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Útdráttur 

Ungt fólk, á aldrinum 18-40 ára, sem greinist með krabbamein hefur ólíkari þarfir en aðrir 

aldurshópar sem greinast með sjúkdóminn og hafa þær verið lítið rannsakaðar. Ástæðan 

fyrir þessum því er sú að hópurinn getur verið staddur á mikilvægum og flóknum stigum í 

lífi sínu sem hafa mótandi áhrif á sjálfsmynd, þroska og framtíð hans. 

Krabbameinsgreining getur valdið truflun á þessu ferli. Tilgangur og markmið 

ritgerðarinnar er að kanna þær áskoranir sem ungt fólk sem greinist með krabbamein þarf 

að ganga í gegnum í sjúkdómsferlinu. Auk þess er markmiðið að kanna þátt 

endurhæfingar og sálfélagslegs stuðnings og hverjar meginþarfir hópsins eru í þeim 

efnum. Jafnframt er markmiðið að skoða stöðu endurhæfingar og sálfélagslegs stuðnings 

hérlendis fyrir ungt fólk með krabbameinsgreiningu. Rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar eru: Hvaða áskorunum stendur ungt fólk með krabbamein frammi fyrir í 

sjúkdómsferlinu? Hverjar eru endurhæfingar og stuðningsþarfir þeirra? Er þörf fyrir 

stefnumótun í málaflokkinum hjá stjórnvöldum?  

Niðurstöður sýna fram á flóknar áskoranir sem ungt fólk sem greinist með 

krabbamein þarf að takast á við. Áskoranirnar tengjast til að mynda mótun jákvæðrar 

sjálfsmyndar, meðal annars vegna líkamlegra breytinga, einangrunar og áhrifa sjúkdóms 

og/eða meðferðar á sálfélagslega líðan. Þarfir sem tengjast upplýsingagjöf um 

kynheilbrigði, líkamlega hreyfingu og síðbúnar afleiðingar sjúkdóms og/eða meðferða eru 

áberandi hjá ungu krabbameinsgreindu fólki. Beina þarf sjónum að því að 

endurhæfingarþjónusta sé einstaklingsbundin og samþætt svo hún sé veitt hverjum og 

einum einstaklingi á réttum tíma hverju sinni.  Rík þörf er á stefnumótun hvað varðar 

endurhæfingu til hópsins til að hægt sé að mæta þörfum hans. Mikilvægt er að skipuleg 

endurhæfing og sálfélagslegur stuðningur standi ungu fólki til boða til þess að bæta 

lífsgæði þeirra og vegna þess að einstaklingar sem greinast með krabbamein eru í hættu 

á að þróa krabbamein með sér aftur.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Efni ritgerðarinnar er umfjöllun um áhrif 

krabbameinsgreiningar á ungt fólk á aldrinum 18-40 ára. Fjallað er um áskoranir þeirra og 

þarfir til endurhæfingar og sálfélagslegs stuðnings ásamt úrræðum. Ég færi leiðbeinanda 

mínum, Ástu Snorradóttur, innilegar þakkir fyrir leiðsögnina og gagnlegar ábendingar í 

gegnum ferlið. Að lokum vil ég þakka vinkonum mínum sem ég hef kynnst í náminu fyrir 

góðar stundir, samvinnu, stuðning og vinskap sem er kominn til að vera.  
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1 Inngangur  

Það að greinast með krabbamein er flókið ferli og þurfa sjúklingar á samræmdri og 

skilvirkri þjónustu að halda. Ungt fólk á aldrinum 18-40 ára sem greinist með krabbamein 

hefur ólíkari þarfir en aðrir hópar eins og börn og eldra fólk. Þarfir hópsins eru af öðrum 

toga vegna þess að einstaklingar á þessum aldri eru að færast í gegnum lykiláfanga á sínu 

lífsskeiði sem hjá mörgum mótar restina af lífi þeirra. Það að greinast með krabbamein 

getur valdið truflun á þessu ferli. Rannsóknir hafa sýnt að markvissar aðgerðir hvað varðar 

þjónustu, endurhæfingu og stuðning til hópsins þurfi að standa honum til boða til þess að 

koma til móts við þessar þarfir Ungt fólk sem greinist með krabbamein þarf að takast á 

við margskonar líkamlegar og sálrænar afleiðingar þess, og þarf því á góðri 

endurhæfingarþjónustu og stuðningi að halda allt frá greiningu, meðferð og eftir að 

meðferð lýkur (Albritton o.fl., 2006).  

Tilgangur og markmið ritgerðarinnar er að kanna þær áskoranir sem ungt fólk sem 

greinist með krabbamein þarf að ganga í gegnum í sínu sjúkdómsferli. Auk þess er 

markmiðið að kanna þátt endurhæfingar og stuðnings fyrir ungt fólk sem greinist með 

krabbamein og hverjar meginþarfir þeirra eru í þeim efnum. Jafnframt er markmiðið að 

skoða stöðu endurhæfingar og sálfélagslegs stuðnings hérlendis fyrir ungt fólk sem 

greinist með krabbamein. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: Hvaða áskorunum 

stendur ungt fólk með krabbamein frammi fyrir í sjúkdómsferlinu? Hverjar eru 

endurhæfingar og stuðningsþarfir þeirra? Er þörf fyrir stefnumótun í málaflokkinum hjá 

stjórnvöldum?  

Fyrst verður almenn umfjöllun um krabbamein og áhrif þess á einstaklinga að greinast 

með sjúkdóminn. Næst verður sérstaða ungs fólks könnuð með tilliti til aldursbundinna 

þroskaverkefna og annarra áskorana í kjölfar krabbameinsgreiningar. Því næst verður 

fjallað um líkamlega endurhæfingu og mikilvægi sálfélagslegs stuðnings, en sérstaklega 

verður fjallað um hann á grundvelli jafningja. Auk þessa verður upplýsingagjöf og þörf 

hennar könnuð. Að því loknu verður umfjöllun um endurhæfingarúrræði á Íslandi og 

stefnur, skýrslur og lög í þessum málaflokki. Fjallað verður um valdeflingu og heildarsýn 

sem mikilvæg hugtök í endurhæfingu. Loks verða helstu áherslupunktar dregnir saman og 

rannsóknarspurningum svarað.  
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2 Faraldsfræði og almenn áhrif krabbameinsgreiningar 

Krabbamein er samheiti yfir fjölmarga ólíka sjúkdóma sem hver og einn hefur síðan ólíkar 

afleiðingar í för með sér. Það getur því verið erfitt að greina frá því hvað krabbamein er í 

stuttu máli. Það að greinast með krabbamein getur  haft djúpstæð áhrif, bæði líkamlega 

og tilfinningalega. Í þessum kafla verður fjallað um hvað krabbamein er og verða 

tölfræðilegar upplýsingar lagðar fram um greiningar hérlendis. Þá verður fjallað um 

almenn áhrif krabbameinsgreiningar á einstaklinga og verður kreppukenning Elisabeth 

Kübler-Ross notuð til að varpa ljósi á það flókna ferli sem einstaklingar geta þurft að ganga 

í gegnum í kjölfar áfalls við greiningu. 

2.1  Hvað er krabbamein? 

Krabbamein myndast vegna breytinga á erfðaefni heilbrigðra frumna en stökkbreyting 

verður í eðlilegum frumum í eðlilegum vef. Stökkbreytingin getur orðið af ýmsum 

ástæðum, til að mynda vegna krabbameinsvaldandi efna, krónískra sýkinga, geislunar eða 

öldrunar. Með stökkbreytingunni öðlast frumurnar nýja eiginleika. Þessir eiginleikar eru 

meðal annars óstjórnlegur vöxtur, þroskafrávik, ífarandi vöxtur, nýmyndun æða og 

meinvörp þar sem frumur móðuræxlisins geta dreift sér um líkamann og æxli myndast á 

öðrum stöðum í líkamanum. Krabbamein er samheiti yfir marga sjúkdóma sem skiptast 

síðan hver og einn í marga undirflokka. Öll krabbamein eiga það þó sameiginlegt að 

frumur í líkamanum fjölga sér stjórnlaust (Halla Skúladóttir, e.d.; Krabbameinsfélag 

Íslands, e.d.-a).  

Með auknum framförum í greiningu og meðferð krabbameina eru sífellt fleiri 

einstaklingar sem geta lifað með sjúkdóminum eða sigrast á honum. Fimm ára lífshorfur 

krabbameinssjúklinga hafa meira en tvöfaldast hér á landi frá því að skráning hófst árið 

1954. Í lok ársins 2016 voru 14.491 einstaklingur á lífi sem greinst hafði með krabbamein 

en um þriðjungur Íslendinga fær krabbamein á lífsleiðinni. Á árunum 2012 til 2016 

greindust árlega að meðaltali 813 karlar og 764 konur með sjúkdóminn. Krabbamein eru 

ekki algeng meðal yngra fólks, eða undir 40 ára aldri, og minna en helmingur allra tilfella 

(Rick, Dauelsberg og Kalusche-Bontemps, 2017; Krabbameinsskrá, e.d.). 

2.2 Að greinast með krabbamein 

Þegar einstaklingar greinast með krabbamein snýr aðalmarkmiðið að því að ná bata en 

tilraunir til þess geta verið í formi lyfjameðferðar, skurðaðgerðar eða annarskonar 
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meðferðar. Hins vegar verða sálrænir, tilfinningalegir og félagslegir þættir oft það sem 

lendir undir þó svo að rannsóknir sýni að erfiðleikar tengdir þessum þáttum komi strax 

upp í sjúkdómsferlinu. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að það þurfi að byrja að 

vinna með þessa þætti strax í upphafi (Surbone, o.fl., 2010).  

Samkvæmt rannsóknum getur greining krabbameins valdið meiriháttar 

sálfélagslegum vandkvæðum. Í kjölfar krabbameinsgreiningar geta einstaklingar átt í 

erfiðleikum með ýmsa líkamlega, sálræna, félagslega, efnahagslega og fjölskyldutengda 

þætti. Aukaverkanir þess að gangast undir lyfjameðferð, aðgerðir eða annarskonar 

meðferð geta svo valdið margvíslegum líkamlegum einkennum og breytingum líkt og 

verkjum, þreytu, ógleði, uppköstum, minnkaðri matarlyst, niðurgangi, blóðleysi, þolleysi 

og hárlosi ásamt fleiru. Auk þess geta einstaklingar þurft að gangast undir aðgerðir þar 

sem líkamshlutar eru fjarlægðir, til að mynda brjóstnám eða aflimun handa eða fóta 

(Taghadosi, Tajamoli og Aghajani, 2017). Sálfélagsleg vandkvæði geta svo enn fremur 

falist í kvíða, þunglyndi og erfiðleikum með það að sinna daglegum athöfnum og atvinnu 

svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir þættir geta haft langvarandi áhrif á líf einstaklinga og 

aðstandenda þeirra þó svo að þeir ljúki meðferð með góðum árangri (Rannveig Björk 

Gylfadóttir, 2017).  

Af þessu framansögðu kemur ekki á óvart að það að greinast með krabbamein sé 

yfirleitt mikið áfall fyrir einstaklinga og aðstandendur og miklar breytingar geta orðið í lífi 

ungs fólks. Við greiningu og í gegnum sjúkdómsferlið getur fólk átt erfitt með að vinna úr 

tilfinningum sínum en til þess að fá skýrari mynd af ferlinu er hægt að líta til líkans sem 

Elisabeth Kübler-Ross setti fram árið 1969 um sorgar- og/eða kreppuferli. Hún lýsir 

ákveðnu ferli sem fólk fer í gegnum þegar það verður fyrir áfalli, missi eða miklum 

breytingum í lífinu. Hún skipti líkani sínu niður í fimm stig sem eru afneitun, reiði, 

samningsumleitan, vonleysi og samþykki. Hvert stig endurspeglar ákveðið mynstur 

tilfinningalegra viðbragða sem fólk getur upplifað í kjölfar erfiðrar reynslu eða viðamikilla 

breytinga. Ferlið er einstaklingsbundið því að sumir sleppa stigum, flakka á milli stiga og 

aðrir dvelja mislengi á hverju stigi fyrir sig. Ef einstaklingur lítur breytingar jákvæðum 

augum, sér tilgang þeirra og tækifærin sem leynast í þeim eru meiri líkur á því að hann 

hlaupi yfir stig eða fari jafnvel ekki í gegnum þetta ferli (Kübler-Ross, 2003). 
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Á fyrsta stiginu, afneitun, getur viðkomandi látið eins og ekkert hafi í skorist og neitar 

að horfast í augu við raunverulegar aðstæður. Hugsanir eins og að þetta geti ekki verið 

satt eru algengar og eru viðbrögð sem draga úr sársauka við aðstæðanna eða 

breytinganna framundan en oft eru þetta ómeðvituð varnarviðbrögð. Þegar 

einstaklingnum tekst svo að átta sig á stöðunni getur hann færst upp á næsta stig sem er 

reiði. Á því stigi er algengt að fólk finni sér blóraböggul sem það beinir reiði sinni að, þetta 

er til dæmis aðilinn sem færir fólki slæmu fréttirnar, einhver annar innan fjölskyldunnar 

eða eitthvað í ytra umhverfi. Jafnframt getur það gerst að fólk beini reiði sinni að sjálfu 

sér. Sumir vilja meina að reiði sé hluti af baráttu- eða flóttaviðbrögðum heilans til þess að 

forðast sársauka (Kübler-Ross, 2003; Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011).  

Á þriðja stiginu sem snýr að samningsumleitan verður fólk oft tilbúið að ræða 

mögulegar lausnir eða semja um stöðu mála. Einstaklingurinn reynir að fá það sem hann 

getur úr stöðunni. Í tilfelli krabbameinsgreiningar getur þetta oft verið samningagerð við 

sjálfan sig eða æðra vald um að tileinka sér heilbrigðari lífshætti. Á næsta stigi, vonleysi, 

verður einstaklingnum ljóst að ekkert fær stöðunni breytt. Fólk getur upplifað depurð og 

sorg. Á síðasta stigi líkansins, samþykki, sættir einstaklingurinn sig að lokum við þær 

breytingar og aðstæður sem upp eru komnar og er tilbúinn að horfa fram á við og leita 

lausna (Kübler-Ross, 2003; Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011). 

Samkvæmt Kübler-Ross þarf að veita einstaklingnum viðeigandi stuðning og 

hvatningu til þess að hann nái varanlegum tökum á nýjum aðstæðum og nái árangri. 

Hugtakið seigla (e. resilience) er einnig áhugavert hvað varðar einstaklinga sem greinast 

með krabbamein. Seigla vísar í þá hæfni sem einstaklingar búa yfir til þess að aðlagast og 

þroskast þrátt fyrir áföll eða aðra erfiðleika og ekki er víst að þeir sem búi yfir mikilli seiglu 

fari í gegnum öll stigin í líkani Kübler-Ross. Út frá því sem hér hefur komið fram er ljóst að 

það að greinast með krabbamein hefur áhrif á flestar víddir sálrænna eiginleika 

einstaklinga. Líkt og með flest annað er þó persónubundið hvernig fólk bregst við slíku 

áfalli (Herrman, 2011; Kübler-Ross, 2003). 
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3 Sérstaða unga fólksins 

Ungt fólk sem greinist með krabbamein hefur sálfélagslegar, læknislegar, vitsmunalegar, 

og líkamlegar þarfir sem eru ólíkar þeim sem börn og eldra fólk þarf að eiga við. Ungt fólk 

er hér skilgreint sem fólk á aldrinum 18-40 ára. Þarfir þessa hóps eru af öðrum toga vegna 

þess að einstaklingar á þessum aldri eru að færast í gegnum sína lykiláfanga á lífsskeiðinu 

sem mun móta restina af lífi þeirra. Þær áskoranir sem þessi hópur getur þurft að eiga við 

í kjölfar krabbameinsgreiningar eru af ýmsum toga. Til að mynda hvað varðar 

kynheilbrigði og ófrjósemi, þreytu, brottfall af vinnumarkaði eða endurkomu inn á hann, 

mikilvægi félagstengsla og fleira. Hópurinn hefur einnig ólíka þörf hvað varðar 

upplýsingagjöf en hinir tveir hóparnir. Í þessum kafla fer fram kenningarleg umfjöllum um 

lífsskeið ungs fólks við greiningu. Fjallað verður um þær líkamlegu- og sálfélagslegu 

áskoranir sem geta komið upp í kjölfar krabbameinsgreiningar hjá ungu fólki og að lokum 

eru tengsl krabbameina og vinnumarkaðar skoðuð. 

