið 

öryggi og gæði hjúkrunar þegar gott aðgengi er að skráningu hennar. Hér á eftir verður gerð saman-

tekt á helstu einkennum aukaverkananna auk þess sem fjallað verður um niðurstöður viðtala sem 

tekin voru við hjúkrunarfræðinga Barnadeildar Barnaspítala Hringsins. Þá verður fjallað nánar um 

heimildayfirferðina og aðferðafræði rannsóknarinnar hér á eftir. 



   

 

31 

3 Aðferðarfræðin 

Í þessum kafla verður rannsóknarsnið kynnt, fjallað um úrtak, gagnasöfnun, viðtöl við hjúkrunar-

fræðinga og þróun verkefnisins. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var leitandi rannsókn. Það er vegna þess að heimilda var leitað um aukaverkanir ALL 

meðferðar barna og mikilvægi skráningar. Viðmælendur voru fengnir í hópi hjúkrunarfræðinga sem 

hjúkra börnum með ALL spurðir spurninga tengdum heimildum sem fundust. Úrtak var valið með 

aðstoð meðleiðbeinanda verkefnisins sem starfar á Barnadeild Barnaspítala Hringsins. Hann gat því 

bent á hjúkrunarfræðinga sem sinna börnum í lyfjameðferð við ALL og gætu verið tilbúnir að taka þátt. 

Hann valdi hjúkrunarfræðinga sem höfðu ólíkan bakgrunn og mislangan starfsaldur. Úrtakið var því 

fjölbreytilegt markmiðsúrtak. Haft var samband við 10 hjúkrunarfræðinga, 5 svöruðu og vildu taka þátt 

en einn mætti ekki í viðtal á tilsettum tíma. Vegna þessa náðust einungis viðtöl við fjóra hjúkrunar-

fræðinga. Þar af var einn reyndur hjúkrunarfræðingur sem hafði starfað á deildinni í nokkur ár, einn 

sem hafði nýlega hafið störf á deildinni eftir að hafa starfað erlendis og tveir hjúkrunarfræðingar sem 

höfðu starfað á deildinni í rúmt ár. 

3.2 Gagnasöfnun 

Verkefnið átti upphaflega að vera fræðileg samantekt um aukaverkanir og einkenni ALL hjá börnum og 

skoðun á sjúkraskrárgögnum hvort sömu aukaverkanir væru að greinast hérlendis og erlendar 

heimildar kveða á um erlendis. Þegar heimildum fyrir fræðilegan bakgrunn hafði verið safnað höfðu 

rannsakendur samband við sérfræðing í barnahjúkrun á Barnaspítala Hringsins og sérfræðing í 

hjúkrun sem starfar við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Þessir hjúkrunarfræðingar kynntu 

gróflega hvernig staðið er að skráningu á spítalanum í sögukerfi Landspítalans, hvernig einkenni og 

aukaverkanir eru skráðar. Þegar frumskoðun var gerð á skráningarkerfinu kom í ljós að upphaflega 

verkefnið yrði of flókið. Það var vegna þess að í ljós kom að ósamræmi virtist vera í skráningu á milli 

hjúkrunarfræðinga. Oft virtist fara eftir því hver skráði hvernig skráningu væri háttað. Við þessa skoðun 

fóru rannsakendur að velta því fyrir sér hvort það væri í raun svo mikið ósamræmi milli skráninga eins 

og virtist vera. Við þessar vangaveltur komu upp fram nokkrar spurningar varðandi skráninguna sem 

rannsakendum langaði að spyrja hjúkrunarfræðingana. Markmið spurninganna var að fá betri mynd af 

því hvort mikið misræmi væri á skráningu hjá hjúkrunarfræðingum eða hvort þetta sem við sáum hefði 

verið einsdæmi. 

Að lokum nýttar upplýsingar sem fengust úr viðtölunum og fræðilegum bakgrunni til að koma með 

tillögu að úrbótum í kerfinu. Út frá því varð til skráningarform sem hægt væri að vinna eftir óski 

hjúkrunarfræðingarnir eftir því sjálfir. Með forminu er stefnan að hjúkrunarskráning samræmist betur. 

Þannig verði auðveldara fyrir hjúkrunarfræðinga að nálgast upplýsingar um umfang aukaverkana hjá 

hverjum og einum sem og meðferð við aukaverkunum og árangur meðferðarinnar. 

Þegar flokkun á heimildum um aukaverkanirnar fór af stað var sett upp excel skjal sem innihélt sjö 

síður (e. sheets). Ein síða fékk nafnið: „lyfjameðferð almennt“, á þá síðu fóru greinar sem fjölluðu um 
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margar aukaverkanir. Hinar síðurnar báru nöfn algengustu aukaverkana sem við höfðum rekist á: 

„Verkir“, „Ógleði“, „Munnslímhúðarbólga“, „Beinmergsbæling“, „Hægðatregða“ og „Þreyta“. Á þær síður 

voru settar inn þær heimildir sem fjölluðu mest um þá aukaverkun sem átti við. Á hverri síðu var skráð 

heiti heimildar, höfundar, tímarit og hvort heimild væri fræðileg samantekt eða rannsókn. Leitast var 

sérstaklega eftir að  nota rannsóknir og því voru þær mun fleiri en fræðileg  

3.2.1 Spurningalisti 

Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir hjúkrunarfræðingana: 

1. Hvernig skráir þú aukaverkanir vegna lyfjameðferðar við ALL? 

2. Hvar skráir þú aukaverkanirnar? 

3. Skráir þú einkenni aukaverkananna líka? 

4. Hvernig skráir þú einkennin? 

5. Skráir þú alltaf aukaverkanir og einkenni þeirra ef þau koma fram? 

6. Hvernig metur þú einkennin/aukaverkunina sem þú skráir? 

7. Skráir þú matið með skráningu aukaverkana/einkenna? 

8. Telur þú að hægt væri að bæta skráningakerfi fyrir aukaverkanir og einkenni lyfjameðferðar 

við ALL? 

9. Ef spurningu nr. 8 er svarað játandi, á hvaða hátt telur þú að hægt sé að bæta skráningar-

kerfið? 

10. Ef til væri sérstakt skráningarform fyrir einkennin/aukaverkanirnar myndir þú nýta þér það? 

11. Það eru til skalar og kvarðar til að meta t.d. verki, notar þú þá þegar þú skráir? Skráir þú 

það bara í framvindunótur eða líka undir flipanum lífsmörk og mælingar þar sem boðið er 

upp á að skrá verki miðað við ýmsa skala? 

12. Það eru líka til kvarðar um munnslímhúðarbólgu, hefur þú notað einhvern slíkan? Ef svo er 

þá hvaða? 

13. Þegar barn í lyfjameðferð vegna ALL fær hægðatregðu, skráir þú hægðir sem barnið hefur 

einungis í framvindunótur? Ef svo, hvers vegna skráir þú það ekki í lífsmörk og mælingar 

þar sem boðið er upp á að skrá magn og útlit hægða? 

14. Þegar barn útskrifast eftir lyfjameðferð eða þegar það hefur legið inni vegna aukaverkana, 

lýkur þú hjúkrunargreiningunum? 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var haft samband við nokkra hjúkrunarfræðinga á Barnadeild 

Barnaspítala Hringsins og spurningalistinn var lagður fyrir þá. 

3.3 Siðferði 

Þar sem um var að ræða óformleg samtöl við hjúkrunarfræðinga var ekki talin þörf á að fá leyfi 

vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni. Nöfn hjúkrunarfræðinganna sem rætt var við koma hvergi fram í 

gögnum eða ritgerðinni sjálfri. Í ritgerðinni koma fram niðurstöður frá einum hjúkrunarfræðing sem gæti 

gert hann þekkjanlegan þeim sem lesa. Umræddur hjúkrunarfræðingur gaf leyfi fyrir að þessar 

upplýsingar kæmu fram. Aðrar upplýsingar eru ekki persónugreinanlegar. 
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4 Niðurstöður 

Þar sem rannsóknarspurningarnar eru tvær eru niðurstöðurnar tvískiptar. Annars vegar er fjallað um 

hverjar helstu aukaverkanir eru sem getið er í heimildum og einkenni hverrar aukaverkunar fyrir sig. 

