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Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um þau áhrif sem krabbameinsgreining einstaklings í 

fjölskyldu hefur á aðra fjölskyldumeðlimi og hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir 

krabbameinsjúka og aðstandendur þeirra. Fjallað er um krabbamein almennt, ásamt því 

að fjalla ítarlega um þrjú algengustu krabbamein meðal Íslendinga Fjallað er um hvaða 

áhrif krabbameinsgreining einstaklings í fjölskyldu getur haft á aðra fjölskyldumeðlimi og 

sérstök áhersla lögð á að skoða áhrif á parasambönd, sambönd foreldra og barna ef 

foreldri greinist annars vegar og barnið hins vegar. Jafnframt er skoðað hvaða áhrif það 

getur haft á systkini barns sem greinist með krabbamein. Þá er einnig farið í yfir þau lög 

sem hafa áhrif á réttindi krabbameinsjúkra og aðstandendur þeirra, sem og hvaða 

þjónustu stuðningssamtök veita. Í lokin er skoðað hvernig félagsráðgjafar geta nýtt 

þekkingu sína til að veita aðstoð þegar áfall af þessari gráðu dynur yfir. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Jónu Margréti 

Ólafsdóttur, fyrir uppbyggilega gagnrýni, hvatningu og góðar ráðleggingar á meðan 

vinnslu ritgerðarinnar stóð. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Jónu Margrétar 

Ólafsdóttur aðjúnkt í Háskóla Íslands, á haustönn 2018. Ég vil einnig koma á framfæri 

sérstökum þökkum til foreldra minna, dætra minna og vinafólks fyrir alla þá aðstoð sem 

þau hafa veitt mér á meðan vinnslu þessarar ritgerðar stóð yfir og hvatningarorð, sem 

og þolinmæði þeirra. 
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1 Inngangur  

Um það bil þriðjungur Íslendinga greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni 

(Krabbameinsskrá, e.d.). Slíkur sjúkdómur er áfall, ekki einungis fyrir þann sem greinist 

heldur einnig fjölskyldu hans (Thastum, Johansen, Gubba, Olesen, og Romer, 2008). Í 

þessari ritgerð verður farið yfir hin margvíslegu áhrif sem krabbameinsgreining hefur á 

einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Áfall er skilgreint sem sterk streituviðbrögð 

einstaklinga í kjölfar óvæntra atburða (Margrét Blöndal, 2009). 

 Ástæða höfundar fyrir efnisvali ritgerðar er krabbameinsgreining náins 

fjölskyldumeðlims hans. Sem nemi BA í félagsráðgjöf fór höfundur fljótlega í það að 

kynna sér sálrænar afleiðingar bæði fyrir þann sem greinist og eins fyrir fjölskylduna 

sem heild og eins hvaða stuðningur væri í boði, en oft hefur verið talað um að 

krabbamein sé fjölskyldusjúkdómur. Höfundur starfaði sem sjúkraliði á 

krabbameinsdeild áður en hann hóf nám við félagsráðgjöf og fékk þar innsýn inn í líf 

krabbameinssjúkra og aðstandenda þeirra frá öðru sjónarhorni en þegar einstaklingur 

stendur frammi fyrir því að fjölskyldumeðlimur sé að greinast með sjúkdóminn. 

  Ritgerðin er hefðbundin heimildaritgerð, þar sem svörum við 

rannsóknarspurningum var leitað í bókum, fræðilegum ritum og heimasíðum 

viðurkenndra stofnana. Einnig var stuðst við íslensk lög er snúa að réttindum sjúklinga, 

sjúkratrygginga á Íslandi og aðkomu félagsráðgjafa.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: 

Hvaða áhrif hefur krabbameinsgreining einstaklings í fjölskyldu á aðra 

fjölskyldumeðlimi? 

Hvaða stuðningur er í boði fyrir krabbameinsjúka og aðstandendur hans? 

Byrjað verður á að skilgreina krabbamein og fara yfir greiningu og meðferðir sem 

standa krabbameinssjúklingum til boða, ásamt því næst eru þrjú algengustu krabbamein 

er greinast á Íslandi skoðuð, í öðrum kafla. Í þriðja kafla verður farið yfir fræðilega 

umfjöllun eins og fjölskyldukerfiskenningar, lífsskeiðakenningar, kreppukenningar og 

sorgarkenningu Kübler Ross, á meðan fjórði kafli skoðar þau margvíslegu áhrif 

krabbameinsgreiningar á fjölskylduna. Fimmti kafli fjallar um hvaða þjónustu 
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stuðningssamtök eða félagasamtök veita krabbameinssjúklingum og aðstandendum 

þeirra og sjötti kafli gerir lögum skil.  Í sjöunda kafla er aðkoma félagsráðgjafa skoðuð og 

í áttunda kaflanum eru niðurstöður dregnar saman.   