3.1 Lífsskeið við greiningu 

Vegna þess hve lítill þessi hópur, ungt fólk með krabbamein, er, hefur hann lítið verið 

rannsakaður. Ungt fólk sem lifir krabbamein og meðferð þess af eiga í meiri hættu en aðrir 

á að þurfa að takast á við langtíma heilsufarsleg vandamál. Þetta kemur fram í ástralskri 

umfjöllun um áhrif heilsueflingar og inngripa af sálfélagslegum toga fyrir ungt fólk sem 

greinst hefur með krabbamein (Bradford og Chan, 2017). Samkvæmt rannsóknum er 

mikilvægt að taka tillit til ungs aldurs einstaklinga við greiningu einmitt vegna þeirra 

sérstöku áskorana sem hópurinn þarf að eiga við og hvar hann er staddur á lífsskeiðinu 

(Sodergren o.fl., 2017).  

Ungt fólk sem greinist með krabbamein stendur frammi fyrir viðbótaráskorunum 

hvað varðar sjálfsmynd sína. Hægt er að líta til lífsskeiðakenningar Erik H. Erikson til þess 

að skoða hversu ólíkar þarfir og verkefni ungs fólks sem greinist með krabbamein eru 

samanborið við aðra hópa. Kenning hans fjallar um mismunandi tímabil eða lífsskeið í lífi 

fólks eftir því hvernig þarfir þeirra breytast eftir aldri. Á hverju og einu aldursstigi þarf 

einstaklingurinn að takast við ákveðin verkefni. Takist að leysa verkefnin á jákvæðan hátt 

vegnar einstaklingnum betur. Best er að leysa verkefni á því aldursstigi sem hæfir hverju 

sinni en þó er möguleiki að leysa þau á lengra tímabili þar sem að einstaklingar geta verið 

ólíkir og þroskast ekki á sama hraða. Náist ekki að leysa verkefni á jákvæðan hátt eða ef 
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stöðnun á sér stað getur það haft neikvæð áhrif á næstu stig á eftir. Samkvæmt Erikson 

snúast lífsskeiðin í raun um það að skapa jákvæða sjálfsmynd og á það sér stað yfir allt 

æviskeiðið. Þetta ferli byggist upp af áhrifum innri viðhorfa, tilfinninga og félagslegrar 

reynslu einstaklinga og mikilvæg vitsmunaleg, sálfélagsleg og tilfinningaleg þróun á sér 

stað. Áður en að unglingar geta skapað jákvæða sjálfsmynd þurfa þeir að komast að því 

hverjir þeir eru (Bradford og Chan, 2017; Erikson, 1959).  

Eins og áður sagði eru ungir einstaklingar sem greinast með krabbamein á aldrinum 

18-40 ára og passar það við fimmta, sjötta og sjöunda stig í kenningu Erikson. Fimmta 

stigið, sem er frá 12 til 19 ára aldurs, snýst um að móta sjálfsmynd sína og er í raun 

umbreyting frá barnæsku yfir á fullorðinsárin (Erikson, 1959). Takist ekki að móta 

sjálfsmynd á góðan hátt getur komið fram sjálfsmyndaruglingur og óvissa um það hver 

maður er og til hvers er ætlast af manni í tilverunni. Unglingar þurfa á þessu stigi að átta 

sig á þessu sjálfir en ef illa tekst til geta þeir átt í erfiðleikum með að mynda náin tengsl 

við aðra (Bradford og Chan, 2017; Berk, 2004).  

Á sjötta stigi kenningarinnar, sem á við snemmfullorðinsár einstaklinga, einkennist 

verkefnið af því að skapa sambönd sem byggjast á nánd við aðra aðila en innan 

fjölskyldunnar. Einstaklingar þróa sambönd og öðlast þannig getuna til að elska og upplifa 

skuldbindingu við annan aðila. Takist það ekki getur einstaklingurinn upplifað einangrun 

og þróað með sér yfirborðskennd sambönd við aðra aðila. Sjöunda stig kenningarinnar á 

við fullorðinsárin og snýst verkefni þeirra ára um að gefa eitthvað til baka til samfélagsins. 

Takist ekki að leysa þroskaverkefni þessa stigs farsællega geta einstaklingar upplifað 

stöðnun eða örvæntingu (Bradford og Chan, 2017; Berk, 2004; Erikson, 1959). 

Það að móta sína eigin sjálfsmynd er lykilatriði í heilbrigðum vexti og þroska ungs 

fólks. Til þess að ná að móta sjálfsmynd þurfa unglingar að upplifa það að þeir séu 

tilfinningalega sjálfstæðir frá foreldrum og forráðamönnum sínum svo þeir byggi sjálf sitt 

upp af sínum eigin ákvörðunum, sem koma alfarið frá þeim sjálfum. Árangursrík afrek á 

þessum tímapunkti í lífi einstaklinga krefjast heilbrigðra samskipta við jafningja, en 

sjálfsmyndin mótast við það að eiga í félagslegum samskiptum. Hins vegar eru einangrun 

og firrun algeng vandamál sem ungt fólk með krabbamein upplifir. Þetta kemur fram í 

kenningum Erikson en ungt fólk með krabbamein missir af ákveðnum hlutum og 

upplifunum sem gerast á eðlilegan hátt hjá flestum jafningum sínum. Þetta eru upplifanir 
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líkt og að fara á stefnumót, að flytja að heiman, að þróa með sér sjálfstæði, hefja nám og 

launaða vinnu, að gifta sig og eignast börn. Áhrif krabbameinsgreiningar og meðferðar á 

þessu tímabili í þróun sjálfsins getur skapað meiriháttar áskoranir fyrir hinn vaxandi 

sjálfstæða einstakling (Bradford og Chan, 2017; Beckett og Taylor, 2010).  

Samkvæmt Erikson felst vinnan sem ungt fólk þarf að sinna í því að endursemja og 

endurheimta merkingu og sjálfsvitund í kjölfar breytinga á lífsskeiðinu. Takist ungu fólki 

að líta á breytingar í sínu lífi jákvæðum augum og sem styrkleika leiðir það til 

endurnýjunar á sjálfsöryggi þeirra og ýtir undir getuna til að koma lífinu í eðlilegt horf á 

ný (Berk, 2004; Hølge-Hazelton Timm, Graugaard, Boisen og Sperling, 2016; Lie, Larsen 

og Hauken, 2017). 

3.2 Líkamlegar áskoranir 

Erfitt getur reynst að aðgreina líkamlegar áskoranir algjörlega frá þeim sálfélagslegu sem 

ungir krabbameinsgreindir upplifa vegna þess að áhrif vandamála af líkamlegum toga geta 

orsakað andleg vandamál og öfugt. Í samantekt Hauken (2014) á nokkrum rannsóknum 

sem gerðar voru á ungu fólki sem greinst hafði með krabbamein kom fram að ungt fólk 

lýsti því yfir að mörg líkamleg einkenni geri vart við sem hafa áhrif á heilsu þeirra og 

vellíðan. Þessi einkenni geta bæði komið fram í kjölfar meðferðarinnar eða eftir hana og 

verið síðbúin. Einnig geta þau verið tímabundin eða verið eitthvað sem einstaklingarnir 

þurfa að lifa með ævilangt.  

Í  rannsókn Bradford og Chan (2017) kom fram að áströlsk ungmenni á aldrinum 15-

29 ára hafi í 88% tilfella verið á lífi fimm árum eftir krabbameinsmeðferð. Í rannsókninni 

kom fram að 70% þeirra hafi þjáðst af að minnsta kosti einu krónísku heilsufarslegu 

ástandi og um 40% af meiriháttar líkamlegum vandkvæðum og hafi þurft áframhaldandi 

læknisaðstoð og eftirlit. Mikill munur er á fjölda líkamlegra heilsufarslegra vandamála hjá 

ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein samanborið við þá sem eru heilbrigðir. 

Samanborið við jafningja býr ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein yfir lélegri 

andlegri og líkamlegri heilsu og þjáist frekar af krónískum sjúkdómum og fötlun. Einkennin 

sem um ræðir geta verið verkir, sogæðabjúgur, þyngdaraukning eða þyngdartap, 

vandamál tengd meltingarfærum, svefnleysi, taugasjúkdómar, minnisleysi, ótímabær 

tíðahvörf og fleira.  
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Vandamál tengd kynlífi og frjósemi eru sérstaklega tekin fram sem eitthvað sem ungt 

fólk hefur miklar áhyggjur af. Breytingar hvað varðar kynheilbrigði og kynlíf getur verið 

afleiðing af krabbameininu sjálfu, meðferðum eða tengt sálrænu álagi. Vandamál af þessu 

tagi geta komið fram óháð aldri, kyni og tegund krabbameins. Kynlíf er órjúfanlegur hluti 

af því að vera mannlegur en þrátt fyrir það er algengt að þessu viðfangsefni sé ekki veitt 

mikil athygli hvað varðar ungt fólk og krabbamein. Staðreyndir liggja fyrir um að ungt fólk 

sem fengið hefur krabbamein vilji meiri upplýsingar og leiðbeiningar um sína 

kynferðislegu heilsu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að tímaskortur heilbrigðisstarfsfólks sé oft 

ástæða þess að umræða og fræðsla hvað varðar kynheilbrigði sé ábótavant. Auk þess sé 

það skortur á þekkingu og því að starfsfólki finnist óþægilegt að ræða viðfangsefnið en 

undir það falla umræður um getnaðarvarnir, frjósemi, kynferðislega virkni og líkamsmynd  

(Gupta o.fl., 2016; Hauken, 2014).  

3.3 Sálfélagslegar áskoranir 

Þó svo að skilgreining krabbameina beri það með sér að það taki að mestu toll á líkamann 

með því að ráðast á heilbrigðar frumur hefur það þó, eins og flestir aðrir sjúkdómar, fleiri 

vandamál í för með sér, eins og áður hefur komið fram. Penn, Kuperberg og Zebrack 

(2017) fjölluðu um sálfélagsleg vandamál sem upp geta komið hjá ungum einstaklingum 

og þeim sem lifað höfðu krabbamein af. Fram kom að krabbameinsgreining geti vakið upp 

hugsanir ungs fólks um sinn eigin óstöðugleika, það geti ógnað sjálfsáliti þeirra og haft 

áhrif á allar hliðar lífsgæða þeirra.  

Meiriháttar breytingar tengdar líkamlegu útliti og orku tengjast því að gangast undir 

krabbameinsmeðferð. Markmið sem tengjast menntun og atvinnu geta orðið fyrir 

langtíma neikvæðum áhrifum vegna sjúkrahúsvistar og heilsufarslegra vandamála. Þessar 

hindranir geta, líkt og áður hefur komið fram, komið í veg fyrir eðlilega þróun sjálfsins, 

samkvæmt lífsskeiðakenningu Erikson. Hindranirnar geta truflað þau umskipti sem verða 

þegar fullorðinsárin eru að taka við og geta haft veruleg áhrif á fjölskyldulíf og 

fjárhagslegan stöðugleika. Snemmfullorðinsárin eru tímabil aukins varnarleysis hvað 

varðar streitu og getur valdið þeim einstaklingum sem greinast að auki með krabbamein 

meiriháttar vandamálum eða stöðnun á lífsskeiðinu. Líkt fram kemur í kenningu Erikson 

einkennast vandamálin af því að skapa sjálfsmynd, stofna fjölskyldu og sjá um einstaklinga 

sem reiða sig á manneskjuna sem greinist. Auk þess er þetta oft tímabil þar sem 
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einstaklingar eru að taka mikilvægar ákvarðanir tengdar menntun og atvinnu sem krefjast 

þess að miklum tíma og orku sé eytt í það (Berk, 2014; Penn o.fl., 2017).  

 Í rannsókn Lie, Larsen og Hauken (2017) um áskoranir ungs fólks sem greinst hafði 

með krabbamein og aðferðum þeirra til að takast á við sjúkdóminn voru tekin eigindleg 

viðtöl við 16 einstaklinga. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má finna upplýsingar um það 

hvaða áskorunum ungt fólk mætir í kjölfar greiningar. Niðurstöðurnar voru flokkaðar í 

fimm þemu eftir því hvað þátttakendur flokkuðu sjálfir sem mestu áskoranirnar. Fyrsta 

þemað tengdist því að fá greininguna, annað þemað sneri að samskiptum við 

heilbrigðiskerfið og hið þriðja að því að lifa með sjúkdómnum. Fjórða þemað sneri að því 

að takast á við meðferðina sem slíka og hið fimmta var tengt viðbrögðum stuðningsnets 

einstaklinganna. Öll þemun eiga það sameiginlegt að tengjast ákveðnum breytingum og 

óvissu.  

 Rannsókn sem framkvæmd var í Danmörku leiddi í ljós að ungt fólk sem greinst 

hafði með krabbamein hafði orðið fyrir djúpum andlegum áhrifum í kjölfarið. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá fram mynd af upplifun danskra unglinga og ungs fólks sem 

greinst hafði með krabbamein, á heilbrigðiskerfinu og lífinu eftir greininguna. Einangrun 

og áhyggjur af dauðanum voru tveir meginþættir sem fram komu í rannsókninni. Þær 

niðurstöður komu þó ekki á óvart þar sem vitað er að félagsnet ungs fólks sem greinist 

með krabbamein geti átt erfitt með að takast á við jafn viðkvæm málefni og dauðann 

(Hølge-Hazelton, Timm, Graugaard, Boisen og Sperling, 2016).  

Í niðurstöðum rannsóknar Lie o.fl. (2017) tjáðu flestir þátttakenda sig um það að 

greiningin hefði komið eins og þruma úr heiðskíru lofti og verið verulegt áfall. Í kjölfarið 

hafi hún orðið valdur þess að breytingar þyrftu að eiga sér stað og tilfinningar líkt og óvissa 

fylgdu með í kjölfarið og einstaklingarnir voru orðnir hluti af hinum svokallaða 

„krabbameinsheimi“. Nokkrir þátttakenda lýstu því yfir að hafa orðið fyrir fordómum. Ekki 

einungis frá samfélaginu og öðrum heldur einnig frá sjálfum sér. Það endurspeglaðist oft 

í misræmi á eigin sjálfi og sjálfsmynd sem er í samræmi við atriði í kenningu Erikson. Þær 

aðferðir sem þátttakendurnir sögðust nota til að takast á við ástandið var einna helst sú 

að viðhalda sínu eigin lífi eins og hægt var þrátt fyrir sjúkdóminn og meðferðina (Erikson, 

1959). 
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Hvað upplifun þátttakenda um samskipti við heilbrigðiskerfið varðaði var henni lýst 

sem mikilli áskorun. Ópersónuleg þjónusta og skortur á samfelldri þjónustu sem ýtti undir 

hugmyndir óvissu og hjálparleysis var áberandi viðhorf til kerfisins (Lie o.fl., 2017). Aðrar 

rannsóknir benda til hins sama og fram kemur að ungt fólk sem greinist með krabbamein 

geri grein fyrir þörfum sem ekki er mætt á meðan á meðferð stendur (Penn o.fl., 2017; 

Gupta o.fl., 2016). Þetta er áhugavert í ljósi þess að Whyte og Smith (1997) benda á að 

það styrki sjúklinga að veita þeim meiri stuðning og upplýsingar og getur hjálpað þeim við 

að þróa með sér betri aðferðir til þess að takast á við sjúkdómsástandið.  