Hins vegar er fjallað um niðurstöður viðtala við hjúkrunarfræðinga á Barnadeild Barnaspítala Hringsins 

um viðhorf þeirra til skráningar aukaverkana hjá börnum í lyfjameðferð við ALL. 

4.1 Helstu aukaverkanir lyfjameðferðar vegna ALL 

Eins og sjá má í töflu 4 geta ellefu lyf af þeim fimmtán, sem eru gefin í meðferðinni, haft 

aukaverkunina beinmergsbælingu. Þá eru sex lyf sem geta valdið munnslímhúðarbólgu, fimm lyf sem 

geta valdið ógleði. Þrátt fyrir að einungis þrjú lyfjanna hafi verki sem skráða aukaverkun geta aðrar 

aukaverkanir valdið miklum verkjum. Fleiri algengar aukaverkanir eru t.d. hægðatregða, þyngdartap, 

hármissir, þreyta o.fl. (Bryant, 2003; Nordic society of pediatric haematology and oncology, 2016). Hér 

á eftir verður fjallað nánar um helstu einkenni sem fylgja hverri aukaverkun fyrir sig og hvernig 

aukaverkanirnar koma fram samkvæmt heimildunum. 

4.1.1 Ógleði 

Ógleði er ein algengasta skráða aukaverkunin í krabbameinslyfjameðferð hjá börnum. Niðurstöður 

rannsókna eru ólíkar en um 40-83% barna í lyfjameðferð vegna ALL finna fyrir henni (Collins o.fl., 

2000; Hockenberry o.fl., 2010; Klanjsek og Pajnkihar, 2016; Williams, Robinson, og Williams, 2014). Í 

heimildum eru ólíkar áherslur á einkennin en í töflu 7 má sjá hver helstu einkenni ógleði eru. Eins og 

sjá má er misjafnt hvar áherslan er lögð í rannsóknum og fræðilegum samantektum en flestra 

einkenna er getið í fleiri en einni heimild. Algengast er að ógleðinni fylgi uppköst, kvíði, lystarleysi og 

þreyta (Ameringer o.fl., 2013; Erickson o.fl., 2013; Green o.fl., 2010; Klanjsek og Pajnkihar, 2016; 

Williams, Schmideskamp, Ridder, og Williams, 2006). Einnig geta fylgt flökurleiki ásamt næringar- og 

vökvaskorti (Erickson o.fl., 2013; Green o.fl., 2010; Klanjsek og Pajnkihar, 2016; Williams o.fl., 2006). 

Oft getur verið erfitt að greina á milli nákvæmlega hvað eru orsakir og hvað eru afleiðingar annara 

aukaverkana. Sem dæmi má nefna helst ógleði stundum í hendur við hægðatregðu en þá er ógleðin 

yfirleitt afleiðing hægðatregðu frekar en orsök hennar (Erickson o.fl., 2013). Annað einkenni sem er 

yfirleitt ekki bein afleiðing af ógleði er máttleysi en það stafar líklegast frekar af næringar- og 

vökvaskorti (Green o.fl., 2010). Í könnun Green o.fl. (2010) töldu bæði börn í meðferð og foreldrar 

þeirra að mikilvægt væri að borða og drekka þrátt fyrir ógleðina til að koma í veg fyrir máttleysi. Í sömu 

rannsókn lýstu foreldrarnir áhyggjum sínum yfir því að börnin væru með svima þegar þau fyndu fyrir 

ógleði. 
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Tafla 7. Einkenni sem geta fylgt ógleði flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum bakgrunni, 
aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer 
o.fl. (2013) 

12-20 
ára 

  * *        

Erickson 
o.fl. (2013)a 

13-19 
ára 

 *  *   *   * * 

Green o.fl. 
(2010) 

Börn  *   * *   * *  * 

Hockenberry 
o.fl. (2010) 

7-18 
ára 

      *  *   

Klanjsek og 
Pajnkihar 

(2016) 
Börn    *   *   *   

Williams o.fl.  
(2006) 

2-18 
ára 

*  *   *   * * * 

a Fræðileg samantekt. 

4.1.2 Munnslímhúðarbólga 

Eins og tafla 8 sýnir eru fjölmörg einkenni sem fylgja munnslímhúðarbólgu og geta þau verið 

misalvarleg. Algengustu einkennin virðast vera bólga, blæðing, verkir í munni og kyngingarerfiðleikar. 

Önnur einkenni sem eru nokkuð algeng eru munnþurrkur, breyting á bragðskyni, erfiðleikar við að tala 

og aukin sýkingarhætta (Bennett, 2016; Bezinelli o.fl., 2016; Bryant, 2003; Cheng og Chang, 2003; 

Green o.fl., 2010; Jacobs o.fl., 2013; Kennedy, 1997; Klanjsek og Pajnkihar, 2016; Williams o.fl., 

2006). Að auki getur geðslag versnað vegna munnslímhúðarbólgu en hún getur verið mjög 

kvíðvænleg (Cheng og Chang, 2003). Ef barn fær mikla munnslímhúðarbólgu getur það oft valdið því 

að seinkað er upphafi næsta skammts af lyfi í lyfjameðferðinni og þannig hliðrað til allri meðferð 

barnsins. Vegna þessa er allt reynt til að minnka bólgurnar til að hægt sé að halda meðferð áfram 

(Bennett, 2016; Chang o.fl., 2017).  
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Tafla 8. Einkenni sem geta fylgt munnslímhúðarbólgu flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum 
bakgrunni, aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Bennett 
(2016)a 1-15 ára   * * * *   *   *       * *   

Bezinelli 
o.fl. 

(2016) 
3 ára +         * *   *         * *   

Bryant 
(2003)a Börn * * * *                 *   * 

Cheng 
og 

Chang, 
(2003) 

6-17 ára   * * *   * * * *   * * * * * 

Green 
o.fl. 

(2010) 
Börn               *           *   

Jacobs 
o.fl. 

(2013) 
1-18 ára     *                   * *   

Kennedy 
(1997) 

Börn  *   * *   *   *    *       *   

Klanjsek 
og  

Pajnkihar 
(2016) 

Börn    * * *        *   *   * * *   

Williams 
o.fl. 

(2006) 
2-18 ára *   * *   *       *       *   

a Fræðileg samantekt. 

4.1.3 Næringarskortur 

Helstu ástæður fyrir minnkaðri næringarinntekt barna í lyfjameðferð er vegna verkja tengdum 

munnslímhúðarbólgu, ógleði og uppköstum (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). Oft eru börnin jafnvel ekki 

að borða af hræðslu við að fá verki þegar þau borða. Aðrar ástæður fyrir minnkaðri matarlyst geta t.d. 

verið hiti, slappleiki, hægðatregða. Slímhúðabólga getur einnig valdið því að uppsog næringarefna úr 

meltingarvegi sé verra en eðlilegt er og hún þannig valdið næringaskroti (Klanjsek og Pajnkihar, 2016). 

Eins og sjá má í töflu 9 er misjafnt hvar áherslan er lögð í rannsóknum og fræðilegum 

samantektum en flestra einkenna er getið í fleiri en einni heimild. Mun meira er fjallað um einkenni 

sem orsaka næringarskort og eru orsakir því einnig með í þessari töflu. Algengar orsakir 
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næringarskorts eru breytt bragðskyn, flökurleiki, hægðatregða, niðurgangur, ógleði, uppköst og verkir í 

munni sem leiða til minnkaðrar næringarinntektar (tafla 9) (Green o.fl., 2010, Klanjsek og Pajnkihar, 

2016, Williams o.fl., 2006). 

Tafla 9. Einkenni sem geta fylgt næringarskorti flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum 
bakgrunni, aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Bryant 
(2003)a Börn *       *     * *             

Green 
o.fl. 