Niðurstöður dönsku rannsóknarinnar sýndu fram á að unglingar og ungt fólk hafi ekki 

jafn mikið þol og lífsreynslu til þess að skilja og takast á við þær fjölbreyttu áskoranir sem 

meðferð við krabbameini getur haft í för með sér. Höfundar greinarinnar benda á að 

hópurinn þurfi þess vegna á miklum stuðningi að halda frá fjölskyldu og jafningjum og að 

heilbrigðisstarfsfólk þurfi að búa yfir sérhæfðri innsýn til að koma til móts við 

aldursbundnar kröfur þeirra. Fram kom að heilbrigðisstarfsmenn hefðu áhyggjur af því að 

miklar samræður um dauðann geti dregið úr von og getu ungs fólks til að takast á við 

sjúkdóminn. Samræður af því tagi væru því ekki algengar á milli sjúklinga og starfsfólks þó 

svo að ungt fólk lýsi yfir vilja til þess að tjá sig um þessi málefni og þeim þörfum því ekki 

mætt (Hølge-Hazelton o.fl., 2016). 

Eftir því sem sjúkdómsferli þátttakenda í rannsókn Lie o.fl. (2017) ágerðist, því 

erfiðara var að takast á við líkamlegar og sálrænar afleiðingar meðferðarinnar. Hægt væri 

að rekja það að hluta til hinna augljósu útlitslegu breytinga líkt og hárlosi eða í kjölfar 

brottnáms líkamshluta og breytingum á líkamsþyngd. Afleiðingar voru í flestum tilfellum 

minna sjálfstraust og sátt með sjálfan sig. Enn og aftur er hægt að tengja þetta við 

kenningu Erikson um myndun sjálfsmyndar þar sem truflun verður á þroskaferlinu og 

erfiðleikar koma fram í þróun jákvæðrar sjálfsmyndar. Heilt á litið fóru aukaverkanirnar 

að draga úr heildargetu þátttakendanna og flestir tjáðu sig um að þreyta væri erfiðasta 

aukaverkunin að eiga við. Auk þess lýstu þátttakendur heilt yfir minnkaðri andlegri getu 

sem varð vegna breytinga á skapi, sem ýtti undir neikvæða hugsunarhætti. Þar af leiðandi 

upplifðu flestir breytingu á sjálfi og sjálfsmynd í kjölfar meðferðarinnar og upplifðu sjálfa 

sig ólíka því sem áður hafði verið. Flestir þátttakendur áttu erfitt með að finna leiðir til 

þess að takast á við aðstæðurnar sem þeir stóðu frammi fyrir í kjölfar meðferðar. Hið 
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sama má segja um þátttakendur í dönsku rannsókninni. Stór hluti þátttakenda tjáðu sig 

um áhyggjur sem höfðu áhrif á þeirra daglega líf, skap, líkamsímynd og persónuleika. Þær 

áhyggjur náðu svo langt að neikvæðni og vonleysi höfðu veruleg áhrif á þeirra daglega líf 

og skýjaði tilvist þeirra (Hølge-Hazelton o.fl., 2016). 

Í rannsókn Lie og félaga flokkað ungt fólk viðbrögð og samskipti við fjölskyldu og 

jafningja sem mikla áskorun. Mörgum fannst erfitt að vera upp á aðra kominn og fannst 

óþægilegt að setja álag á ástvini sína og vini en þessar niðurstöður er hægt að tengja við 

erfiðleika þess að öðlast sitt eigið sjálfstæði, samkvæmt Erikson. Vegna þessa héldu 

þátttakendur miklum upplýsingum fyrir sjálfa sig í stað þess að tjá sig um þær við vini og 

fjölskyldu. Aðrir upplifðu það að mega ekki tjá sína raunverulegu líðan vegna þess að 

jafningjar eða fjölskylda bjuggust ávallt við jákvæðu viðhorfi frá einstaklingnum. Aðrir 

tjáðu sig um það að stuðningsnet þeirra hafi ekki búið yfir réttum upplýsingum til að styðja 

við sig og í kjölfarið varð aukið álag á sjúklinginn við að þurfa bæði að eiga við sjúkdóm 

sinn og að leiðbeina stuðningsnetinu í rétta átt (Lie o.fl., 2017).  

Niðurstöður rannsóknar Lie og félaga leiddi það í ljós að það eitt að fá greiningu 

krabbameins er sér áskorun út af fyrir sig sem breytir lífi ungs fólks að því leitinu til að það 

byrjar að hugsa um dauðann. Dauðinn er ekki algengt umræðuefni meðal þessa hóps og 

áhyggjur sem varða framtíðina og dauðann geta haft mikil áhrif á lífsgæði og aðferðir til 

þess að takast á við sjúkdóminn fyrir þennan hóp. Þátttakendum fannst þeir hafa fengið 

ónógar upplýsingar um meðferðina frá sjúkrahúsinu sem ýtti undir tilfinninguna um 

óvissu. Það kom í ljós að flestir þeirra nýttu sér tilfinningalegar áherslur til þess að eiga 

við sjúkdóminn, til dæmis með því að sækja sér félagslegan stuðning, tjá sig um ótta og 

reiði eða með því að ýta undir baráttuanda hjá sjálfum sér með því að einblína á von og 

jákvæðar hugsanir. Á sama tíma var algengt að þátttakendur tileinkuðu sér 

verkefnamiðaðar aðferðir við að takast á við greiningu sjúkdómsins, sem einkenndist 

einna helst af því að leita sér frekari upplýsinga á eigin vegum (Lie o.fl.,2017). 

3.1.1 Vanlíðan  

Vanlíðan (e. distress)  er margþætt tilfinning af sálrænum, félagslegum, og/eða 

tilvistarlegum eða trúarlegum toga en hún getur haft áhrif á getuna til að takast á við 

krabbamein, einkenni og meðferð á árangursríkan hátt. Misjafnt getur verið hve mikil 

vanlíðanin er og getur hún einkennst af tilfinningum líkt og varnarleysi, leiða og hræðslu 
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yfir í virkilega hamlandi einkenni í lífi einstaklinga líkt og þunglyndi, kvíða og félagslega 

einangrun (Sigríður Gunnarsdóttir o.fl., 2013). 

Nánast allir þeir sem greinast með krabbamein finna einhvern tíman fyrir vanlíðan í 

tengslum við sjúkdóminn. Kemur hún annað hvort fram vegna beinna afleiðinga 

sjúkdómsins á líkama og sál eða vegna meðferðar við honum. Vanlíðan getur komið fram 

á hvaða stigi sjúkdómsins sem er og einnig eftir að meðferð lýkur. Um 30-40% 

krabbameinssjúklinga finna fyrir mjög mikilli vanlíðan. Slíka vanlíðan er mikilvægt að 

greina í tíma svo hægt sé að meðhöndla hana. Skortur á greiningu og meðferð við vanlíðan 

getur haft ýmsar afleiðingar. Til að mynda getur það haft áhrif á meðferðarheldni, fjölgað 

læknaheimsóknum, dregið úr almennum lífsgæðum og jafnvel haft áhrif á horfur. 

Sálfélagsleg þjónusta er þess vegna mikilvægur þáttur af hefðbundinni meðferð og oft er 

litið á vanlíðan sem hið sjötta lífsmark sem þurfi að meta, ásamt til að mynda púlsi, öndun 

og blóðþrýstingi. Með því að skima reglulega fyrir vanlíðan og veita í kjölfarið viðeigandi 

úrræði og tilvísanir getur það fyrst og fremst dregið úr vanlíðan, bætt meðferðarheldni 

og samskipti og fækkað komum til lækna (Sigríður Gunnarsdóttir o.fl., 2013).  

3.4 Þreyta 

Án þess að tillit sé tekið til aldurs og kyns þá er þreyta mjög algengt einkenni í kjölfar 

krabbameina og meðferð tengdum þeim. Í kjölfarið er til sérstakt hugtak yfir þá þreytu 

sem sjúklingar finna fyrir, krabbameinstengd þreyta. Krabbameinstengd þreyta hefur 

verið skilgreind af National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sem óvenjuleg, 

truflandi, viðvarandi upplifun á líkamlegri, tilfinningalegri og/eða vitsmunalegri þreytu 

sem truflar eðlilega færni og tengist krabbameini eða krabbameinsmeðferð (Berger o.fl., 

2015). Oft getur verið erfitt að átta sig á því hvort þreytan sé bein afleiðing 

krabbameinsins, meðferðarinnar eða af öðrum ástæðum. Oft getur samspil margra 

annarra einkenna líkt og verkja, svefnleysis og þunglyndis, valdið þreytu. Þreyta getur haft 

veruleg áhrif á lífsgæði og í niðurstöðum Gupta o.fl. (2016) sem rannsökuðu unga 

krabbameinssjúklinga kom fram að þreyta var algeng hjá hópnum og var hún oft veruleg. 

Má gera ráð fyrir því að það sé vegna þess að hún hefur veruleg áhrif á venjulega daglega 

virkni og þátttöku í eigin lífi. Hún dregur úr virkni og hvatningu og hefur þar af leiðandi 

áhrif á líkamlega getu. Það getur síðan haft veruleg áhrif á heilsufarsleg lífsgæði. Aðrir 
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þættir sem geta haft áhrif á þreytu eru stig sjúkdóms, sýkingar, hormónaójafnvægi, léleg 

næring og líkamlegt form (Hauken, 2014).  

3.5 Krabbamein og atvinna 

Einn af stærri liðum í kostnaði þjóðfélagsins vegna krabbameina tengist brottfalli 

einstaklinga úr röðum vinnandi fólks (Velferðarráðuneytið, 2016). Tala þeirra sem hafa 

lifað af krabbamein í heiminum náði um 15,5 milljónum árið 2014 og er búist við því að 

sú tala verði komin upp í 19 milljónir árið 2024. Sé tekið tillit til fjölgunarinnar má ætla að 

margir muni vera á þeim aldri eða lífsskeiði þegar að krabbameinið kemur fram að það og 

meðferðin geti haft veruleg áhrif á atvinnutækifæri og brottfall af vinnumarkaði. Fullorðið 

fólk sem hefur greinst með krabbamein er 1,4 sinnum líklegra til þess að vera atvinnulaust 

heldur en fólk sem hefur ekki átt við heilsufarslegan vanda að stríða og færri ungir 

krabbameinsgreindir eru í vinnu samanborið við jafningja sem hafa verið heilsuhraustir 

(Stone, Ganz, Pavlish og Robbins, 2017; Gupta o.fl., 2016).  

Um 1,6 milljónir fólks á vinnualdri greinast með krabbamein á hverju ári í Evrópu. 

Ungt fólk er á mikilvægu lífsskeiði þegar kemur að atvinnumálum og vandi tengdur því að 

snúa aftur til starfa að lokinni krabbameinsmeðferð getur valdið ákveðinni hættu. Hættan 

tengist fjárhag einstaklingsins, sem og fjölskyldu- og félagslífi almennt þar sem hætta er 

á einangrun. Hópurinn er að stórum hluta að ljúka menntun, í leit að, eða hefur hafið sín 

fyrstu störf sem hugsuð eru til frambúðar og áhersla er á að vinna sig upp í starfi og byggja 

upp orðspor. Framlengt leyfi frá vinnu getur haft skaðleg áhrif á þessa áfanga í lífi ungs 

fólks. Því lengur sem fólk hefur verið starfandi fyrir krabbameinsgreiningu eða meðferð, 

því auðveldara er að snúa aftur til vinnu  (Stone, o.fl., 2017).  

Það getur verið virkileg áskorun að snúa aftur til vinnu eftir leyfi. Sálrænir og 

tilfinningalegir erfiðleikar, líkt og kvíði og þunglyndi, geta verið ein ástæða þess að fólki 

finnist erfitt að snúa aftur til vinnu. Niðurstöður rannsókna sýna fram á að ungir 

einstaklingar sem greinst hafa með krabbamein búi yfir vilja til að hefja atvinnu að nýju. 

Það vilja þeir til þess að sinna fjárhagslegum þörfum, hafa eitthvað fyrir stafni, til að sýna 

fram á bata og hefja eðlilegt líf aftur. Þó er ákveðin hætta á því að þeir nái ekki að 

framkvæma það, til dæmis vegna þeirra sálrænu erfiðleika sem þeir upplifa. Þrátt fyrir 

þetta hefur lítilli athygli verið beint í þá átt að þróa aðferðir til stuðnings sjúklingum svo 

þeir komist aftur inn á vinnumarkaðinn (Stone o.fl., 2017; Gupta o.fl., 2016).  
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4 Mikilvægi endurhæfingar og stuðnings 

Mikilvægt er að huga að endurhæfingu ungra krabbameinsgreindra til þess að mæta 

þörfum þeirra og aðstoða þá við þær áskoranir sem áður hafa verið nefndar. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir endurhæfingu sem ákveðið ferli sem hefur 

það markmið að ná og viðhalda líkamlegri færni og skynjun. Ásamt líkamlega þættinum 

er áhersla á vitsmunalega, sálræna og félagslega getu og virkni. Endurhæfing er 

sjálfseflandi og veitir einstaklingum verkfæri til þess að ná sjálfstæði. Rannsóknir hafa sýnt 

að markvissar aðgerðir hvað varðar þjónustu og stuðning við ungt fólk sem greinist með 

krabbamein ættu að standa þeim til boða til þess að koma til móts við þarfirnar (Atli Már 

Sveinsson, 2014; Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2017; Albritton o.fl., 2006). Í þessum kafla 

verður fjallað um áhrif líkamlegrar endurhæfingar og sálfélagslegs stuðnings en í því 

samhengi verður sérstaklega fjallað um mikilvægi jafningjastuðnings og upplýsingagjafar.   

4.1 Líkamleg endurhæfing og áhrif 

Í rannsóknum kemur fram að líkamleg virkni sé mikilvægur þáttur sem hefur reynst mjög 

árangursríkur í endurhæfingu krabbameinssjúklinga. Sterk rök eru fyrir því að líkamsrækt 

geti bætt líkamlega og vitsmunalega getu, sálfélagslega líðan og heilt yfir litið lífsgæði 

einstaklinga. Hreyfing hefur sýnt jákvæð áhrif á líkamlega hæfni, almenna heilsu, sjálfsálit 

og á endurkomu á vinnumarkað fyrir flesta aldurshópa óháð tegund krabbameins. Auk 

þess hafa rannsóknir sýnt fram á að hreyfing hafi jákvæð áhrif á krabbameinstengda 

þreytu, kvíða og þunglyndi. Hreyfing á meðan á krabbameinsmeðferð stendur og eftir 

hana getur jafnframt aukið þol, liðleika, vöðvastyrk og líkamlega virkni sjúklinga. Auk þess 

er hægt að draga úr mörgum öðrum aukaverkunum með því að huga að reglulegri 

hreyfingu og heilbrigðum lífsstíl í sjúkdómsferlinu. Með því geta almenn lífsgæði aukist og 

hreyfing getur haft jákvæð áhrif á þróun langvinnra sjúkdóma í kjölfar meðferðar og 

greiningar (Atli Már Sveinsson, 2014; Gupta o.fl., 2016; Hauken, 2014). 