(2010) 
Börn    *   *   * *   *   *   *     

Klanjsek 
og 

Pajnkihar 
(2016) 

Börn      *     *     * *   *   *   

Williams 
o.fl. 

(2006) 

2-18 
ára 

  * *     *     *     * * * * 

a Fræðileg samantekt. 

4.1.4 Ónæmisbæling og daufkyrningafæð 

Þegar börn greinast með ónæmisbælingu, þá sérstaklega daufkyrningafæð, þarf að fylgjast með 

einkennum um hita og ef þau byrja að fá hita þurfa þau strax að fara á breiðvirk sýklalyf til að koma í 

veg fyrir sýklasótt (e. sepsis). Það sem þarf alltaf að fylgjast með ef börn í þessari meðferð byrja að fá 

hita eru einkenni sýklasóttar, þ.e. óeðlilega mikil hækkun á hita, breytt meðvitundarástand, hækkaður 

blóðþrýstingur, hraður púls og hröð öndun (tafla 10) (Bryant, 2003). Öllum heimildum ber saman um 

að daufkyrningafæð fylgi aukin sýkingarhætta (tafla 10). Hin einkennin sem talað er um eru þó oftast 

tengd afleiðingum daufkyrningafæðar en þar sem auknar líkur eru á sýkingu getur afleiðingin orðið 

sýklasóttar lost í verstu tilvikum. Því er mikilvægt að fylgjast með einkennum hennar og eru þau talin 

upp í grein Bryant (2003). Þreyta og verkir í munni eru einnig tengd afleiðingunum en þreytan fylgir oft 

miklum veikindum og eru verkir í munni tengdir munnslímhúðarbólgu sem getur versnað mikið við 

beinmergsbælingu (Ameringer o.fl., 2013). 
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Tafla 10. Einkenni sem geta fylgt daufkyrningafæð flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum 
bakgrunni, aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer 
o.fl. (2013) 

12-20 
ára 

*          * 

Bryant 
(2003)a Börn  * * * * * * * * *   

Williams 
o.fl. (2006) 

2-18 ára *         *  

a Fræðileg samantekt. 

4.1.5 Verkir 

Verkir eru mjög algeng aukaverkun lyfjameðferðar en um 84% barna með krabbamein greina frá því 

að þau hafi verki, þar af eru um 86% sem hafa meðal til slæma verki (Hockenberry og Hooke, 2007). 

Þeir geta haft alls kyns einkenni og afleiðingar í för með sér (tafla 11). Sem dæmi má nefna 

svefnerfiðleika. Börn sem finna fyrir miklum verkjum vegna meðferðar sinnar geta oft átt í erfiðleikum 

með svefn tengt verkjunum (Williams, 2007). Einnig getur þreyta fylgt í kjölfarið, bæði eru börnin orðin 

þreytt á verkjunum en einnig vegna svefnerfiðleika sem verða vegna verkjanna (Barsevick, 2007; 

Hockenberry og Hooke, 2007).  
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Tafla 11. Einkenni sem geta fylgt verkjum flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum bakgrunni, 
aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer 
o.fl. (2013) 

12-20 
ára 

      *                 

Barsevick 
(2007)a Óskilgr.               * * *     

Bennett 
(2016)a 

0-15 
ára 

        * *         * * 

Erickson 
o.fl. (2013)a 

13-19 
ára 

*   * * *     *     *   

Hockenberry 
og Hooke 
(2007)a 

7-18 
ára 

              * *       

Williams 
(2007) 

Óskilgr.   *         * *         

a Fræðileg samantekt. 

4.1.6 Aðrar aukaverkanir og einkenni 

Algengasta skráða einkenni rauðkornafæðar er þreyta (e. fatigue). Talað er um hana í öllum þeim 

greinum sem farið var yfir og tengdar eru við einkenni rauðkornafæðar (Ameringer o.fl., 2013; Bryant, 

2003; Williams o.fl., 2006) (tafla 12). Önnur einkenni rauðkornafæðar eru slappleiki, höfuðverkur, 

hækkaður púls, pirringur (Bryant, 2003) og svefnerfiðleikar (Ameringer o.fl., 2013).  

Tafla 12. Einkenni sem geta fylgt rauðkornafæð flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum 
bakgrunni, aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer o.fl. (2013) 12-20 ára         * * 

Bryant (2003)a Börn  * * * *   * 

Williams, o.fl. (2006) 2-18 ára           * 

a Fræðileg samantekt. 

Helstu einkenni blóðflögufæðar eru sár sem gróa illa eða lokast ekki, skyndilegar blæðingar, að því 

er virðist af engri ástæðu, bæði á/í húð og slímhúðum. Því er mikilvægt að fylgjast vel með hvort blóð 

sé í hægðum eða þvagi og skoða húð og munnslímhúð reglulega með tilliti til blæðinga (Bryant, 2003). 

Ekki var mikið fjallað um einkenni blóðflögufæðar vegna krabbameinslyfjameðferðar en þær heimildir 

sem geta þeirra sammælast um algengi hvers konar blæðinga (tafla 13). 
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Tafla 13. Einkenni sem geta fylgt blóðflögufæð flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum 
bakgrunni, aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer o.fl. (2013) 12-20 ára           * 

Bryant (2003)a Börn *   * * *   

Jacobson o.fl. (2016) 3-14 ára *           

Williams o.fl. (2006) 2-18 ára   *         

a Fræðileg samantekt. 

Algengast er að krabbameinstengd þreyta tengist svefnerfiðleikum og verkjum. Þessi þrjú einkenni, 

þ.e. þreyta, svefnerfiðleikar og verkir eru oft sett saman í einkennaklasa því þau hafa oft mikil áhrif 

hvert á annað. Þreyta hefur einnig verið tengd við þunglyndi og virðist það sérstaklega eiga við þegar 

einkennaklasinn: þreyta, svefnerfiðleikar og verkir, er til staðar hjá barninu (Barsevick, 2007). Í töflu 14 

má sjá hver helstu einkenni þreytu eru. Oft er þreyta orsök annarra aukaverkana eða afleiðinga þeirra. 

Margt bendir til þess að þreytan tengist oft svefnerfiðleikum og verkjum sem geta tengst meðferðinni. 

Tafla 14. Einkenni sem geta fylgt þreytu flokkuð eftir heimildum úr fræðilegum bakgrunni, 
aldursbil er einnig skráð í töfluna. 
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Ameringer o.fl. (2013) 12-20 ára     *     

Barsevick (2007)a Óskilgr.         * 

Erickson o.fl. (2010) 12-19 ára     * *   

Gedaly-Duff o.fl. (2006) 8-16 ára     * *   

Williams o.fl. (2006) 2-18 ára * *       

a Fræðileg samantekt. 

4.2 Viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart skráningu á aukaverkunum ALL  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður þeirra fjögurra hjúkrunarfræðinga sem tekin voru viðtöl 

við. Niðurstöðurnar voru dregnar saman í eftirfarandi kafla; Framvindunótur, ósamræmi í skráningu, 

notkun matskvarða, skortur á þekkingu á sögukerfi Landspítalans, samanburður við erlenda stofnun 

og notkun á stöðluðu skráningarformi.   

4.2.1 Framvindunótur  

Þegar viðtöl við hjúkrunarfræðinga voru borin saman kom í ljós margt sameiginlegt varðandi 

skráningarnar en einnig margt sem var frábrugðið. Allir hjúkrunarfræðingar höfðu það sameiginlegt að 
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skrá aukaverkanir og einkenni þeirra í framvindunótur. Einungis einn hjúkrunarfræðingur skráði 

niðurstöður mats á einkennunum einnig inn undir ýmsar mælingar reglulega. Einn hjúkrunarfræðingur 

sagðist gera það í einstaka tilvikum en þó sjaldnast, hinir hjúkrunarfræðingarnir sem talað var við 

gerðu það ekki og einn vegna þess að hann vissi ekki að það væri möguleiki að skrá aðrar 

aukaverkanir en verki undir ýmsar mælingar. Hjúkrunarfræðingarnir minntust ekki á að þeir merktu við 

verkþætti í sögukerfinu. Þeir töluðu einungis um að skrifa framvindunótur. Einn hjúkrunarfræðingurinn 

minntist þó á að sér fyndust verkþættirnir ekki nægilega góðir þar sem þeir eru oft ekki nægilega 

lýsandi fyrir verkið sem unnið var. Þeim hjúkrunarfræðing fannst gott að hafa verkþætti til að miða við 

en fannst best að skrifa um verkið í frjálsum texta að auki til að útskýra nánar hvernig það var unnið. 

Sem dæmi má nefna að ef meta átti verki fannst honum nauðsynlegt að kæmi fram hvernig verkir 

höfðu verið metnir, hvaða verkjameðferð var veitt í kjölfarið út frá niðurstöðum matsins og hvort að 

meðferðin bæri árangur. Hjúkrunarfræðingum bar flestum saman á um að þegar er skrifað í 

framvindunóturnar getur það orðið óreiðukennt og erfitt að lesa úr samfelldum texta.  

4.2.2 Ósamræmi í skráningu  

Flestir hjúkrunarfræðingarnir nýttu þær hjúkrunargreiningar sem þegar var búið að setja inn í 

sjúkraskránna. Þeir minntust á að oft væri ekki tími til að bæta við nýjum hjúkrunargreiningum þegar 

þeir færu að skrá í lok vaktar ef ekki hafði gefist tími fyrr á vaktinni til skráningar. Sú hjúkrunargreining 

sem virðist mest notuð af reyndari hjúkrunarfræðingum er „Hætta á fylgikvillum meðferðar“. Þar skrá 

þeir allt sem á við aukaverkanir og einkenni þeirra. Ef fyrir eru aðrar hjúkrunargreiningar sem eru meira 

lýsandi fyrir aukaverkunina skrifa þeir gjarnan undir þær greiningar en virðast sjaldan setja þær inn 

sjálfir. Yngri hjúkrunarfræðingar og þeir sem höfðu nýlega hafið störf á deildinni upplifðu greininguna 

„Hætta á fylgikvillum meðferðar“ of víðtæka. Þegar þessi hjúkrunargreining er sett er í raun hægt að 

skrifa um allar aukaverkanirnar og einkenni þeirra. Yngri og nýrri hjúkrunarfræðingarnir töldu það galla 

við þessa hjúkrunargreiningu og vildu því heldur setja aðrar greiningar sem voru meira lýsandi fyrir 

hverja aukaverkun, t.d. „Ógleði“, „Verkir“ eða „Hægðatregða“. 

4.2.3 Notkun matskvarða 

Þegar verið var að meta aukaverkanirnar eiga hjúkrunarfræðingarnir það sameiginlegt að nota 

sjálfsmat barnsins þegar það getur lýst líðan sinni. Þegar barnið er yngra vandast málin og finnst þeim 

oft erfitt að átta sig á hvort setningin: „mér er illt í maganum“ bendi til ógleði eða verkja í maga. Þá 

minntust hjúkrunarfræðingar á að oft væri gott að fá aðstoð foreldranna við matið þegar farið væri að 

líða á meðferðina því að þeir eru oft farnir að þekkja einkenni barna sinna mjög vel. Þegar spurt var út 

í einstaka matskvarða sem hægt væri að nota minntust allar á að nota NRS kvarðann til að meta verki. 

Þeir voru einnig að spyrja börnin um staðsetningu verkjanna og hvernig verkurinn lýsti sér. Þeim 

fannst þetta þó ekki virka fyrir yngri börnin þar sem þau eiga erfiðara með að tjá verkina á tölulegum 

kvarða. Enginn minntist þó á aðrar leiðir til að meta verki hjá yngri börnunum nema ein sem talaði um 

að spyrja foreldrana. Þegar meta átti ógleði töluðu hjúkrunarfræðingar helst um að barnið talaði um að 

þurfa að kasta upp og hve nálægt því fannst það vera að kasta upp. Einnig mátu þeir það út frá hve 

mikla matarlyst barnið hafði. Þeir notuðu engan sérstakan kvarða fyrir ógleði heldur aðallega þessar 
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tvær spurningar. Þegar hjúkrunarfræðingarnir voru spurðir um matskvarða til að meta 

munnlímhúðarbólgu notaði enginn þeirra slíkan. Enginn hjúkrunarfræðinganna sem rætt var við þekkti 

matskvarða fyrir munnslímhúðarbólgur og áttuðu þeir sig ekki á því að þeir væru til. Þegar hjúkrunar-

fræðingarnir voru að meta hægðatregðu var helst spurt út í hvenær barnið hafði síðast haft hægðir og 

hvernig þær voru útlítandi. Fæstir hjúkrunarfræðinganna skráðu þetta reglulega í „ýmsar mælingar“ 

4.2.4 Skortur á þekkingu á sögukerfi Landspítalans 

Þegar kemur að þekkingu sögukerfis Landspítalans kom í ljós að ekki eru allir hjúkrunarfræðingar sem 

þekkja þá möguleika sem kerfið hefur upp á að bjóða. Til að mynda var einn hjúkrunarfræðingur sem 

ekki vissi að hægt væri að ljúka hjúkrunargreiningu við útskrift eða þegar hjúkrunargreiningin á ekki við 

lengur. Hjúkrunarfræðingnum hafi ekki verið kennt að ljúka hjúkrunargreiningunum þegar hann hóf 

störf á deildinni en talaði þó um að honum þætti ólíklegt að hann myndi ljúka þeim. Allir hjúkrunar-

fræðingarnir sögðust ekki ljúka hjúkrunargreiningum við útskrift barna sem voru í virkri meðferð þar 

sem þau kæmu alltaf aftur inn og þá yfirleitt með sömu vandamálin. Þeim fannst galli að þegar 

hjúkrunargreiningum er lokið þá tapast þær framvindunótur sem búið var að skrifa um barnið. Með því 

tapast mögulega upplýsingar sem gætu komið að gagni síðar. 

Hjúkrunarfræðingarnir minntust á að þeim finnst gott að geta skoðað eldri framvindunótur og 

þannig áttað sig á því sem gott væri að fylgjast með á vaktinni. Út frá því voru hjúkrunarfræðingarnir 

þó sammála um að ljúka hjúkrunargreiningunum ef hún ætti engan veginn við lengur. Einn 

hjúkrunarfræðinganna talaði sérstaklega um að stundum væri verið að skrá undir rangar 

hjúkrunargreiningar t.d. þegar barn væri með hjúkrunargreininguna hægðatregða að undir hana væri 

skráð að barnið væri með niðurgang. 

Þegar spurt var út í skráningu aðra en í framvindunótur töluðu flestir hjúkrunarfræðingar um að þeir 

væru ekki að skrá aukaverkanir og einkenni þar undir. Einn hjúkrunarfræðingurinn nefndi að hann 

skráði aðeins hægðir ef barn væri með niðurgang, þá sérstaklega mikinn. Sami hjúkrunarfræðingur 

minntist á að þegar niðurgangurinn væri mikill væri gjarnan mælt magn útskilnaðar til að meta 

vökvatap sem barnið gæti orðið fyrir. Annar hjúkrunarfræðingur vissi ekki af möguleikanum að skrá 

magn og útlit hægða undir valmöguleikann „lífsmörk og mælingar“. Hluti af hjúkrunarfræðingunum 

sagðist skrá verkjamat undir verkjamatsflipann í „ýmsum mælingum“ en þar sem þeim fannst erfitt að 

meta verkina hjá yngri börnum voru verkir þeirra ekki skráðir þar inn. 

4.2.5 Samanburður við erlenda stofnun 

Einn hjúkrunarfræðinganna hafði áður starfað á erlendri stofnun þar sem annarskonar skráningarkerfi 

var notað. Hann talaði um að skráningin þar væri hnitmiðaðri og einfaldari að lesa úr upplýsingunum. 