Bent hefur verið á að rík þörf sé á því að standa að skipulegri endurhæfingu hvað 

varðar líkamsrækt fyrir ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein. Bæði er það vegna 

þess að það bætir lífsgæði þeirra í heild en einnig vegna þess að einstaklingarnir eru í 

frekari hættu á að þróa með sér krabbamein einhvern tímann aftur á lífsleiðinni. 

Upplýsingar hvað varðar líkamlega hreyfingu virðast vera þörf sem ungt fólk með 

krabbamein vill fá sinnt, bæði á meðan á meðferð stendur og eftir hana. Hreyfing felur í 
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sér marga kosti í sjúkdómsferlinu og getur að auki sinnt forvarnarhlutverki fyrir einhverjar 

tegundir krabbameina. Hópurinn er líkt og áður sagði berskjaldaður fyrir því að þróa aftur 

með sér samskonar sjúkdóm seinna á lífsskeiðinu en einnig fyrir annarskonar sjúkdómum. 

Meðferðir við krabbameini geta að auki haft neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra bæði í 

meðferð, strax eftir hana en einnig til margra ára og jafnvel ævilangt. Ungu fólki er því 

ráðlagt að stunda líkamlega hreyfingu. Hins vegar þarf að hafa í huga að fara þarf eftir 

ráðleggingum vegna þess að þær geta verið mismunandi á milli hópa. Ungu fólki frá 15 

ára til 18 ára er til dæmis ráðlagt að stunda líkamlega hreyfingu í klukkustund hvern dag. 

Þeim sem eru 19 ára og eldri er ráðlagt að stunda líkamlega hreyfingu af einhverju tagi í 

minnst 150 mínútur á viku. Einungis um 35-50% af ungu fólki með krabbamein uppfyllir 

þessar ráðleggingar um líkamlega hreyfingu. Það er í andstöðu við niðurstöður annarra 

rannsókna sem sýna að hópurinn lýsi yfir áhuga og vilja og telji sig búa yfir getu til þess að 

taka þátt í áætlunum sem byggja á hreyfingu (Gupta o.fl., 2016). 

Vísbendingar eru um að áhersla á endurhæfingarþjónustu, til að mynda í formi 

endurhæfingarmiðstöðva, sé í vexti og að líkamsrækt skipi sífellt stærri sess í áætlunum 

þar. Það er þó mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn taki þátt í því að sérsníða áætlanir fyrir 

sína sjúklinga til þess að áætlunin beri árangur, bæði hvað varðar þátttöku og lífsgæði 

hópsins (Gupta o.fl., 2016). Í samantekt May Aasebø Hauken (2014) um niðurstöður 

þriggja rannsókna sem fjölluðu um endurhæfingu ungs fólks með krabbamein kom fram 

að besta blandan af hreyfingu fyrir hópinn fælist í samsetningu styrktar og þolþjálfunar, 

og mikilvægt væri að finna jafnvægi á milli hreyfingar og hvíldar. Jafnframt kom fram að 

hafa þyrfti skýra áætlun til að setja fram skref fyrir skref. Rannsóknir hafa sýnt að ungt 

fólk hefur áhuga á því að stunda líkamlega hreyfingu en þurfi hjálp til þess að hrinda því í 

framkvæmd.  

4.3 Sálfélagslegur stuðningur og áhrif 

Það að greinast með krabbamein og takast á við það er flókið ferli sem erfitt er að takast 

á við. Með óyggjandi hætti er hægt að ganga út frá því að ferlið sé flókið og einkennist af 

mikilli óvissu og óróleika. Ljóst er að við sumum vandamálum þarf að bregðast strax í 

upphafi sjúkdómsferlis, líkt og frjósemi svo eitthvað sé nefnt, sé það möguleiki. Skortur á 

samstöðu virðist hins vegar oft vera um það hvenær að sjónum ætti að beina að lífinu við 

lok meðferðar og þörf er á frekari rannsóknum til þess að ákvarða slíkt, bæði frá 
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sjúklingum og heilbrigðiskerfinu. Líkt og komið hefur fram hafa krabbameinsgreining og 

meðferð neikvæð áhrif á aldursbundin þroskastig einstaklinga samkvæmt kenningu 

Erikson. Það getur skipt sköpum að hafa gott stuðningsnet í kringum sig í ferlinu þar sem 

sérstök hætta er á einangrun og stöðnun hjá ungum krabbameinssjúklingum. Góður 

stuðningur getur hjálpað þeim að takast á við sjúkdóminn (Erikson, 1959; Lie o.fl., 2017; 

Penn o.fl., 2017). 

4.3.1 Jafningjastuðningur 

Reynsla sjúkdóms eins og krabbameins getur verið mjög djúpstæð í félagslegu samhengi, 

sérstaklega ef tekið er tillit til þess hve mikilvæg sambönd við jafningja eru á þessu 

lífsskeiði í lífi ungs fólks og að greining krabbameins geti leitt til einangrunar. Ásamt því 

að leiða í ljós að nánasta stuðningsnet einstaklinga skipti máli hafa rannsóknir sýnt fram 

á mikilvægi stuðningshópa sem úrræði fyrir ungt fólk. Vísbendingar hafa komið fram um 

það að ungu fólki með krabbamein finnist félagsleg samskipti við jafningja jafnvel bera 

meiri árangur og vera ólík því sem þau upplifa í samskiptum við fjölskyldu og vini (Penn 

o.fl., 2017).  

Mikilvægt er fyrir fólk á aldrinum 18-40 ára að hitta jafningja. Má rekja það til þess 

hversu sjaldgæft það er að greinast á þessum aldri og að ungt fólk hefur greint frá því að 

það hitti sjaldan annað ungt fólk á meðan á meðferð stendur. Þátttaka í stuðningshópi 

með jafningjum getur hjálpað við það að aðlagast lífinu með krabbamein. Það að tala um 

sína upplifun og fá innsýn í reynslu annarra getur auk þess hjálpað þeim að þróa með sér 

verkfæri til þess að stuðla að frekari samskiptum. Inngrip á jafningjagrundvelli geta spilað 

mikilvægt hlutverk í þróun og sálrænni aðlögun í ferlinu og dregið úr þunglyndi og kvíða. 

Rannsóknir hafa sýnt að jafningjastuðningur sé mikilvægur þáttur í endurhæfingu þeirra 

sem greinast með krabbamein. Komið hefur fram að jafningjastuðningur ýti undir 

sálfélagslega virkni, hafi jákvæð áhrif á lífsgæði, stuðli að uppbyggilegum samskiptum og 

efli einstaklinga. Þar sem áskoranir þess að lifa af krabbamein eru í raun lítið þekktar getur 

það skipt miklu máli að hitta aðra í sömu sporum. Að hitta jafningja er mikilvægur þáttur 

hvað varðar reynslu einstaklinga í ferlinu, hjálpar þeim að öðlast skilning og að sjá sína 

stöðu í samhengi við aðstæður. Einnig getur það hjálpað einstaklingum að sjá sjálfa sig og 

sitt sjúkdómsástand sem eitthvað sem er ekki alveg óeðlilegt (Gupta o.fl., 2016; Morgan, 

Davies, Palmer og Plaster, 2010; Penn o.fl., 2017). 
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Að vera hluti af hópi jafningja getur dregið úr kvíða, streitu og ýtt undir virkari lífsstíl 

á meðal ungs fólks. Með því að taka þátt í hópastarfi á jafningjagrundvelli upplifir fólk að 

það gefi frá sér á sama tíma og það fái eitthvað til baka, sem getur haft jákvæð áhrif á 

sjálfsálit og verið valdeflandi en valdefling er stórt hugtak í endurhæfingu. Auk þess getur 

þátttaka í stuðningshópi veitt sjúkdómsferlinu sjálfu tilgang og þýðingu. Tækifærið sem 

ungt fólk fær til þess að deila með öðrum í hópi jafningja getur skapað ákveðið samfélag 

ungs fólks sem er að takast á við sama vanda. Stuðningshópar á jafningjagrundvelli stuðla 

að sjálfstæði, sem er stór þáttur sé litið til kenningar Erikson um þróun sjálfsins. Að vera 

þátttakandi í stuðningshóp hefur sýnt að geti ýtt undir og dýpkað þá hæfileika og aðferðir 

sem einstaklingar hafa til þess að takast á við sjúkdóminn, samanborið við aðra sem ekki 

eru hluti af stuðningshóp. Jafningjahópar hjálpa meðlimum að finnast þeir frekar vera við 

stjórnvölinn með því að veita vettvang fyrir upplýsingagjöf og kenna aðferðir til að takast 

á við sjúkdóminn (Morgan o.fl., 2010; Gupta o.fl., 2016).  

4.4 Upplýsingagjöf  

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) eiga sjúklingar rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita á hverjum tíma. Samkvæmt þessum lögum á 

sjúklingur rétt á upplýsingum um sitt eigið heilsufar og þá meðferðakosti sem honum 

bjóðast. Í gegnum árin hafa samskipti sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks snúist meira um 

samstarf til þess að finna hina bestu viðeigandi meðferð. Til þess að almenningur geti haft 

skoðanir á því hvernig hægt sé að viðhalda eigin heilsu á góðan máta eða að takast á við 

heilsufarsvanda þurfa upplýsingar að vera góðar og aðgengilegar (Penn o.fl., 2017).  

Hvað varðar upplýsingagjöf í heilbrigðiskerfinu þegar um ungt fólk er að ræða þarf 

einnig að taka tillit til heilbrigðislæsis. Hægt er að leiða líkum að því að margt ungt fólk 

búi ekki yfir miklu heilbrigðislæsi þar sem það þróast á unglings- og 

snemmfullorðinsárum. Ungt fólk hefur oftast nær litla reynslu af því að þurfa að vera í 

miklum samskiptum við heilbriðiskerfið vegna þess að oftast búa þessir einstaklingar við 

betri heilsu en til að mynda eldra fólk. Þar af leiðandi er hópurinn minna kunnugur 

heilbrigðiskerfinu. Vegna þessa má gera ráð fyrir því að rík ástæða sé fyrir því að huga 

sérstaklega að upplýsingagjöf til þessa aldurshóps en rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þörfum þeirra þegar að kemur að upplýsingagjöf sé í flestum tilfellum ábótavant. Væri 

þessi þjónusta bætt myndi það leiða til betri heilbrigðisþjónustu og betri útkomu fyrir 
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þennan aldurshóp. Þrátt fyrir þetta hafa sumir fræðimenn sem sérhæfa sig í 

heilbrigðislæsi vakið athygli á því að það ætti að vera annað hugtak sérstaklega fyrir 

krabbamein og heilbrigðislæsi tengt þeim (Gupta o.fl, 2016; Penn o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós flóknar upplýsingaþarfir ungs fólks með krabbamein og því 

að víða virðist vera skortur á viðeigandi aldursbundnum úrræðum. Það er því mikil 

áskorun fyrir heilbrigðiskerfið hvernig skuli mæta þörfum þessa hóps (Anna Björg 

Aradóttir, 2012; Gupta o.fl., 2016). Í svissneskri rannsókn var upplýsinga aflað frá ungu 

fólki sem greinst hafði með krabbamein. Gögnin voru lýsing á þeirri upplýsingagjöf sem 

sjúklingarnir höfðu fengið í sjúkdómsferlinu og var markmið rannsóknarinnar jafnframt 

að bera kennsl á þarfir ungs fólks hvað varðar upplýsingagjöf. Auk þess var spurt eftir því 

í hvers konar formi þátttakendur myndu vilja fá upplýsingar og tengsl á milli 

upplýsingaþarfa, sálrænna kvilla og lífsgæða voru einnig rannsökuð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar að meirihluti þátttakenda sagðist hafa fengið upplýsingar um 

sjúkdóminn, meðferðina og um eftirfylgd. Hins vegar tjáðu sig margir um það að þeir 

heðfu litlar upplýsingar fengið um síðbúnar afleiðingar í kjölfar meðferðar. Meira en 80% 

svarenda sögðust hafa þörf fyrir frekari upplýsingar varðandi sitt sjúkdómsástand og 

framtíðina á þeim tímapunkti sem rannsóknin var framkvæmd. Þátttakendur sögðust 

kjósa upplýsingar frá lækni munnlega eða skrifaðar til þeirra persónulega. Það að hafa 

þörf fyrir upplýsingar tengdist því að upplifa streitu og lægri lífsgæði hvað varðar 

geðheilsu (Christen o.fl., 2018).  
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5 Endurhæfing og stuðningur hérlendis 

Líkt og samfélagið í heild starfar heilbrigðiskerfið eftir ákveðnum lögum og leiðbeiningum 

sem starfsfólki ber að fylgja og oft er það svo að lögum og reglugerðum er ábótavant. Í 

þessum kafla verður fjallað um lög og leiðbeiningar sem tengjast endurhæfingu og 

stuðningi við sjúklinga hérlendis. Fjallað verður um niðurstöður íslenskra rannsókna sem 

framkvæmdar hafa verið á endurhæfingarþörfum og upplifunum íslenskra sjúklinga sem 

greinst hafa með krabbamein. Að lokum verða helstu úrræði sem einstaklingum býðst 

hérlendis dregin fram. 

5.1 Lög og leiðbeiningar  

Hér á landi er engan sértækan lagaramma að finna um endurhæfingu fyrir fólk með 

krabbamein. Erfitt getur reynst að finna öll þau úrræði sem í boði eru og hafa rannsóknir 

sýnt að sjúklingar viti oft ekki hvort þeir eigi yfir höfuð rétt á endurhæfingu, enda er ekki 

kveðið á um það í lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997). Í lögunum er talað um að 

einstaklingar hafi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Í 22. grein laganna 

er kveðið á um að við útskrift af heilbrigðisstofnun skuli sjúklingar fá leiðbeiningar um 

mikilvæg atriði sem tengjast eftirmeðferð. Með því er átt við lyf og lyfjagjöf, mataræði, 

þjálfun og hreyfingu. Þetta skal vera metið eftir þörfum og veitt sjúklingum skriflega, sé 

þess óskað (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011).  

Skilji fólk ekki hvaða réttindi það hefur getur það orðið til þess að sjúklingar fái ekki 

endurhæfingu sem hentar þeim á þeim tíma sem þeir þarfnast hennar. Til eru lög sem 

sett hafa verið til þess að tryggja réttindi sjúklinga. Hins vegar virðist vanta ein heildstæð 

lög eða reglugerð sem tryggir að allir sjúklingar fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á að fá 

á þeim tíma sem þeir þurfa á henni að halda (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011). Í 2. 

gr.  laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða 

(nr. 60/2012) er kveðið á um markmið þeirra. Markmið laganna er að tryggja 

einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa atvinnutengda 

starfsendurhæfingu. Endurhæfingin á að vera einn þáttur í heildstæðu kerfi 

endurhæfingar. Samvinna starfsendurhæfingarsjóða og stofnana á vegum ríkis og 

sveitarfélaga eru stoðir þjónustunnar. Leitast skal við að skilgreina og sinna hlutverkum 

með þeim hætti að sem flestir eigi þess kost að geta verið virkir á atvinnumarkaði. Í 3. gr. 

laganna er fjallað um ferlið en það felur í sér ráðgjöf og úrræði fyrir þessa einstaklinga, en 
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þar kemur fram að auka skuli starfsgetu og stuðla markvisst að endurkomu þeirra til vinnu 

að fullu eða að hluta. Fram kemur að atvinnutengd starfsendurhæfing skuli vera byggð á 

einstaklingsbundinni áætlun. Vinna skal með styrkleika hvers einstaklings fyrir sig 

samhliða því að leggja áherslu á að draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu hans.  