Þar var hægt að skrá með frjálsum texta, svipað og í framvindunótum í sögukerfi Landspítalans en 

hægt að skipta skráningunni niður þar sem kom lýsing á ástandi, meðferð og síðan hvort meðferðin 

hafi haft áhrif. Þetta kerfi fannst henni mun skilvirkara en hér. Það var einnig auðveldara fyrir 

hjúkrunarfræðinga næstu vaktar að átta sig á ef eitthvað hafi vantað upp á í meðferð hjá barninu þann 

daginn. 
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4.2.6 Notkun á stöðluðu skráningarformi 

Þegar spurt var út í hvort hjúkrunarfræðingunum fyndist líklegt að þeir myndu notast við sérstakt 

skráningarform fyrir börn í lyfjameðferð við ALL svöruðu allir játandi nema einn hjúkrunarfræðingur 

sem taldi það mögulega vera tvíverknað. Einn hjúkrunarfræðinganna talaði sérstaklega um að það 

gæti mögulega hjálpað til við skráningu í sögukerfið þegar ekki gefst tími yfir vaktina til að skrá. Þá er 

hægt að nota þetta skráningarform inni hjá sjúklingnum og færa síðan inn í sögukerfið þegar tími gefst. 

Einnig gæti það mögulega veitt meiri yfirsýn yfir ástand sjúklingsins en einn hjúkrunarfræðinganna 

talaði einmitt um að erfitt væri að fá góða yfirsýn í gegnum sögukerfið. 
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5 Umræður  

Algengustu aukaverkanir lyfjameðferðar ALL eru ógleði, verkir, beinmergsbæling, munnslímhúðar-

bólga og hægðatregða. Þessum aukaverkunum fylgja oft einkenni sem eru erfið viðureignar og 

gjarnan fylgja lík einkenni ólíkum aukaverkunum. Hjúkrunarfræðingar Barnadeildar könnuðust við 

þessar aukaverkanir og töluðu um hvernig þeir mátu og skráðu þessar aukaverkanir. Ekki var algert 

samræmi á milli hjúkrunarfræðinga hvernig þeir skráðu hjúkrun hjá þessum börnum. 

5.1  Aukaverkanir 

Þegar litið er aftur til töflu 4 er greinilegt að mörg lyf hafa svipaðar eða sömu aukaverkanirnar. Þar sem 

þessi lyf eru gefin í stórum skömmtum og alltaf nokkur saman aukast líkurnar á aukaverkunum einkum 

þar sem nokkur lyf geta valdið sömu aukaverkununum (Bennett, 2016). Því er mikilvægt að fylgjast vel 

með hvort þekktar aukaverkanir komi fram hjá þessum börnum, sérstaklega aukaverkanir vegna 

margra lyfja sem verið er að gefa samtímis. Nauðsynlegt er að fylgjast með hvort aukaverkanir komi 

fram og bregðast við þeim ef þær koma. Það er vegna þess að ef aukaverkanirnar verða mjög slæmar 

getur það heft framgang meðferðarinnar og jafnvel þarf að byrja næsta hluta meðferðar seinna en 

áætlað var fyrir fram (Bennett, 2016). 

Þegar skoðað er hvaða aukaverkanir hjúkrunarfræðingar, sem tekin voru viðtöl við, töluðu mest um 

að þeir væru að taka eftir hjá börnunum var það helst ógleði, hægðatregða, verkir og 

munnslímhúðarbólga. Það virðist því vera nokkuð samræmi á því hvaða aukaverkanir koma fram hjá 

börnum á Íslandi og í heimildunum. Í heimildunum var lang mest fjallað um munnslímhúðarbólgu og 

virðist hún vera mest rannsakaða aukaverkunin. Tveir hjúkrunarfræðinganna töluðu um að hafa lítið 

sinnt börnum þegar þau voru með munnslímhúðarbólgu og höfðu því ekki verið að taka eins mikið eftir 

henni og skráð var í heimildum (Bennett, 2016; Bezinelli o.fl., 2016; Bryant, 2003; Cheng og Chang, 

2003; Green o.fl., 2010; Jacobs o.fl., 2013; Kennedy, 1997; Klanjsek og Pajnkihar, 2016; Williams o.fl.; 

2006). 

Hjúkrunarfræðingarnir töluðu allir mest um verki og hvernig þeir hátta skráningu á mati og 

framvindu verkja. Um 84% barna finna fyrir verkjum í tengslum við lyfjameðferð vegna krabbameina 

(Hockenberry og Hooke, 2007). Það getur bæði tengst krabbameininu sjálfu, lyfjameðferðinni og 

öðrum aukaverkunum. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingarnir átti sig á hver orsök verkjanna eru. 

Þá er hægt að veita meðferð við einni aukaverkun og með því að minnka hana þá getur það 

sömuleiðis minnkað verkina (Williams, 2007). Þetta á sérstaklega við þegar um einkennaklasa er að 

ræða því sterk tenging er á milli þeirra og mikilvægt að hafa aðrar aukaverkanir innan einkenna-

klasans í huga þegar meðferð er valin. Sem dæmi er gott að hafa svefnvandamál í huga þegar verið 

er að velja verkjalyf fyrir það barn, ekki gefa því mjög slævandi verkjalyf yfir daginn, svo það geti 

sofnað um kvöldið (Williams, 2007). 

Eins og sjá má í töflum 7-14 eru mörg einkenni sem geta fylgt hverri og einni aukaverkun og 

sömuleiðis geta sömu eða svipuð einkenni fylgt ólíkum aukaverkunum. Einkennið þreyta getur t.d. fylgt 

ógleði, næringarskorti, daufkyrningafæð, verkjum, rauðkornafæð, blóðflögufæð og svo getur hún verið 
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aukaverkun. Annað einkenni sem fylgir mörgum aukaverkunum er verkur, hvers konar, en verkir geta 

fylgt ógleði, munnslímhúðarbólgu, næringarskorti, daufkyrningafæð, rauðkornafæð, þreytu og svo geta 

verkir verið aukaverkun  Það er nauðsynlegt að átta sig á hvaða aukaverkun einkennin eru að fylgja í 

hvert skipti svo hægt sé að bregðast við réttri aukaverkun og koma í veg fyrir versnun á henni. 

5.2 Viðtöl 

Það sem við rákumst á í upphafi rannsóknarinnar var hversu erfitt væri að nálgast skráningu á 

aukaverkunum hjá börnum í lyfjameðferð við ALL og aðrar skráningar á Landspítalanum. Til þess að 

nálgast þessi gögn hefði þurft að fara í gegnum framvindunótur hjá hverju og einu barni sem legið 

hefur inni á því tímabili sem rannsóknin átti að ná yfir. Það er því vert að skoða hvort megi einfalda og 

bæta skráningu þannig að auðveldara sé að nálgast gögn úr rafrænum gagnagrunnum. Þetta er þó 

ekki aðeins vandamál sem kemur fram á Landspítalanum og Barnaspítala Hringsins heldur er það 

þekkt um allan heim að skráning sé mismunandi eftir stofnunum og mismunandi notkun á hjúkrunar-

greiningum. Bæði eru mismunandi kerfi í notkun um allan heim og einnig eru mismunandi hjúkrunar-

greiningar notaðar á þessum stöðum (Alderden og Cummins, 2016). Þessir erfiðleikar við að ná í gögn 

úr sjúkraskrám getur haft áhrif á gæði og þjónustu hjúkrunar (Ásta Thoroddsen, 2011). Hjúkrunar-

fræðingurinn sem hafði starfað erlendis var mikið að bera saman skráningarkerfið sem er hér og það 

sem var þar sem hún hafði starfað. Kerfið þar fannst henni mun betra að því leytinu til að þar var 

skráningin mun hnitmiðaðri en hér. Hún talaði um það sem galla á kerfinu hér að það er ekki eins 

hnitmiðað.  

Stærsti munurinn á skráningunni lá í notkun hjúkrunargreininga og af þeim sökum er erfitt að ná út 

úr sjúkraskrám þeim upplýsingum sem hefði þurft til að kanna hvort sömu einkenni væru að koma fram 

hérlendis og erlendis. Skráning undir lífsmörk og mælingar hefði getað veitt betra aðgengi að þessum 

upplýsingum. Notkun á mismunandi hjúkrunargreiningum fyrir sama viðfangsefnið getur bent til þess 

að hjúkrunarfræðingar séu óöruggir í að beita stöðluðu fagmáli í klínískri vinnu eða skertrar þekkingar 

á einstökum hjúkrunargreiningum (Ásta Thoroddsen, 2011). Ef t.d. verkir og hægðatregða eða 

niðurgangur væru skráðir undir „ýmsar mælingar“ þá væri auðveldara að nálgast upplýsingar um 

þessar aukaverkanir lyfjameðferðar. Það gæti einnig veitt betri yfirsýn yfir ástand barnsins þar sem 

hægt er að sjá skráningu aftur í tímann og bera saman við nýrri skráningar (Embætti landlæknis, 

2013). Annað sem hægt væri að gera væri að merkja við verkþætti þegar þeir eru framkvæmdir en 

þeir hjúkrunarfræðingar sem rætt var við gerðu það sjaldan eða aldrei. Einn gerði það ekki þar sem 

honum fannst verkþættirnir ekki nægilega lýsandi fyrir verkið en aðrir höfðu ekki pælt í því. 

Einn hjúkrunarfræðinganna ræddi sérstaklega um skráningu undir rangri hjúkrunargreiningu eða 

t.d. þegar verið er að skrá hjá barni sem áður var með hægðatregðu en er komið með niðurgang. Þá 

þarf að ljúka hjúkrunargreiningunni um hægðatregðu og setja inn nýja hjúkrunargreiningu fyrir 

niðurgang í staðinn. Einnig væri hægt að nota hjúkrunargreininguna: „Truflun á starfsemi 

meltingarvegar“. Það er þó óljóst hvers vegna það er ekki alltaf gert en þar gæti tímaskortur, ónæg 

þekking á hjúkrunargreiningum eða það að hjúkrunarfræðingarnir vilji ekki missa þær upplýsingar sem 

áður var búið að skrá undir hjúkrunargreininguna „Hægðatregða“. 
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Hjúkrunarfræðingum bar flestum saman á um að þegar er skrifað í framvindunóturnar getur það 

orðið óreiðukennt og erfitt að lesa úr samfelldum texta. Það kom fram að erfitt væri að fá yfirsýn yfir 

ástand sjúklinga í sögukerfi Landspítalans. Því mætti skoða hvort hægt sé að bæta yfirsýnina þar sem 

tilgangur á skráningu ástands hjá skjólstæðingum og þeirri hjúkrun sem er veitt, er að hluta til að veita 

yfirsýn yfir ástand einstaklingsins (Ásta Thoroddsen, 2011). 

Hjúkrunarfræðingarnir voru sumir hverjir ósáttir með að þegar hjúkrunargreiningum er lokið hverfa 

allar framvindur sem hafa verið skrifaðar undir greininguna. Þetta fannst þeim óþægilegt. Hins vegar 

er mikilvægt að ljúka hjúkrunargreiningunum svo ekki sé verið að véfengja hvort barn hafi ekki fengið 

viðeigandi meðferð við hjúkrunarvandamálunum. Ef eitthvað kæmi síðan upp sem myndi verða til þess 

að nota þyrfti sjúkraskrá barnsins í dómsmáli þarf að passa að skráning sé rétt (Berman o.fl., 2016). 

Þar að auki eiga hjúkrunargreiningar að lýsa vandamálum sem eru til staðar eða möguleiki á að séu til 

staðar (Ásta Thoroddsen, 2011). 

Þegar hjúkrunarfræðingarnir voru að meta aukaverkanir og einkenni fannst þeim stundum erfitt að 

vera viss um að þeir væru að meta eins. Því er gott að hafa samræmi á matskvörðum sem eru notaðir. 

Þegar verið er að meta verki hjá barni er mikilvægt að nota alltaf sama matskvarðann og ef barnið 

getur tjáð sig er best að nota sjálfsmatskvarða, svo sem Wong og Baker eða NRS (Sigríður Zoëga, 

2015). Það er til þess að það sé alltaf annað hvort barnið sjálft eða hjúkrunarfræðingur sem metur 

verkinn. Ef barnið getur hins vegar ekki tjáð sig er FLACC góður kvarði til að meta verki (Crellin o.fl., 

2015).  Enginn hjúkrunarfræðinganna talaði um að nota FLACC kvarðann þegar þeir voru að meta 

verki hjá þeim börnum sem gátu ekki tjáð sig um verki. Sniðugt væri að af og til myndu tveir hjúkrunar-

fræðingar meta börnin samtímis til að vera vissir um að matið sé sambærilegt milli þeirra. Málin 

vandast þó þegar meta á eitthvað sem er ekki til matskvarði fyrir eins og ógleði. Erfitt getur reynst að 

meta ógleði og töluðu flestir hjúkrunarfræðingar um að meta ógleði þannig að spyrja barnið hvort því 

væri illt í maganum, hvort það þyrfti að kasta upp og hvort það hefði kastað upp. Sums staðar hefur 

verið brugðið á það ráð að nota VAS kvarðann og láta börn eða fullorðna merkja inn á línuna hve 

mikla ógleði þau finna (Del Favero o.fl., 1992; Erickson o.fl., 2013). Hjúkrunarfræðingar á 

Barnadeildinni sem rætt var við notuðu aldrei neina kvarða til að meta alvarleika munnslímhúðarbólgu. 

Líklega er það vegna þess að þessir kvarðar eru ekki til á íslensku en þeir hafa ekki verið þýddir. Sem 

dæmi má nefna kvarðann PROMS en hann er byggður mjög svipað upp og VAS en þar eru nokkrar 

spurningar sem tengjast munnslímhúðarbólgu og merkt er inn hversu alvarleg einkennin eru. Hann er 

því sjálfsmatskvarði og er nokkuð áreiðanlegur þegar barnið er orðið nógu stórt til að geta merkt inn á 

hann (Bezinelli o.fl., 2016). Þegar barnið er ekki fært um að meta sig sjálft getur einnig verið gott að 

nota ChIMES en þá metur foreldrið hve slæm munnslímhúðarbólgan er (Jacobs o.fl., 2013), þá væri 

gott ef sama foreldrið myndi alltaf meta barnið. 

5.3 Takmarkanir rannsóknar 

Hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við fjölluðu meira almennt um krabbamein hjá börnum heldur en 

einungis hjá börnum með ALL. Ástæðan fyrir því er að þar sem tilfelli krabbameina á Íslandi eru ekki 

nógu mörg til að hægt væri að halda úti sérstakri krabbameinsdeild. Það kemur þó ekki að sök þar 

sem aukaverkanirnar sem þær töluðu um koma allar fram í heimildum sem aukaverkanir vegna 
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lyfjameðferðar ALL. Einungis var rætt við fjóra hjúkrunarfræðinga sem starfa á Barnadeild Barna-

spítala Hringsins og því gefa niðurstöðurnar úr viðtölunum ekki afgerandi niðurstöður um stöðuna á 

deildinni. Þær gefa þó vísbendingu um hvernig staðan er á deildinni. Þessi rannsókn er aðeins leitandi 

rannsókn og niðurstöður því aðeins áfangi í rannsóknarvinnu og á engan hátt alhæfandi. Hún verður 

aðeins leiðbeinandi fyrir frekari rannsóknir, útfærslur á tillögum að úrbótum og þróun skráningar til 

frekari rannsókna og prófunar.  