Árið 2013 voru gefnar út klínískar leiðbeiningar um mat og meðferð við vanlíðan hjá 

sjúklingum með krabbamein. Leiðbeiningarnar voru þýddar af starfshópi Landspítala úr 

klínískum leiðbeiningum National Comprehensive Cancer Network (NCCN) og voru þær 

aðlagaðar að íslenskum veruleika. Í leiðbeiningunum kemur fram að greina skuli vanlíðan, 

fylgjast með, skrá og meðhöndla hana á öllum stigum sjúkdóms á öllum 

þjónustueiningum. Jafnframt segir að skimað skuli eftir vanlíðan hjá öllum sjúklingum í 

fyrstu komu, á fyrirfram ákveðnum tímapunktum og reglulega. Sérstök áhersla er lögð á 

að skima fyrir vanlíðan þegar breytingar verða á sjúkdómsástandi. Fjölfagleg teymi eiga 

að vera mynduð innan stofnana til að innleiða staðla fyrir meðferð við vanlíðan og þróa 

skal kennslu og þjálfun fyrir viðkomandi aðila. Aðgengi að geðlæknum, sálfræðingum, 

félagsráðgjöfum og prestum með þekkingu á sálfélagslegum þáttum krabbameina á að 

vera gott. Veita á sjúklingum og aðstandendum upplýsingar um þá sálfélagslegu þjónustu 

sem er í boði innan hverrar og einnar stofnunar og úti í samfélaginu. Meðferð við vanlíðan 

skal vera hluti af heildrænni meðferð og mikilvægt er að sjúklingar, aðstandendur og 

meðferðarteymi séu upplýst um það. Ekki fundust þó upplýsingar um það hvort farið sé 

kerfisbundið eftir þessum leiðbeiningum. Aðrar klínískar leiðbeiningar er hægt að finna á 

vef Embættis landlæknis, til að mynda um krabbameinstengda verki og leiðbeiningar 

tengdar ákveðnum tegundum krabbameina. Klínískar leiðbeiningar eru leiðbeiningar um 

verklag en ekki fyrirmæli, þær eru unnar á kerfisbundinn hátt til þess að styðja við 

starfsfólk í heilbrigðisþjónustu (Sigríður Gunnarsdóttir o.fl., 2013; Embætti landlæknis, 

2017).  

5.2 Íslenskar rannsóknir á endurhæfingarþörfum og upplifunum 
krabbameinssjúklinga 

Þörf fyrir endurhæfingu eftir greiningu krabbameina hefur lítið verið rannsökuð hér á 

landi og þá enn minna fyrir ákveðna aldurshópa. Í meistararitgerð Þórunnar Sævarsdóttur 

(2006) um lífsgæði, einkenni kvíða og þunglyndis og endurhæfingarþarfir einstaklinga 

sem fá lyfjameðferð við krabbameini kom í ljós að 50% þátttakenda töldu sig þurfa á 
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endurhæfingu að halda. Á árunum 2011 og 2012 var framkvæmd þjónustukönnun á 

deildum Landsspítala en deildirnar sem um ræðir voru 11B dagdeild blóð- og 

krabbameinslækninga og 10K deild krabbameinslækninga og geislameðferðar. Könnunin 

leiddi í ljós að 30-50% sjúklinga í lyfja- eða geislameðferð töldu sig fá of litlar upplýsingar. 

Þeir hlutir sem sjúklingum fannst upplýsingum ábótavant snéru að hreyfingu og þjálfun, 

næringu, sálrænni líðan og úrræði við henni, slökun, félagslegum réttindum og úrræðum, 

líðan fjölskyldu og stuðning við hana. Af þessu framansögðu er ljóst að greina má 

endurhæfingarþarfir hér á landi þó enn sé rík þörf á frekari rannsóknum (Atli Már 

Sveinsson, 2014).  

 Í rannsókn Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur (2007) um þörf krabbameinssjúklinga 

fyrir félagslegan stuðning og endurhæfingu að lokinni meðferð á Landspítala kemur fram 

að um 38% sjúklinga töldu sig þurfa á aðstoð að halda að lokinni krabbameinsmeðferð. 

Með aðstoð áttu sjúklingar við leiðir til þess að ná bata á ný með nýjum og breyttum 

leiðum. 59% þátttakenda í rannsókninni töldu sig hafa þörf fyrir stuðning að lokinni 

meðferð og 69% þeirra töldu vera þörf fyrir aðstoð varðandi upplýsingar um réttindi 

sjúklinga.  

Í meistararitgerð Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur (2011) voru upplifanir og reynsla 

fólks á því að greinast með krabbamein og á þeirri heilbrigðisþjónustu sem fólkið fékk hér 

á landi rannsakað. Taka skal fram að hópurinn sem um ræðir var yfir sextugt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að eftir sjúkdómsgreininguna tókust flestir á við 

krabbameinið með þeim bjargráðum sem þeir höfðu yfir að ráða og bjuggu yfir lítilli 

vitneskju um þjónustuna sem bauðst á Landspítala. Þessar niðurstöður benda til þess að 

mikilvægt sé fyrir sjúklinga að fá góðar og haldbærar upplýsingar um þjónustu sem býðst 

innan spítalans frá öðrum fagstéttum. Enginn af þeim sem svaraði rannsókninni fékk 

upplýsingar um endurhæfingu á Landspítalanum í Fossvogi sem þá bauðst. Þrátt fyrir þær 

niðurstöður fannst sjúklingunum sjálfum að endurhæfing skipti miklu máli í bataferlinu 

(Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011).  

Á meðan á meðferð stóð var það mikilvægasta í lífi þátttakenda að lifa af og komast í 

gegnum meðferðina. Þeir höfðu því ekki áttað sig raunverulega á því hvaða áhrif 

krabbameinið hefði á heilsu þeirra. Meirihluti þátttakenda ætluðu sér að hefja vinnu að 

nýju þegar að þeir höfðu náð heilsu á ný. Hins vegar kom sú staða upp að það tók lengri 
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tíma en þeir voru að búast við og endurhæfing varð þá enn mikilvægari þáttur. Einn 

þátttakanda, 62ja ára kona, sem gefnar voru þriggja til sex mánaða lífslíkur sagðist verða 

að komast í endurhæfingu og að hún kæmi sér ekki af stað nema hún fengi hjálp. Nær 

helmingur þátttakenda vissu ekki að þeir höfðu rétt til að sækja þjónustu annarra fagaðila 

en lækna og hjúkrunarfræðinga innan spítalans (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011). 

Í meistararitgerð Eyglóar Brynju Björnsdóttur (2015) kemur fram að mikil þörf sé á að 

byggja upp endurhæfingarþjónustu fyrir krabbameinssjúklinga. Rannsókn hennar hafði 

þann tilgang að kanna viðhorf einstaklinga í krabbameinsmeðferð til 

endurhæfingarþjónustu á Norðurlandi. Kannaði hún ánægju, líðan og bjargráð 

sjúklinganna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þörf væri á bætingum og 

umbótum á þeirri þjónustu sem fyrir var á þeim tíma. Í henni segir að huga þurfi að þeim 

þáttum sem geti dregið úr miklum og alvarlegum einkennum sem geta komið upp samfara 

sjúkdómunum og að rannsóknir hafi sýnt að þáttur endurhæfingar sé stór í því samhengi. 

Jafnframt skiptir hún sjúklingana sjálfa máli. Endurhæfing bætir lífsgæði og dregur úr 

einkennum meðferðar. Þannig stuðlar hún að betra gengi í meðferð og hjálpar við að 

viðhalda fyrri getu en rannsóknir hafa sýnt að krabbamein geti dregið úr virkni og getu. 

Niðurstöður rannsóknar Eyglóar sýna fram á að sjúklingar vilji fá markvissa endurhæfingu 

í formi þjálfunar, sálfræðilegs- og félagslegs stuðning og aukna jafningjafræðslu.  

Hjá Krabbameinsfélagi Íslands er nú unnið að undirbúningi rannsóknar á meðal þeirra 

sem greinst hafa með krabbamein. Markmið rannsóknarinnar er að finna þá þætti sem 

helst þarfnast úrbóta í tengslum við greiningu krabbameins, meðferða og endurhæfingu. 

Þátttakendur verða spurðir út í reynslu sína á ýmsum þáttum í aðdraganda greiningar, um 

greiningarferlið, sjúkdómsmeðferð og endurhæfingu. Stefnir Krabbameinsfélagið að því 

að hafa rannsóknina sem fastan lið í starfsemi sinni (Krabbameinsfélag Íslands, e.d.-d).  
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6 Úrræði í endurhæfingu og stuðningi fyrir krabbameinsgreinda 

6.1 Kraftur – Stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur 

Kraftur stuðningsfélag er sérstaklega ætlað ungu fólk með krabbamein og aðstandendur 

þeirra. Kraftur var stofnað þann 1. október 1999. Félagið aðstoðar fólk á aldrinum 18-40 

ára og aðstandendur þess sem þurfa á stuðningi að halda og miðlar upplýsingum til 

félagsmanna. Kraftur er frjálst félag og tilvísun lækna því óþörf. Félagið sinnir þjónustu 

sinni án endurgjalds en Krabbameinsfélag Íslands er einn helsti styrktaraðili félagsins þar 

sem að félagið er hluti af stuðningsneti þess. Jafningjastuðningur, hagsmunagæsla, 

fræðsla, stuðlun að samvinnu félagasamtaka, heilbrigðisstarfsmanna og annarra sem 

koma að málefnum ungra krabbameinsveikra er meðal þess sem Kraftur býður uppá. 

Staðinn er vörður um réttindi sjúklinga gagnvart opinberum stofnunum og þétt 

stuðningsnet er að finna í félaginu sem veitir jafningjastuðning (Kraftur, e.d.-a). 

Frjósemismeðferðir, tannlækna- og sálfræðiþjónusta er ekki niðurgreidd og geta 

verið kostnaðarsamar. Kraftur setti á laggirnar Neyðarsjóð fyrir félagsmenn og geta þeir 

sem lenda í fjárhagserfiðleikum vegna sjúkdóms síns sótt um að fá úthlutað úr honum. 

Auk þess er sálfræðiþjónusta og markþjálfun í boði félagsmönnum að kostnaðarlausu 

(Kraftur, 2018).  

Innan Krafts er að finna stuðningshópa á borð við Stelpukraft, Strákakraft og 

Ungliðahóp í samstarfi við Ljósið og Styrktarfélag krabbameinsveikra barna. Auk þess er 

Norðan-Kraftur hópur fyrir félagsmenn sem búa ekki á höfuðborgarsvæðinu og er 

starfræktur á Akureyri. Stuðningshópurinn er samstarfsverkefni Krabbameinsfélags 

Akureyrar og nágrennis og Krafts. Kraftur gefur út fjölmargt fræðsluefni sem og tímarit 

sem allir félagsmenn fá sent í pósti. Félagið stendur fyrir reglulegum uppákomum þar sem 

félagsmenn geta mætt, kynnst og deilt reynslu sinni með öðrum í sömu sporum á eigin 

forsendum. Hjá Krafti er líkamleg endurhæfing í boði með jafningjum sem nefnist 

FítonsKraftur. Þjónustan er veitt af fagaðila, fer fram í Heilsuborg og kostar einungis 2500 

kr. á önn. Auk þess er boðið upp á FítonsYoga einu sinni í viku félagsmönnum og 

aðstandendum að kostnaðarlausu (Hlín Rafnsdóttir, 2012; Kraftur, e.d.-b).  

6.2  Ljósið 

 Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem greinst hefur með 

krabbamein og aðstandendur þeirra . Markmið starfseminnar er að einstaklingar sem 
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þangað leita fái sérhæfða endurhæfingu og stuðning. Í Ljósinu starfar fagfólk sem 

aðstoðar einstaklinga við að byggja bæði upp líkamlegt og andlegt þrek á ný. Auk þess er 

veittur stuðningur og ráðgjöf við markmiðasetningu sem miðar að því að auka við daglega 

virkni og hafa þannig jákvæð áhrif á lífsgæði. Í Ljósinu má finna fjölbreytta dagskrá en á 

henni eru til að mynda heilsutengd námskeið, námskeið fyrir nýgreinda, líkamsrækt, 

handverk, nudd, gönguhópar og fleira. Þeir einstaklingar sem nýta sér þjónustu Ljóssins 

gera það að eigin frumkvæði án tilvísunar lækna og velja sér það sem hentar þeim hverju 

sinni. Áhersla er lögð á lífsgæði og lífsgleði og minni áhersla lögð á að ræða um sjúkdóma 

og veikindi og þjónustan ýmist án gjalds eða gegn vægu gjaldi. Hjá Ljósinu vinnur 

fjölbreyttur hópur fagfólks líkt og iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, læknar, 

geðlæknar, jógakennarar og fleiri (Ljósið, e.d.-a). Hjá Ljósinu er að finna ýmsa 

stuðningshópa fyrir ungt fólk, má nefna ungliðahópinn sem starfar í samstarfi við Kraft og 

Styrktarfélags krabbameinsveikra barna og hóp sem nefnist Gullfiskar sem er 

jafningjahópur sem starfar undir leiðsögn iðjuþjálfa. Jafningjahópar fyrir hina ýmsu 

aldurshópa sem eru jafnframt kynjaskiptir bjóðast einnig í líkamsrækt (Ljósið, e.d.-b).   

6.3 Landspítali 

 Á Landspítala er starfandi fjölfaglegt teymi sem sér um endurhæfingu einstaklinga sem 

greinast með krabbamein. Teymið, sem hefur aðsetur á Hringbraut leggur áherslu á að 

sinna endurhæfingarþörfum sjúklinga óháð meðferð og stigi sjúkdóms. Þeir sjúklingar 

sem upplifa erfið og fjölþátta einkenni sem hafa mikil áhrif á þeirra daglega líf eru í 

forgangi. Markmið endurhæfingarinnar er að endurheimta eða að viðhalda sem bestri 

virkni, heilsu og lífsgæðum einstaklinganna með tilliti til sjúkdómsins og meðferðar. Lögð 

er áhersla á einstaklingsbundna endurhæfingarþjónustu og tekið er fram að þjónusta sé 

heildræn, fjölþætt og beitt eftir gagnreyndri þekkingu. Auk einstaklingshæfðrar 

endurhæfingaráætlunar veitir teymið aðra þjónustu líkt og ráðgjöf, fræðslu og kennslu. 

Áætlun um endurhæfingu, byggðri á mati á líðan og áskorunum sjúklings, er fylgt eftir 

með viðtali og/eða símtali eftir um 6-8 vikur og árangur þá metinn. Auk þess er lögð rík 

áhersla á góða samvinnu, bæði hvað varðar endurhæfingu innan spítlans og utan hans. 

Endurhæfingarteymi Landspítala tekur einungis við sjúklingum eftir beiðnum lækna 

hverju sinni (Landspítali, e.d.-a).  
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Á Landspítala er einnig að finna teymi sem sinnir síðbúnum afleiðingum krabbameina. 

Þjónustan er fyrir einstaklinga sem hafa náð 18 ára aldri en luku meðferð og hefðbundnu 

eftirliti við krabbameini fyrir 18 ára aldur. Þjónustan er í formi heildrænnar eftirfylgdar og 

á að efla heilsu og lífsgæði einstaklinga. Einstaklingar eru metnir út frá áhættumiðuðu 

heilsufarsmati og þeim veittur stuðningur og fræðsla (Landspítali, e.d.-b).  

Fjölskyldubrú er stuðningur sem styrkir fjölskyldur í að takast á við langvinn veikindi 

foreldris út frá þörfum barnanna. Fjölskyldubrúin var innleidd á blóð- og 

krabbameinslækningadeildum Landspítala árið 2011. Að jafnaði hafa um 15 fjölskyldur 

hlotið þessa þjónustu á ári hverju og er í langflestum tilvikum um hana að ræða þegar 

annað foreldrið er með krabbamein. Fjölskyldubrúin styður foreldra sem vilja stuðning 

við að ræða veikindi og afleiðingar þeirra við börn sín eða hafa áhyggjur af líðan barna 

sinna. Áhersla er á að bera kennsl á áhættuþætti í umhverfi barnanna sem og verndandi 

þætti. Fjölskyldubrúin var fyrst og fremst þróuð með þarfir barna í huga. Þrátt fyrir það er 

foreldrum þó einnig veittur stuðningur sem pari (Sigrún Júlíusdóttir, Gunnjóna Una 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2018).  

Auk þessa býðst sjúklingum sálfræðiþjónusta, félagsráðgjöf, presta- og 

djáknaþjónusta, næringarráðgjöf, kynlífsráðgjöf og sjúkra- og iðjuþjálfun. 

Slökunarmeðferð er stuðningsúrræði sem hjúkrunarfræðingar veita. Hvað varðar 

hreyfiúrræði er möguleiki að sækja sundleikfimi á Grensásdeild Landspítala og hópþjálfun 

við Hringbraut. Á Landspítalanum er einnig starfandi líknarráðgjafateymi og verkjateymi 

(Rannveig Björk Gylfadóttir, 2018).  

6.4 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (NLFÍ) 

Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði hefur verið starfandi frá því árið 1955. Hjá stofnuninni er 

unnið eftir sérstakri náttúrulækningastefnu en hún byggist á heildrænum lækningum og 

er í samræmi við markmið Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um bætt heilbrigði og 

heilsufarsþróun. Litið er til ástands sjúklinga með heildarsýn að leiðarljósi og andlegir, 

líkamlegir og félagslegir þættir eru skoðaðir samtímis Heilsustofnun 

Náttúrulækningafélags Íslands, e.d.-a). 

Krabbameinsendurhæfing hjá stofnuninni hentar þeim sem vilja öðlast betri heilsu og 

bætta líðan eftir meðferð eða á milli meðferða. Markmiðið er að auka lífsgæði en það er 

gert með því að efla líkamlega, félagslega og andlega heilsu með ýmsum aðferðum og að 
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gestir finni leiðir sem henta þeim best til þess að draga úr streitu og álagi. Boðið er upp á 

einstaklingsmiðaða þjálfun á meðan á dvölinni stendur og samanstendur hún af 

vatnsleikfimi, göngum, slökun, heilsuböðum, æfingum í tækjasal og öðru. Auk þess er 

boðið upp á ráðgjöf og stuðning hjá fagaðilum á borð við sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga 

eða næringarráðgjafa. Veitt er mikil fræðsla um hina ýmsu kvilla og aðferðir til að takast 

á við þá, um mataræði, svefn og fleira. Sjúklingar sem sækja þjónustu til 

Heilsustofnunarinnar dvelja þar að öllu jöfnu í fjórar vikur, með möguleika á endurkomu 

yfir tveggja vikna tímabil innan árs frá fyrri dvöl. Auk þess er í boði tveggja daga 

streitumeðferð eða svefnmeðferð. Til þess að veita þessa fjölbreyttu þjónustu er 

þverfaglegt teymi starfandi hjá stofnuninni. Samvinna fagaðila og gesta er áhersluþáttur 

sem eflir getu gesta til þess að tileinka sér lífsstílsbreytingar í átt að betri líðan 

(Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands, e.d.-b). Gestir geta komið í dvöl á eigin 

vegum og þurfa þá að greiða fyrir það sjálfir, einnig er þó hægt að dveljast þar gegn beiðni 

frá lækni (Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands, e.d.-c). 

6.5 Krabbmeinsfélagið 

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað 27. júní 1951 og innan þess eru um 30 aðildarfélög 

um land allt. Félagið sinnir fjölbreyttum verkefnum og stuðningi. Félagið beitir sér fyrir 

réttindum og hagsmunum sjúklinga til dæmis með því að vísa upplýsingum til stjórnvalda 

og veita umsagnir um mál í opinberri umræðu samfélagsins. Félagið sinnir auk þess 

fræðslu og útgáfu ýmiss fræðsluefnis í forvarnarskyni og ýmsum rannsóknum á sviði 

krabbameina. Stuðningur við sjúklinga og aðstandendur er eitt af forgangsverkefnum 

Krabbameinsfélagsins. Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins er ætluð þeim sem 

greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra. Þar starfa meðal annars 

hjúkrunarfræðingar og félagsráðgjafi. Hjá Krabbameinsfélaginu eru í boði mörg námskeið, 

fyrir sjúklinga og aðstandendur sem og fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu 

(Krabbameinsfélagið, e.d.-b). Auk þessa eru margir stuðningshópar starfræktir innan 

félagsins (Krabbameinsfélagið, e.d.-c).  Krabbameinsfélagið býður einnig upp á húsnæði 

fyrir einstaklinga af landsbyggðinni sem þurfa að sækja þjónustu til Reykjavíkur 

(Krabbameinsfélagið, e.d.-b).  
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6.6 Reykjalundur 

Alhliða endurhæfing fer fram á Reykjalundi. Endurhæfingin miðar að því að bæta lífsgæði, 

færni og að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar. Hjá Reykjalundi er unnið eftir lögum 

um heilbrigðisþjónustu á Íslandi (Reykjalundur, e.d.-a). Stofnunin þjónar öllu landinu og 

að endurhæfingunni koma margar fagstéttir sem saman mynda teymi en megináhersla er 

lögð á teymisvinnu. Markmið þjónustunnar er að sjúklingar annað hvort endurheimti fyrri 

getu eða bæti heilsu sína. Á meðal þjónustu sem býðst er starfsendurhæfing, 

verkjameðferð og læknisfræðileg endurhæfing (Reykjalundur, e.d.-b). Í boði er margþætt 

þjónusta og fræðsla, til að mynda líkamsrækt, ráðgjöf félagsráðgjafa og næringarráðgjöf, 

iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, aðstoð talmeinafræðinga og fræðsla um mataræði og heilsu. Til 

þess að fá pláss á Reykjalundi þarf beiðni að berast frá lækni og getur dvalarform verið 

mismunandi. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða meðferð til þess að bæta lífsgæði og 

auka þátttöku og virkni hvers og eins (Reykjalundur, e.d.-c).  

6.7 Kristnes 

Endurhæfing sjúklinga sem sækja þjónustu til Sjúkrahússins á Akureyri (Sak) fer fram í 

Kristnesi (Atli Már Sveinsson, 2014). Þar eru einstaklingar með krabbamein í forgangi en 

tilvísun frá lækni þarf til þess að fá inni hjá stofnuninni. Markmiðið með endurhæfingunni 

er heildrænt að bæta heilsu og auka lífsgæði sjúklinga. Mismunandi dvalarform eru í boði 

en í Kristnesi er 18 rúma legudeild, dagdeild með 8 plássum og göngudeild. Megináhersla 

er lögð á þjálfun sjúklinga og fræðslu og mikilvægi þess að sjúklingar leggi sitt fram og taki 

ábyrgð á eigin meðferð og að efla þá til sjálfshjálpar. Áhersla er á teymisvinnu og góða 

samvinnu á milli sjúklinga og fagfólks, en fjölbreyttur hópur fagfólks starfar í Kristnesi. 

Teymið samanstendur af félagsráðgjafa, iðjuþjálfum, hjúkrunarfræðingum, læknum, 

sjúkraliðum, sjúkraþjálfara, presti, talmeinafræðingi, sálfræðingi og næringarfræðingi 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.).  

6.8 VIRK - starfsendurhæfingarsjóður 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður var stofnaður þann 19. maí 2009 og hóf starfsemi sína í 

ágúst sama ár. Var stofnunin sú fyrsta þar sem allir helstu aðilar á vinnumarkaði áttu í 

samvinnu. Sjóðurinn starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 

starfsemi starsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 (VIRK, e.d.-a). Hlutverk VIRK 

starfsendurhæfingarsjóðs er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
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með því að veita árangursríka starfsendurhæfingarþjónustu. Hjá VIRK er starfsgeta og 

raunhæfi einstaklinga sem búa við skerta starfsgetu vegna heilsubrests til 

starfsendurhæfingar metin. VIRK skipuleggur, hefur umsjón með og fjármagnar störf 

ráðgjafa, sérfræðinga og annarra þjónstuaðila sem móta og framkvæma 

einstaklingsmiðaðar áætlanir fyrir notendur þjónustunnar (VIRK, e.d.-b). Einstaklingar 

sem vilja fá þjónustu VIRK þurfa að panta tíma hjá lækni og óska eftir beiðni fyrir 

starfsendurhæfingu. Læknir metur það svo hvort einstaklingur þurfi á endurhæfingu að 

halda og sendir í kjölfarið beiðni til VIRK (VIRK, e.d.-c). Árangur starfseminnar hefur skilað 

sér beint til Tryggingastofnunar, lífeyrissjóða og ríkisins í formi aukinna skatttekna. Þar að 

auki er það svo bættur hagur notenda bæði af fjárhagslegum toga og í auknum lífsgæðum 

sem felst í því að geta tekið fullan þátt í samfélaginu (VIRK, e.d.-a).  

6.9 Önnur úrræði  

Auk ofangreindra úrræða eru önnur í boði sem standa krabbameinssjúklingum til boða. 

Ungt fólk sem greinist með krabbamein getur til að mynda leitað sér endurhæfingar eða 

stuðnings á eigin vegum, á borð við sálfræðiþjónustu, en líklegt er að fyrir hana þurfi að 

greiða fullt verð þar sem að slíkt er ekki niðurgreitt (Kraftur, 2018). Heilsuborg er einnig 

úrræði sem hægt er að nýta í endurhæfingu. Heilsuborg sinnir þjónustu fyrir einstaklinga 

sem vilja koma í veg fyrir heilsufarsvandamál, öðlast aukna vellíðan eða vinna úr 

heilsubresti. Áhersla er á næringu, hreyfingu, andlega heilsu og svefn. Lögð er áhersla á 

að mæta viðskiptavinum þar sem þeir eru staddir hverju sinni og að sníða þjónustuna að 

þeirra ólíku þörfum. Fyrirtækið notast einungis við viðurkenndar aðferðir til heilsueflingar 

sem að viðskiptavinir þeirra geta nýtt í sínu daglega lífi til að ná fram árangri sem endist 

(Heilsuborg, e.d.).  
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7 Valdefling og heildarsýn 

Valdefling (e. empowerment) er hugmyndafræði sem hefur verið skoðuð með tilliti til þess 

hvernig hana má nýta í endurhæfingu. Vald verður til út frá félagslegum samskiptum og 

er því breytilegt og getur færst til. Valdefling á við um einstaklinga sem eru að reyna að 

ná stjórn á eigin lífi og auka lífsgæði sín. Valdefling gengur út á það að virkja einstaklinga 

til sjálfshjálpar, færa þeim aukið vald og möguleika, til að mynda í tengslum við þá 

þjónustu sem þeir þurfa að nýta sér. Valdefling byggir á því að einstaklingar eflist og finni 

að þeir sjálfir geti haft áhrif á sína líðan og þjónustuna sem þeir þurfa á að halda. 

Valdefling hefur þannig áhrif á sjálfsmynd einstaklinga, hvernig þeir sjá sig sjálfir í sínu 

eigin samfélagi. Með henni er markmiðið að veita fólki trú á eigin bata, að það hafi val 

sem notandi þjónustu og geti haft áhrif á hana, og að samvinna á milli hans og 

starfsmanna stofnana sé traust (Lára Björnsdóttir, Halldór Sig. Guðmundsson, Kristín 

Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011; María Jónsdóttir, 2006).  

Heildarsýn er hugmyndafræði sem byggist upp á því að hver og einn einstaklingur sé 

einstakur. Með heildarsýn er litið á aðstæður hvers og eins og staða einstaklinga skoðuð 

út frá öllum hliðum með tilliti til umhverfis og samfélagsins í heild.. Með því að starfa út 

frá hugmyndafræði heildarsýnar er horft til þeirra kerfa sem einstaklingurinn tilheyrir. 

Þetta er mikilvægt út frá sjónarhorni þeirra sem styðjast við kerfiskenningar og hefur áhrif 

á það hvernig menn nálgast viðfangsefnin og samkvæmt hugmyndafræðinni er litið svo á 

að „allt hangi saman“. Horft er á hvert kerfi í lífi einstaklinga fyrir sig, án þess þó að gleyma 

því að sjá samhengið á milli þeirra, hvernig þeir tengjast og hafa áhrif hver á annan. 

Auðvelt er að nýta sér hvort tveggja hugtakið valdeflingu og hugtakið heildarsýn í 

endurhæfingu þar sem endurhæfing skal vera samþætt og bundin þörfum hvers og eins 

einstaklings (Lára Björnsdóttir, 2006; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 
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8 Krabbameinsáætlun, Heilbrigðisstefna og hugmyndir 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar  

Í gegnum árin hafa ýmsar tilraunir verið gerðar til að benda á endurhæfingarþarfir og 

betrun heilbrigðisþjónustu bæði fyrir almenning og fyrir krabbameinssjúklinga. Hins vegar 

hafa þær tilraunir ekki alltaf komist í gegn í stjórnsýslunni og orðið undir í valinu á 

fjármögnun verkefna. Í þessum kafla verður greint frá krabbameinsáætlun sem gefin var 

út í maí árið 2016 og innihaldi hennar. Auk þess verður fjallað um þætti í nýrri 

heilbrigðisstefnu en drög hennar voru nýlega gefin út á þessu ári. Að lokum verður fjallað 

um hugmyndir Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar hvað varðar endurhæfingu og 

vitundarvakningu hennar. 

8.1 Krabbameinsáætlun 

Í maí 2016 var gefin út skýrsla og áætlun á vegum Velferðarráðuneytisins af ráðgjafarhópi. 

Skýrslan ber heitið Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun til ársins 2020: Notendamiðuð 

þjónusta í öndvegi. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf árið 2002 út leiðbeiningar um gerð 

krabbameinsáætlana líkt og þessarar og er áætlunin byggð á þeim leiðbeiningum. 

Stofnunin segir að áætlanir af þessu tagi séu hluti af lýðheilsuáætlunum þjóða eða ríkja 

sem miði að því að fækka nýgreiningum og draga úr dánartíðni vegna krabbameina. 

Jafnframt á að bæta lífsgæði þeirra sem hafa greinst krabbamein með kerfisbundinni 

innleiðingu gagnreyndra aðgerða á vettvangi forvarna, snemmgreiningar, meðferðar og 

líknar með jafnræði þegnanna og hagkvæmni að leiðarljósi. Tillaga að krabbameinsáætlun 

er stórt verkefni þar sem sett er fram framkvæmdaáætlun með skilgreindum markmiðum. 