5.4 Tillögur til úrbóta 

Vert væri að skoða hvort hægt væri að innleiða sértækt skráningarform fyrir aukaverkanir hjá börnum í 

lyfjameðferð við ALL til þess að samræma hvað er skráð og hvernig það er skráð. Einnig til þess að 

hjúkrunarfræðingar séu að nota sömu matstækin til þess að meta aukaverkanir til þess að auðvelda 

samanburð á aukaverkunum. Bæði hjá einum einstakling til þess að sjá hvort hann sé að fá viðeigandi 

meðferð við aukaverkunum og einnig til þess að bera saman aukaverkanir milli einstaklinga. Tillaga að 

skráningarformi var því sett upp í kjölfar viðtala við hjúkrunarfræðinga og má sjá þá undir fylgiskjal 1 

og útskýringu með skráningarforminu má sjá undir fylgiskjal 2. Næsta skref væri því að forprófa 

skráningarformið og í kjölfarið skoða möguleikann á innleiðingu þess í starfsemi á Barnadeild 

Barnaspítala Hringsins. 

Annað væri að skoða möguleikann á því að fá sérstaka kennslu á sögukerfi Landspítalans við 

starfsupphaf og jafnvel reglulega yfir starfsferilinn til þess að rifja upp og kynnast nýjungum í kerfinu. 

Til eru sérstakar leiðbeiningar frá Embætti landlæknis frá 2013 um skráningu í sögukerfinu, gott væri 

að þegar hjúkrunarfræðingar hefja störf væri farið yfir þessar leiðbeiningar með þeim og kynna þannig 

fyrir þeim hvað sögukerfið hefur upp á að bjóða. Þetta væri gagnlegt fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa 

t.d. unnið lengi erlendis eða starfað lengi þar sem sama sögukerfið er ekki notuð. Þessar úrbætur 

myndu ekki einungis gagnast fyrir hjúkrunarfræðinga á Barnadeild Barnaspítala Hringsins heldur 

einnig hjá öðru starfsfólki deildarinna og á öllum spítalanum. 
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6 Ályktanir  

Hér að framan hefur verið fjallað um helstu aukaverkanir sem fylgja lyfjameðferð ALL, einkenni 

þessara aukaverkana og skráningu þeirra á Barnaspítala Hringsins. Helstu niðurstöður benda til þess 

að samræmi sé ekki nógu gott milli reyndari og nýrri hjúkrunarfræðinga þar sem þeir eru ekki að nota 

sömu hjúkrunargreiningar þegar þeir eru að skrá. Einnig þyrfti að vera betra aðgengi og nýting á 

matskvörðum sem eru til fyrir þessar aukaverkanir. Erfitt var að nálgast nákvæmar niðurstöður um 

samræmi milli skráninga hérlendis og erlendis þar sem skráningarhætti var ábótavant. 

Hjúkrunarfræðingar töluðu þó mest um svipaðar aukaverkanir og voru að birtast í erlendum greinum 

og má því draga þá ályktun að eitthvað samræmi sé þar á milli. 

Til að halda áfram með þetta verkefni enn frekar væri hægt að þýða munnslímhúðarmatskvarðana 

ChIMES og PROMS til að auðvelda mat á munnslímhúðarbólgum. Einnig er hægt að nýta þetta 

verkefni sem hvatningu til að samræma hjúkrunarskráningu á Barnadeildinni. Þannig má auðvelda 

aðgengi að upplýsingum um hjúkrunarmeðferð barnanna sem eru í þessum meðferðum. Þá væri gott 

að hafa endurmenntun reglulega á vegum Landspítalans. Þar væri hjúkrunarfræðingum kennt á 

breytingar sem hafa orðið á sögukerfinu og þeir minntir á mikilvægi þess að hafa skráningu sem 

nákvæmasta. Auk þess mætti leggja áherslu á að hjúkrunarfræðingar sem hefja störf eftir að hafa 

starfað með annað skráningarkerfi fái kennslu á kerfið frá einhverjum sem þekkir það vel, í stað þess 

að fá kennslu hjá mismunandi hjúkrunarfræðingum sem nota kannski ekki allir sömu hluta kerfisins 

eða nota það á ólíkan hátt. Mikilvægt er að gera frekari rannsóknir og athuganir til að þróa aðferðir til 

að bæta skráningu og hvernig slíkar úrbætur hafi áhrif á árangur hjúkrunar barna með ALL. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Skráningarform fyrir einkenni aukaverkana hjá börnum í lyfjameðferð vegna ALL 
(og annarra krabbameina) 

Verkir 

Verkjamatskvarði notaður: _______________________ 

 

Dags + tími        

Staðsetning 
verkjar 

       

Styrkur 
verkjar 

       

Meðferð        

 

Munnslímhúðarbólga 

Munnslímhúðarbólgukvarði notaður: ________________________ 

 

Dags + tími        

Stig 
munnslím- 

húðarbólgu 

       

Meðferð        

 

Ógleði: 

Matskvarði notaður: ______________________________ 

 

Dags + tími        

Styrkur 
ógleði 

       

Meðferð        
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Beinmergsbæling: 

Dags + tími        

Hemoglobin        

Hvítkorn        

Neutrophilar        

Blóðflögur        

 

Lífsmörk: 

Dags + tími        

Hitia         

Blóð- 
þrýstingurb 

       

Púls        

Öndunar- tíðni        

SpO2        

a hvernig hiti er mældur: E> í eyra, H> í holhönd, R> rectalt, M> um munn, I> Enni með innrauðum 

geisla, A > um arteriu línu. 

b Hvar Blóðþrýstingur er mældur: HH > hægri upphandleggur, VH> vinstri upphandleggur, HF 

>hægri fótleggur, VF > vinstri fótleggur, A > um arteriu línu. Líkamsstaða: L >liggjandi, Si>sitjandi, 

St>standandi 

 

Hægðatregða: 

Dags + tími        

Útlitc        

Magn 
hægðad 

       

Annað        

Meðferð        

c F: formaðar, H: Harðar, L: Linar, N: Niðurgangur, Fr: Framhjáhlaup 

d +: litlar, ++: meðal, +++: miklar, K: klíningur 
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Fylgiskjal 2. Útskýringatexti með skráningarformi 

Verkir: 

Mikilvægt er að nota rétta kvarða þegar verið er að meta verki hjá börnum. Þarf að passa sérstaklega 

upp á að nota kvarða sem barnið skilur og getur tjáð hvernig því líður í raun. Frá þriggja ára aldri er 

yfirleitt hægt að nota Wong og Baker kvarðann sjá mynd 1. Frá um átta ára er svo hægt að fara að 

nota NRS eða VAS. NRS er kvarði þar sem einstaklingur er beðinn um að meta verki frá 0-10 þar sem 

0 er enginn verkur og 10 er versti mögulegi verkur. VAS er hins vegar 10 cm lína þar sem barn þarf að 

merkja við þar sem því finnst eiga best við. Mikilvægt er að rugla þessum tveimur kvörðum ekki saman 

en það er mjög auðvelt þar sem þeir eru mjög líkir, sjá mynd 2 (Sigríður Zoëga, 2015). Hjá börnum 

yngri en þriggja ára er erfitt að nota sjálfsmat en til er matskvarðinn: face, legs, activity, cry and 

consolability scale (FLACC) sem hægt er að nota fyrir þessi börn. FLACC metur andlitsdrætti, 

hreyfingar fótleggja, virkni barnsins, grát þess og hve auðvelt er að hughreysta það (tafla 1). (Crellin 

o.fl., 2015) 

Ef barn á erfitt með að meta staðsetningu verkjar er hægt að láta það fá mynd af mannslíkamanum 

og láta það lita inn á líkamann. Velja lit fyrir ólíka líðan, t.d. Grænt þar sem líður vel, gult þar sem líður 

allt í lagi og svo rautt þar sem líður illa.  

 

Mynd 1. Wong og Baker andlits verkjamatskvarði. 

Wong og Baker skalinn, hentar börnum niður að 3 ára aldri þar sem þau geta bent á það andlit sem 

þeim finnst eiga best við tilfinningu sína. 
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Mynd 2. NRS og VAS sýndir hlið við hlið. 

Margir átta sig ekki á að á VAS er ætlast til að sjúklingurinn merki styrk verkjarins inn á kvarðann. 