Áætlunin fylgir framsetningu annarra áætlana sem settar hafa verið fram í Evrópu 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

Krabbameinsáætlun er ætlað að skerpa sýn, móta markmið og aðgerðir og stilla 

saman strengi allra hlutaðeigandi í baráttunni við krabbamein. Í áætluninni er lögð 

megináhersla á notendamiðaða þjónustu þar sem áherslan er á heildræna og 

einstaklingsbundna nálgun með virðingu fyrir óskum, gildum og þörfum einstaklinga. Í 

áætluninni kemur fram að einstaklingum skuli vera boðin einstaklingsmiðuð og heildstæð 

fræðsla. Fræðslan sem um ræðir samanstendur af upplýsingum um meðferð, 

stuðningsþjónustu, viðbótarmeðferðir, aukaverkanir, einkenni og að lokum 

endurhæfingu svo fátt eitt sé nefnt. Einstaklingum skal jafnframt vera boðin skipulögð, 
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samræmd og samfelld þjónusta sem veita skal á réttum tímum. Meta á þjónustuþörf og 

veita ráðgjöf, stuðning og leiðsögn um samfélagsleg úrræði og hvernig samfelld þjónusta 

skuli skipulögð og samræmd eins fljótt og hægt er. Bjóða á einstaklingum með 

krabbamein markvisst upp á heildstætt mat á endurhæfingarþörf við greiningu, í upphafi 

meðferðar og með reglubundnum hætti eftir það. Bjóða á upp á þjónustu af ýmsu tagi 

sem er einstaklingsmiðuð og reglubundin. Sú þjónusta er metin í hverju tilfelli fyrir sig og 

samanstendur af félagsráðgjöf, sálfræðiþjónustu, sálgæslu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, 

næringarráðgjöf, kynlífsráðgjöf, erfðaráðgjöf, verkjaráðgjöf, reykleysisráðgjöf, 

heildstæðri endurhæfingu, gagnreyndri viðbótarmeðferð, líknarráðgjöf og sérhæfðri 

líknarmeðferð (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Til þess að efla þjónustu og styrkja samstarf sálfélagslegs stuðnings og sálgæslu bæði 

fyrir sjúklinga og aðstandendur er mælst til að stofna sálfélagslega miðstöð. Miðstöðin 

hefði einnig því hlutverki að gegna að styðja við fagfólk og halda utan um handleiðslu. 

Ljóst er að einstaklingar með krabbamein eru ekki einsleitur hópur og taka þarf mið af 

þörfum þeirra á hverjum tíma, sjúkdómi, virkni og aldri við gerð endurhæfingaráætlana 

og úrræða. Endurhæfing þarf að byggjast á mati og einstaklingsmiðuðum 

endurhæfingaráætlunum, auk þess að taka aðstandendur sjálfa með í áætlunina. 

Endurhæfingu er hægt að veita á mismunandi þjónustustigum allt eftir þörfum hvers og 

eins en gera má ráð fyrir að um einn þriðji hluti sjúklinga þurfi á sérstökum og flóknari 

úrræðum að halda (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Þrátt fyrir mikilvægi áætlunarinnar fyrir málaflokkinn er því miður ólíklegt að hún 

verði að veruleika. Ekki hefur enn verið skipuð verkefnisstjórn til þess að móta 

framkvæmd og eftirfylgni. Gildistími áætlunarinnar er til ársins 2020. Allar 

Norðurlandaþjóðirnar nema Ísland styðjast við sínar áætlanir og hafa hafið framkvæmd 

eftir markmiðum þeirra. Í Danmörku hefur til að mynda náðst mikill árangur með notkun 

slíkrar áætlunar, hvað varðar skýr markmið og vel skilgreind meðferðarferli en þeir vinna 

nú eftir sinni fjórðu krabbameinsáætlun (Velferðarráðuneytið, 2016;Gunnþórunn 

Jónsdóttir, 2018). 

Árin 2013–2014 var unnin skýrsla á vegum Krabbameinsfélags Íslands um stöðu og 

framtíð endurhæfingar fyrir krabbameinssjúklinga á Íslandi. Í niðurstöðum hennar kemur 

fram að til þess að tryggja jafnræði og jafnt og nægilegt aðgengi krabbameinssjúklinga að 
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endurhæfingarúrræðum þurfi að skipa í endurhæfingarráð sem meti stöðuna enn frekar 

og leggi til viðeigandi fjármagn til þessa málaflokks. Það kemur fram að nauðsynlegt sé að 

heilbrigðisyfirvöld móti sér stefnu í málaflokknum (Atli Már Sveinsson, 2014). 

8.2 Heilbrigðisstefna til ársins 2030 

Í Velferðarráðuneytinu er nú unnið að því að undirbúa nýja heilbrigðisstefnu og 

stefnumörkun fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi. Markmið stefnunnar er að þjónustan verði 

skýr og sameini krafta þeirra aðila sem að henni koma. Með stefnunni skal sjúklingum 

tryggð besta þjónusta sem völ er á. Stefnan skal skapa góðan grunn fyrir hið íslenska 

heilbrigðiskerfi. Drög stefnunnar voru kynnt á Heilbrigðisþingi þann 2. nóvember 2018 en 

hún á að gilda til ársins 2030. Lykilviðfangsefni stefnunnar samanstanda af mannauði í 

heilbrigðiskerfinu og framtíðarsýn þar sem áhersla er lögð á vísindi, menntun og 

nýsköpun. Jafnframt er áhersla lögð á að rétt þjónusta sé veitt á réttum stað og að 

notendur séu virkir þátttakendur innan heilbrigðisþjónustunnar. Í drögunum segir að 

gæði skuli vera í fyrirrúmi sem og öryggi. Skilvirk þjónustukaup og forysta til árangurs eru 

einnig á meðal lykilviðfangsefna. Í drögunum er þó ekki fjallað um nokkra mikilvæga 

þjónustuþætti. Þeir þættir eru meðal annars þjónusta utan spítala, málefni 

hjúkrunarheimila og síðast en ekki síst um þjónustu um endurhæfingu sjúklinga 

(Velferðarráðuneytið, 2018; Jóhann K. Jóhannsson, 2018).  

8.3 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og endurhæfing 

Í febrúar 2017 var haldinn fundur á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem 

tileinkaður var endurhæfingu. Fundurinn bar yfirskriftina „Rehabilitation 2030: A Call for 

Action“. Tilgangurinn var að beina athygli að vaxandi þörf fyrir endurhæfingu. Í skýrslu 

sem skrifuð var á fundinum kemur fram að ríkari aðgang þurfi að endurhæfingu til þess 

að hægt sé að standa fyrir heilbrigðu lífi og stuðla að vellíðan fyrir fólk á öllum aldri. Auk 

þess kemur fram að endurhæfing sé nauðsynlegur þáttur í samfelldri þjónustu, ásamt 

forvörnum, upplýsingum, meðferðum og líknandi þjónustu. Þess vegna ætti endurhæfing 

að vera hluti af samþættri heilbrigðisþjónustu. Í skýrslunni segir að endurhæfing sé 

fjárfesting í mannauði sem stuðlar að heilsu hans og efnahagslegri og félagslegri þróun 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2017). 
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 Þær hindranir sem koma í veg fyrir styrkingu og aukningu endurhæfingar í löndum 

eru margar og af ólíkum toga. Fyrir það fyrsta er það skortur á endurhæfingarstefnum, 

lögum og áætlunargerðum innan landa og utan. Þá er það forgangsröðun verkefna hjá 

ríkisstjórnum, en endurhæfing verður oft undir í þeirri ákvörðun og víkur út fyrir öðrum 

stærri þáttum sem hafa vinninginn. Einnig er takmörkuð samræming á milli ráðuneyta 

heilbrigðis- og félagsmála þar sem að hvort tveggja geta haft áhrif á stjórnsýslu og þar 

með stefnu endurhæfingar. Eins er ófullnægjandi fjármagni varið í málefnið eða fjármunir 

eru ekki til og skortur er á vísbendingum á því hvort að endurhæfingarþörfum sé mætt. 

Eins er um að ræða ófullnægjandi færni eða fjöldi sérfræðinga í endurhæfingu og skortur 

er á aðstöðu og búnaði. Að lokum er skortur á samþættingu í heilbrigðiskerfinu 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2017). 
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9 Umræður og lokaorð  

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað. Þeir þættir sem mögulegt væri að 

rannsaka frekar til þess að fá betri yfirsýn yfir stöðu ungs fólks með krabbamein hvað 

varðar endurhæfingu og stuðning verða ræddir. Jafnframt verður vöngum velt yfir stöðu 

endurhæfingar og stuðnings hérlendis.  

 Fjallað hefur verið um víðtæk áhrif þess að greinast með krabbamein almennt en 

aðallega þau sem eiga við einstaklinga á aldrinum 18-40 ára. Af umfjölluninni hér að ofan 

er ljóst að afleiðingar þess að greinast með krabbamein eru flóknar. Vandamál af 

margvíslegum toga geta komið upp í lífi einstaklinga vegna líkamlegra áhrifa 

krabbameinsins, meðferðar við því eða vegna þeirra breytinga sem verða í lífi fólks við 

krabbameinsgreiningu. Í kjölfar greiningar er algengt að sjúklingar gangi í gegnum ákveðið 

kreppuferli líkt og því sem Elisabeth Kübler-Ross setti fram. Áfall og óvissa um lífið og 

framtíðina geta haft margvísleg áhrif á sálfélagslega líðan, ásamt líkamlegum breytingum 

sem fylgja meðferð (Kübler-Ross, 2003).  

 Þær áskoranir sem ungt fólk sem greinist með krabbamein stendur frammi fyrir 

eru að stórum hluta ólíkar þeim sem upp koma hjá börnum og eldra fólki. Þarfir ungs fólks 

eru aðrar og má rekja það til þeirra lykiláfanga sem það er að ganga í gegnum á þessum 

aldri í lífsskeiðinu. Þessir lykiláfangar móta restina af lífi þeirra og röskun á ferli þeirra 

getur haft miklar og neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir einstaklinginn (Erikson, 

1959). Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að taka tillit til ungs aldurs einstaklinga við 

greiningu krabbameins vegna þeirra sérstöku áskorana sem eiga við ungt fólk og hvar það 

er statt á lífsskeiðinu (Sodergren o.fl., 2017). 

  Lífsskeiðakenning Erikson hefur verið stór þáttur í að benda á sérstöðu ungs fólks 

sem greinist með krabbamein. Áhrif krabbameinsgreiningar og meðferðar á aldrinum frá 

18-40 ára getur skapað meiriháttar áskoranir fyrir einstaklinginn. Samkvæmt kenningu 

Erikson er mikilvægt að ná að þróa jákvæða sjálfsmynd, en takist það ekki geta 

einstaklingar verið óvissir um það hverjir þeir vilja vera og hvers er ætlast til af þeim. 

Einstaklingar eru jafnframt að móta framtíð sína, meðal annars með því að öðlast 

sjálfstæði, hefja nám og starfsferil til frambúðar, þróa náin tengsl við jafningja sína, gifta 

sig og eignast börn. Takist þeim ekki að leysa þessi verkefni með góðum árangri getur það 

haft í för með sér einangrun og yfirborðskennd sambönd við annað fólk. Auk þess getur 
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stöðnun og örvænting verið afleiðing þess að ekki takist að komast upp úr sjötta stigi 

kenningar Erikson á jákvæðan hátt en verkefni þess stigs snýst um að gefa eitthvað til 

baka til samfélagsins á fullorðinsárum. Af kenningu Erikson að dæma má leiða líkur að því 

að ungt fólk sem greinist með krabbamein geti átt erfitt með að takast á við þessi 

aldurstengdu verkefni á þeim tíma sem æskilegt er að þau séu leyst. Hægt er að ímynda 

sér að erfitt sé fyrir einstaklinginn að líta á breytingar sem koma í kjölfar greiningar 

krabbameins jákvæðum augum og sem styrkleika í lífinu, þó það fari eftir hverju tilfelli 

fyrir sig. Samkvæmt Erikson leiðir það þó til endurnýjunar á sjálfsöryggi og hjálpar til við 

að koma lífinu í eðlilegt horf á ný. Af þessu framansögðu má einnig sjá að þörf ungs fólks 

sem greinist með krabbamein fyrir stuðning er mikil (Erikson, 1959). 

Líkamlegar og sálfélagslegar áskoranir í kjölfar greiningar krabbameins eru einnig 

þættir sem hafa mikil áhrif á ungt fólk. Erfitt getur verið að aðskilja þessa þætti þar sem 

að sálfélagsleg vandamál geta verið bein afleiðing líkamlegra vandamála og öfugt. 

Heimildir eru fyrir því að ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein búi yfir fleiri 

heilsufarlegum vandamálum eftir meðferð en aðrir jafningjar sem hafa verið heilbrigðir. 

Þetta á við um bæði líkamlega og andlega heilsu (Bradford og Chan, 2017). Vandamál 

tengd kynheilbrigði eru algeng  hjá ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein en 

ófrjósemi er þekkt aukaverkun ýmissa lyfja eða í kjölfar annarra krabbameinsmeðferða 

(Gupta o.fl., 2016).  Verkir, þreyta, vanlíðan og breytt sjálfsmynd í kjölfar líkamlegra 

breytinga vegna meðferðar eru meðal þátta sem skapa bæði áskoranir af líkamlegum og 

sálfélagslegum toga. Markmið sem tengjast atvinnu eða námi sem ekki er lengur hægt að 

uppfylla eða þarf að fresta vegna sjúkrahúsvistar eða orkuleysis geta haft í för með sér 

langtíma neikvæð áhrif á þróun sjálfsins. Að detta úr takti við jafningja sem einstaklingar 

hafa fylgt árum saman getur auk þess valdið einangrun og haft áhrif á sjálfsálit ungs fólks 

(Penn o.fl., 2017; Erikson, 1959).  

Tilfinningar á borð við óvissu og hjálparleysi og hugsanir um dauðann hafa oft veruleg 

og neikvæð sálræn áhrif á ungt fólk sem er með krabbamein. Auk þess má nefna samskipti 

þeirra við heilbrigðiskerfið sem lýst hefur verið sem ópersónulegum og að ákveðnum 

þörfum sé ekki mætt (Hølge-Hazelton o.fl., 2016). Hins vegar hafa rannsóknir einnig sýnt 

fram á að gott flæði upplýsinga og meiri stuðningur styrki sjúklinga og hjálpi þeim að þróa 

með sér verkfæri til þess að takast á við vandamál (Whyte og Smith, 1997). Niðurstöður 
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rannsókna hafa bent á að ungt fólk sem greinist með krabbamein búi ekki yfir nægri 

reynslu til þess að takast á við þær fjölbreyttu áskoranir sem greining krabbameins og 

meðferð við því getur haft í för með sér. Það er því hægt að velta vöngum yfir því hvort 

að upplifanir, þarfir og erfiðleikar sem eldra fólk hefur tjáð sig um gætu reynst enn erfiðari 

fyrir ungt fólk sem greinist með sjúkdóminn, þó ekki sé hægt að fullyrða um það. Að því 

sögðu þarf hópurinn á miklum stuðningi að halda frá fjölskyldu og jafningjum og 

heilbrigðisstarfsfólk þarf að búa yfir sérhæfðri innsýn til að uppfylla aldursbundnar kröfur 

þeirra. Tengja má líkamlegar breytingar í kjölfar meðferðar við krabbameini, einangrun, 

þreytu, vanlíðan og áhyggjur sem lita daglegt líf sjúklinga, skap og persónuleika við 

lífsskeiðakenningu Erikson. Allir þessir þættir og fleiri hafa á einhvern hátt áhrif á þróun 

jákvæðrar sjálfsmyndar (Hølge-Hazelton o.fl., 2016; Erikson, 1959). 

Í þessu samhengi er rík ástæða er til þess að huga að því að upplýsingar til ungs fólks 

sem greinist með krabbamein innan heilbrigðiskerfisins séu góðar. Flest ungt fólk hefur 

litla reynslu af því að vera í miklum samskiptum við heilbrigðiskerfið. Hugsanir um 

dauðann geta haft áhrif á lífsgæði og þátttakendur rannsókna lýstu því yfir að fá oft á 

tíðum ekki nægar upplýsingar um sjúkdóm sinn og meðferð. Það ýtti undir aukna óvissu 

sem í kjölfarið gæti ýtt undir hugsanir um dauðann. Mikilvægt er að staðið sé að 

viðeigandi aldursbundnum úrræðum og þar skiptir upplýsingagjöf miklu máli (Anna Björg 

Aradóttir, 2012; Gupta o.fl., 2016)  

Hvað varðar atvinnu sérstaklega og það að snúa aftur til vinnu getur það reynst erfitt 

ungum einstaklingum sem greinst hafa með krabbamein. Sálrænir erfiðleikar geta gert 

það að verkum sem og einangrun í kjölfar sjúkrahúsvistar og veikinda (Stone, o.fl., 2017). 

Það að snúa aftur til vinnu felur í sér mörg skref og sameinaðar aðgerðir ólíkra 

sérfræðinga, sem eru ekki endilega vanir að vinna saman. Það þarf því að samræmda og 

einstaklingsbundna þjónustu til að aðstoða þessa einstaklinga við að komast aftur út á 

vinnumarkað. Þvi miður hefur þó verið um þróun aðferða sem hjálpar ungu fólk að snúa 

aftur til vinnu eftir meðferð við krabbameini. Það er alvarlegt og í senn athyglisvert þar 

sem brottfall einstaklinga úr röðum vinnandi fólks er einn af stóru liðunum í kostnaði 

þjóðfélagsins vegna krabbameina (Vinnuverndarstofnun Evrópu, e.d.; 

Velferðarráðuneytið, 2016).  
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Mikilvægt er að fjárfesta í heilsufarslegum þörfum ungs fólks. Ungt fólk eru fulltrúar 

vinnuafls framtíðarinnar og hafa rannsóknir sýnt fram á að sé heilsufarlegum þörfum 

þeirra ekki sinnt sé líklegra að það kosti bæði heilbrigðis- og félagskerfið meira heldur en 

að leggja í þann kostnað sem fylgir að sinna þeim ekki (Bradford og Chan, 2017).  

Miðað við þessar áskoranir má sjá að endurhæfingar- og stuðningsþarfir ungs fólks 

sem greinist með krabbamein eru mikilvægar. Hins vegar er einnig nauðsynlegt að 

styðjast við rannsóknir sem byggðar eru á viðhorfum ungs fólks sem greinist með 

krabbamein. Hvað varðar þarfir þeirra fyrir líkamlega endurhæfingu hafa fræðimenn bent 

á vilja ungs fólks til þess að fá slíka þjónustu og líkamleg virkni hefur reynst árangursrík í 

endurhæfngu krabbameinssjúklinga (Gupta o.fl., 2016). Líkamsrækt og áhrif hennar geta 

haft veruleg áhrif á lífsgæði sjúklinga til hins betra. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á almenna 

heilsu, sjálfsálit, líkamlega hæfni og endurkomu á vinnumarkað auk þess sem að hún 

dregur úr ýmsum aukaverkunum lyfja og krabbmeinsins sjálfs (Atli Már Sveinsson, 2014; 

Hauken, 2014).  

Mikilvægt er að skipuleg endurhæfing standi ungu fólki til boða til þess að bæta 

lífsgæði og vegna þess að einstaklingar sem greinast með krabbamein eru í hættu á að 

þróa með sér krabbamein aftur (Gupta o.fl., 2016). Rannsóknir benda á að ungt fólk með 

krabbamein hefur þörf fyrir að fá upplýsingar um líkamlega hreyfingu og vill að þær 

upplýsingar séu kynntar, bæði á meðan á meðferð stendur og eftir hana. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að einungis um 35-50% ungs fólks með krabbamein uppfylli ráðleggingar um 

líkamlega hreyfingu (Gupta o.fl., 2016; Hauken, 2014). Hérlendis er einhverjum aðferðum 

beitt í líkamlegri endurhæfingu sjúklinga innan heilbrigðiskerfisins. Það virðist þó vera 

misjafnt hverjir fá þá þjónustu og á hvaða tíma sjúkdómsferlisins. Strax í upphafi 

meðferðar ætti að beina sjónum að endurhæfingu, bæði líkamlegri og andlegri, og veita 

sjúklingum góðar upplýsingar að fyrra bragði um þau úrræði og leiðir í endurhæfingu eftir 

útskrift af deild. Með þessar upplýsingar að leiðarljósi er hægt að benda á mikilvægi 

skipulegrar líkamlegrar hreyfingar fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein til 

þess að bæta lífsgæði þeirra heilt yfir og nauðsyn þess að fylgja ráðleggingum (Atli Már 

Sveinsson, 2014;  Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011).  

Þarfir ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein fyrir sálfélagslegan stuðning eru 

miklar. Það má á einhvern hátt, líkt og áður hefur komið fram, rekja til þess að ungt fólk 
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hefur færri verkfæri til þess að takast á við sjúkdóminn heldur en eldri einstaklingar. Fram 

hefur komið að mikilvægt er að skoða strax andlega líðan einstaklinga sem greinast með 

krabbamein og vinna með það í gegnum allt ferlið og eftir útskrift. Þetta er eitthvað sem 

þarf að forgangsraða en kosturinn við það er að það flýtir fyrir bata, dregur úr vanvirkni 

eftir meðferð, eykur sjálfstæði og fólk á möguleika með að komast fyrr út á 

vinnumarkaðinn (Hølge-Hazelton o.fl., 2016). Þátttakendur rannsókna hafa jafnframt 

bent á viðbótarálag sem lagt er á þá hvað varðar samskipti við fjölskyldu og jafningja. Ungt 

fólk tjáði sig um erfiðleika með að valda álagi á ástvini og vini og héldu því miklum hluta 

af upplýsingum við sjálfa sig. Auk þess tók það fram að sitt nánasta stuðningsnet væri ekki 

byggt til að takast á við vandann sem fylgir greiningu krabbameins og meðferð og því 

þyrfti sjúklingurinn bæði að eiga við sjúkdóminn og að leiðbeina stuðningsneti sínu (Lie 

o.fl., 2017). Gott stuðningsnet getur skipt sköpum til að draga úr áhættu á einangrun og 

getur hjálpað ungu fólki að takast á við sjúkdóminn (Hølge-Hazelton o.fl., 2016). Það væri 

því áhugavert að sjá aðstandendur fá aukna athygli í kjölfar krabbameinsgreiningar ungs 

fólks. Leiðbeiningar til stuðningsnets ungs fólks um það hvernig bregðast skuli við þegar 

að greining og meðferð krabbameins tekur við gæti mögulega létt á sjúklingnum sjálfum. 

Bent hefur verið á að oft þyki ungu fólki samskipti við jafningja bera meiri árangur en 

því sem þau upplifa í samskiptum við sitt nánasta stuðningsnet, líkt og fjölskyldu og vini. 

Að fá stuðning á jafningjagrundvelli getur dregið úr kvíða, streitu og aukið virkni. Að fá 

tækifæri til þess að tjá sig með öðrum í sömu stöðu getur verið valdeflandi, aukið 

sjálfstæði og haft jákvæð áhrif á sjálfsálit ungs fólks þar sem ákveðið samfélag verður til 

(Gupta o.fl., 2016; Penn o.fl., 2017).  

Út frá því sem hér hefur verið sagt má áætla að þarfir ungs fólks fyrir bæði líkamlega 

endurhæfingu og sálfélagslegan stuðning séu miklar. Nauðsynlegt er að gera frekari 

rannsóknir á því hvernig ungu fólki finnst því mætt í heilbrigðiskerfinu til þess að meta 

þörf þeirra fyrir endurhæfingar- og stuðningsþjónustu. Hérlendis er gott tækifæri til þess 

að framkvæma slíkar rannsóknir þar sem þær yrðu þær fyrstu af slíkum toga. 

Spurningunni hvort þörf sé á stefnumótun í þessum málaflokki hjá stjórnvöldum má í 

stuttu máli svara játandi. Í ljósi þeirra áskorana, vandamála og endurhæfingar- og 

stuðningsþarfa ungs fólks sem greinist með krabbamein þarf ákveðna stefnumótun til 

þess að mæta þeim. Úrræðin sem bjóðast hérlendis eru fjölmörg, sér í lagi hjá frjálsum 
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félagasamtökum, til að mynda Krabbameinsfélaginu, Ljósinu og í Krafti. Vandinn felst hins 

vegar í því að hérlendis býðst sjúklingum ekki þjónusta af þessu tagi innan Landspítala og 

innan heilbrigðiskerfisins. Með því er þjónustan sem sjúklingum býðst ekki nægjanlega 

samþætt innan kerfisins og ekki bundin þörfum hvers og eins en til þess að þróa 

endurhæfingarþjónustu þarf að hafa í huga að hafa hana einstaklingsbundna. Skortur á 

samþættri og einstaklingsbundinni þjónustu gæti haft þær afleiðingar í för með sér að 

ekki sé gripið nægilega fljótt inn í, til að mynda þegar um mikla vanlíðan er að ræða eða 

fjárhagsvanda og flóknari aðgerðir þarf til þess að mæta þörfum sjúklingsins (Gunnjóna 

Una Guðmundsdóttir, 2011).  

Misjafnt virðist vera samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar hérlendis 

hverjum býðst endurhæfing með tilvísunum lækna. Litlar upplýsingar er að finna um 

veitingu sálfélagslegs stuðnings innan heilbrigðiskerfisins í kjölfar áfalla á borð við 

greiningu krabbameins. Einstaklingar þurfa í flestum tilfellum að leita sjálfir til þeirra 

félagasamtaka sem starfrækt eru hér á landi og getur það verið stórt skref að leita sér 

hjálpar á eigin vegum (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2011). Hvað varðar veitingu 

sálfélagslegs stuðnings fyrir ungt fólk má finna fjölmörg úrræði af þeim toga hjá hinum 

frjálsu félagasamtökum. Sér í lagi í formi jafningjastuðnings en hann getur einmitt dregið 

úr einangrun, líkt og kemur fram í sjötta stigi kenningar Erikson (1959) um að það að 

mynda náin sambönd við aðra jafningja skipti gríðarlegu máli. Auk þess er 

sálfræðiþjónusta ekki niðurgreidd fyrir sjúklinga innan heilbrigðiskerfisins en hjá Krafti er 

slík þjónusta félagsmönnum til boða án endurgjalds (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 

2011; Kraftur, e.d.).  

 Líkt og kom fram rannsókn Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur (2011) þarf að vera til 

ákvæði í lögum sem tryggir að allir fái greiðan aðgang að endurhæfingarþjónustu. Nú er 

það að mestu undir læknum komið að meta hverjir séu það heilsulitlir að þeir fái 

endurhæfingu við hæfi. Samþykkt hafa verið lög til þess að gæta hagsmuna sjúklinga 

innan heilbrigðisþjónustunnar. Þó vantar að styrkja ákvæðin innan laganna sem tryggja 

sjúklingum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Jafnframt þarf að styrkja ákvæði á þann hátt 

að heilbrigðisþjónustan sem sjúklingum býðst á meðan á veikindum stendur sé samfelld 

yfir tímabilið. Þannig fá einstaklingar þá þjónustu sem þeir þurfa á réttum tíma. Það ætti 

að skila sér í betri viðhorfum einstaklinga á það hvort þörfum þeirra sé mætt í gegnum 
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sjúkdómsferlið. Þetta er mikilvægt hagsmunamál fyrir alla, ekki einungis ungt fólk, að fá 

og vera boðin öll sú þjónusta sem sjúklingar eiga rétt á, á meðan á meðferð stendur. 

Vandinn er kerfislægur og má finna í stjórnsýslunni. Þörf er á sértækum lögum og líklegt 

er að aukið fjármagn þurfi til þess að standa að þjónustunni sem þarf til að mæta þörfum 

sjúklinga.  

Valdefling og heildarsýn eru mikilvæg hugtök í endurhæfingu. Valdefling virkjar 

einstaklinga til sjálfshjálpar og byggir á því að þeir eflist. Hægt er að ímynda sér að það 

geti reynst vel í endurhæfingu ungs fólks með krabbamein til þess að auka sjálfstæði og 

halda uppi jákvæðri sjálfsmynd og tengslum. Með valdeflingu er einstaklingum sýnt að 

þeir geti sjálfir haft áhrif á sína eigin líðan, það gæti komið í veg fyrir vanlíðan og styrkt þá 

í gegnum sjúkdómsferlið (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Hugmyndin um valdeflingu hefur 

tengst ýmsum fræðigreinum líkt og félagsráðgjöf. Valdefling felur í sér fjölmarga þætti 

sem eru meginstoðir í vinnu félagsráðgjafa og því algeng aðferð í vinnu þeirra með 

einstaklingum en auðvelt er að beita valdeflingu í samvinnu með hugtakinu heildarsýn 

(María Jónsdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar geta nýtt sér þekkingu sína og aðferðir valdeflingar og heildarsýnar til 

þess að styðja við þennan hóp einstaklinga. Starfið sem félagsráðgjafar sinna innan spítala 

er liður í því að veita bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu sem völ er á, sem er réttur 

sjúklinga samkvæmt lögum. Félagsráðgjafar sinna hlutverki tengiliðs við aðrar stofnanir 

samfélagsins. Og gætu því leiðbeint sjúklingum, einna helst ungu fólki, þegar það veit ekki 

hvert skuli leita. Auk þess að aðstoða þessa einstaklinga við trygginga- og launamál og 

annað sem tengist rétti þeirra. Með heildarsýn er litið til aðstæðna hvers og eins út frá 

öllum hliðum, í samhengi við umhverfi og samfélagið í heild. Þar sem að mikilvægt er að 

endurhæfing sé samþætt og einstaklingsbundin getur þessi aðferð, ásamt valdeflingu, 

reynst mikilvæg í þróun endurhæfingar ungs fólks með krabbamein (Lára Björnsdóttir, 

2006; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Óskandi er að krabbameinsáætlun fyrir Ísland verði sett í framkvæmd hið fyrsta. Erfitt 

er að sjá fyrir sér aukna samræmingu og einstaklingsbundna þjónustu hvað varðar 

endurhæfingu og stuðning fyrir unga krabbameinsgreinda, verði slík áætlun ekki tekin í 

gildi (Velferðarráðuneytið, 2016). Auk þess er óskandi að stjórnvöld muni taka mark á 

tillögum hvað varðar málefni endurhæfingar í nýrri heilbrigðisstefnu (Jóhann K. 
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Jóhannsson, 2018). Hjá Krabbameinsfélagi Íslands er nú unnið að undirbúningi 

rannsóknar meðal þeirra sem greinst hafa með krabbamein. Í rannsókninni verða 

þátttakendur spurðir út í reynslu sína af ýmsum þáttum í aðdraganda sjúkdómsgreiningar, 

greiningarferlinu, sjúkdómsmeðferð og endurhæfingu. Markmiðið er að finna þá þætti 

sem helst þarfnast úrbóta í tengslum við greiningu krabbameins, meðferð og 

endurhæfingu. Stefnt er að því að rannsóknin verði fastur liður í starfsemi félagsins, með 

það að markmiði að styrkja félagið í málsvarahlutverki sínu og vinna að úrbótum. Þessi 

rannsókn er ein sú fyrsta sinnar tegundar hérlendis af þessari stærðargráðu og þessu 

verkefni ber að fagna. Með þessu verður hægt að fá skýrari mynd af því sem betur má 

fara, flokkað eftir aldri og kyni og byggt á raunverulegum svörum sjúklinga 

(Krabbameinsfélag Íslands, e.d.-d).    

Hvað varðar skort á rannsóknum má nefna að það sé ein af takmörkunum þessa 

verkefnis. Erfitt er að segja nákvæmlega til um þarfir og upplifanir ungs fólks hér á landi 

sem greinist með krabbamein þar sem litlar upplýsingar er að finna. Í framtíðinni er 

óskandi að framfarir verði í greiningu og meðferð krabbameina. Einnig að vitundarvakning 

verði um þarfir ungra krabbameinsgreindra einstaklinga. Jafnframt að stefnumótun í 

málaflokkinum verði að veruleika. 

____________________________________ 
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