Þegar verkur er metinn á NRS segir sjúklingurinn hversu mikill verkurinn er á skalanum 0-10. Þegar 

verið er að meta verki á NRS er því hægt að spyrja sjúklinginn beint en á VAS þarf hann að sjá 

skalann til að merkja inn. 

Tafla 1. FLACC – verkjamatskvarði fyrir börn sem geta ekki tjáð verki sjálf. Hverjum af 
flokkunum fimm (andlit, fætur, virkni, grátur og hughreysting) eru gefin stig á bilinu 0-2 þannig 
að heildarfjöldi er á bilinu 0-10. 

Flokkar Stigagjöf 

 0 1 2 

Andlit Barnið sýnir engin sérstök 

svipbrigði eða bros 

Barnið grettir sig eða 

hleypir brúnum öðru 

hverju, dregur sig í hlé, er 

áhugalaust 

Barnið er oft eða stöðugt 

með titrandi höku, er með 

samanbitinn kjálka 

Fætur Í eðlilegri stöðu eða slakir Órólegir, eirðarlausir, 

spenntir 

Barnið sparkar eða dregur 

fætur upp að sér 

Virkni Barnið liggur hljóðlátt, í 

eðlilegri líkamsstöðu, 

hreyfir sig auðveldlega 

Barnið iðar eða engist um, 

ruggar fram og aftur, er 

spennt 

Barnið fettir sig, stífnar 

eða kippist til 

Grátur Barnið grætur ekki í vöku 

eða svefni 

Barnið stynur eða vælir, 

kvartar öðru hverju 

Barnið grætur stöðugt, 

öskrar eða snöktir, kvartar 

oft 

Hughreysting Barnið er sátt, afslappað Hægt er að róa barnið 

með því að snerta,  knúsa 

eða tala við að öðru 

hverju, auðvelt að dreifa 

athygli 

Erfitt að hughreysta eða 

hugga barnið 
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Munnslímhúðarbólga: 

Til eru nokkrar tegundir af matskvörðum fyrir munnslímhúðarbólgur. WHO hefur gefið út einfaldan 

mælikvarða þar sem alvarleiki er metin út frá einkennum sem koma fram, sjá töflu 2. Einnig er hægt að 

nota Children International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES), sjá mynd 3. Þegar ChIMES er 

notaður metur annað hvort foreldri eða barnið sjálft hvernig munnslímhúðarbólgan er og hvernig þau 

upplifa það. ChIMES gæti verið betri en matskvarði WHO að því leytinu til að oft er erfitt að átta sig á 

því hvort börn neiti að borða vegna verkja í munnholi eða hvort aðrar ástæður séu fyrir því, t.d. ógleði 

eða vilja ekki borða (Jacobs o.fl., 2013). Hæstu stig í ChIMES eru 23 stig, við fyrstu fjórum 

spurningunum eru gefin stig á bilinu 0-5 þar sem 0 þýðir ekkert og 5 er alvarlegast. Í spurningum 5-7 

er hægt að fá 1 stig ef hakað er við já en 0 stig ef hakað er við nei eða ég veit það ekki.  

Að auki væri hægt að nota Patient-reported oral mucositis scale (PROMS) en hann er ekki til á 

íslensku svo nauðsynlegt yrði að þýða hann fyrir barnið sem á að meta, nema það hafi gott vald á 

ensku, sjá mynd 4. Hæstu stig sem hægt er að fá í PROMS eru 100 stig, hægt er að fá 0-10 stig fyrir 

hverja spurningu og heildarstig eru tekin saman, því hærri sem talan er, því alvarlegri er bólgan. 

 

Tafla 2. Munnslímhúðarbólgu matskvarði WHO þar sem sjúklingur er metinn af öðrum. 

Stig (Grade) Lýsing (Description) 

0 (engin) (none) Engin einkenni. (None). 

I (væg) (mild) Eymsli í munnholi, roði. (Oral soreness, 

erythema). 

II (meðal) (moderate) Roði í munnholi, sár, getur borðað fasta fæðu. 

(Oral erythema, ulcers, solid diet tolerated). 

III (alvarleg) (severe) Sár í munni, getur einungis borðað fljótandi fæðu. 

(Oral ulcers, liquid diet only). 

IV (lífshættuleg) (life-threatening) Getur ekki borðað eða drukkið neitt. (Oral 

alimentation impossible). 
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Mynd 3. ChIMES, munnslímhúðarbólgu matskvarði sem er hannaður fyrir foreldra til að svara, 

börn geta þó einnig svarað honum sjálf. 

ChIMES kvarðinn er ekki til á íslensku en hér má sjá mynd af honum á ensku. Hann er settur upp sem 

matskvarði fyrir foreldra til að meta börnin sín en hann væri einnig hægt að nota fyrir börn sem skilja 

ensku eða þýða kvarðann þegar barnið er spurt um líðan. Í ChIMES er spurt út í helstu einkenni 

munnslímhúðarbólgu og samræmist þessi kvarði því sem lesa má úr fræðigreinum. 
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Mynd 4. PROMS, kvarði sem sjúklingur metur munnslímhúðarbólgu hjá sjálfum sér. 

PROMS er ætlaður til þess að sjúklingurinn meti sjálfur hvernig staða munnslímhúðarbólgu er. Hér er 

ætlast til að hann merki inn á línuna hvernig honum líður þegar munnslímhúðarbólgan er metin. 
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Ógleði: 

Ógleði er mjög algeng aukaverkun krabbameinslyfjameðferðar og geta verið ýmsar ástæður fyrir 

henni. Ógleði fylgja ekki alltaf uppköst og getur barn kastað skyndilega upp af ýmsum ástæðum þó að 

það hafi ekki fundið fyrir ógleði fyrir uppköst. Börn í lyfjameðferð eru oft fast á ógleðilyfjum en þrátt fyrir 

það er mikilvægt að meta ógleðina og þannig meta hvort þörf er á betri ógleðivörn en er nú þegar til 

staðar. Erfitt getur reynst að meta ógleði hjá litlum börnum en þau sem eldri eru geta svarað hvernig 

ógleðin er á VAS sem er upprunalega verkjaskali en hefur reynst vel til að meta ógleði (Erickson o.fl., 

2013).  

 

Beinmergsbæling: 

Besta leiðin til að meta beinmergsbælingu er að fylgjast með gildum úr blóðprufum. Gildin eru alltaf 

aðgengileg í sögukerfinu en ef vilji er fyrir hendi að hafa aukaverkanir skráðar saman er hægt að setja 

það í töflu á einkennamatsblaðinu. Þannig er hægt að fylgjast með gildum samhliða öðrum 

aukaverkunum og auðveldara er að bera saman tímasetningar á einkennum og blóðgildum. Þegar 

beinmergsbæling er til staðar er einnig mikilvægt að fylgjast með lífsmörkum barnsins. Bæði er hægt 

að skrá þau í sögukerfinu og á einkennamatsblaðið. 

 

Hægðatregða: 

Hægðatregða getur fylgt mörgum af lyfjunum í lyfjameðferðinni, ekki bara krabbameinslyfjum heldur 

líka verkjalyfjum.  Ef hægðirnar eru of harðar getur það myndað sár á endaþarm. Það er ekki 

eftirsóknarverð staða þar sem slímhúðin er viðkvæm fyrir auk þess sem mikil hætta er á sýkingu, 

sérstaklega ef barnið er í daufkyrningafæð. Því er mikilvægt að fylgjast með hvort barnið hafi reglulega 

hægðir og ef það gerir það ekki að gefa hægðalosandi/mýkjandi lyf. 

 

Almennt: 

Í verkjum, munnslímhúðarbólgu, ógleði og hægðatregðu er boðið upp á gluggann meðferð. Þar má 

skrá hvort meðferð hafi veri veitt og þá hvaða meðferð var veitt. T.d. skrá verkjalyf eða hita/kulda 

bakstra í verkjameðferð, voru gefin ógleðistillandilyf við ógleði? Ef svo er, hvaða lyf? o.s.frv. Þá getur 

sá sem skráir næst séð hvað var gert og metið hvort árangur hafi náðst af meðferðinni. 

 

 