 

 

 

 

  



10 

2. Krabbamein 

Krabbamein er gjarnan skilgreint sem samheiti yfir sjúkdóma sem geta átt uppruna sinn 

í öllum vefjum og líffærum líkamans, en þau eru einnig kölluð illkynja æxli. 

Krabbameinsæxli eiga það til að mynda meinvörp, en þá finnast ný mein á fjarlægum 

stað frá upphafsmeininu sem er af sömu gerð og upphafskrabbameinið. Ef 

krabbameinið myndast í stoðvefjum líkamans eins og beinum eða vöðvum eru þau 

kölluð sarkmein, en hvítblæði ef þau eru í blóðfrumunum. Krabbamein skiptast vanalega 

í fjögur stig, en fjórða stigið er alvarlegast. Stig krabbameina segir til um stærð meinsins 

og dreifingu þess. Á fyrsta stigi krabbameins er um að ræða lítið og staðbundið æxli. 

Annað og þriðja stig hefur í för með sér stærra æxli sem er farið að vaxa út í nærliggjandi 

vefi eða eitla. Á fjórða stigi krabbameins er krabbameinið farið að dreifa sér til annarra 

líffæra og er þá talað um meinvörp (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 

2012; Kumar, Abbas og Aster, 2013, bls. 208-210). 

  Orsakir krabbameina eru margvíslegar en vitað er að reykingar auka hættuna á 

ýmsum krabbameinum til muna. Talið er að allt að 20-30% krabbameina orsakist af 

reykingum. Ofneysla áfengis getur aukið líkur á krabbameini á höfuð- og hálssvæði og í 

vélinda og lifur, en einnig má sjá aukningu á þeim sem geta rekið neyslu áfengis ásamt 

fjölskyldusögu til krabbameina í þörmum og brjóstum. Útfjólubláir geislar sólarinnar og 

ljósabekkja geta ýtt undir sortuæxli í húð og annarra húðkrabbameina, en frá árunum 

2001 til 2015 varð mikil aukning á þeim einstaklingum sem gátu rekið tíðni sólbaða til 

húðkrabbameina. Á sumum vinnustöðum geta verið krabbameinsvaldandi efni á 

staðnum eins og til dæmis tjöruefni, leysiefni, útblástur og fleira. Offita getur valdið 

auknum líkum á krabbameini og eins geta erfðir spilað inn í, en þær útskýra eingöngu 

lítinn hluta krabbameina sem greinast. Mikið hefur áunnist í þekkingu á áhættuþáttum 

krabbameina, en mikilvægt er að þróa þá vinnu áfram og stuðla í framtíðinni að breyttri 

hegðun fyrir slíkum áhættuþáttum (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 

2012; Richards o.fl., 2017). 

  Í næsta kafla verður farið yfir fjórar algengustu tegundir krabbameina og 

greiningu þeirra og meðferð. 
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2.1 Brjóstakrabbamein og blöðruhálskirtilskrabbamein 

2.1.1 Brjóstakrabbamein 

Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein íslenskra kvenna, en einn karlmaður 

greinist á móti hverjum 100 konum með brjóstakrabbamein.  Að meðaltali eru 210 

íslenskar konur að greinast árlega. Lífshorfur hafa batnað verulega en það má sennilega 

rekja til skipulagðar hópleitar, en íslenskar konur á aldrinum 40-69 ára fá boð í hópleit á 

brjóstakrabbameini á tveggja ára fresti, þar sem röntgenmyndir eru teknar af brjóstum 

(Krabbameinsfélag Íslands, 2017). 

  Einkenni brjóstakrabbameins geta verið hnútur í brjósti, útferð frá geirvörtu eða 

inndregin geirvarta, sár á brjósti, bakverkur, sýking í brjósti eða bólga, útbrot á brjósti, 

verkir í brjósti, mæði og hnútur í handarkrika. Einkennin geta einnig verið almenn eins 

og þreyta og slappleiki, þyngdartap, hósti og verkir fyrir brjósti (Koo o.fl., 2017). 

  Aldur getur verið orsök að krabbameini, en Newcomb og Wernli (2010) komust 

að því að áhætta á brjóstakrabbameini eykst eftir tíðahvörf hjá konum, en þá byrjar 

áhættan að tvöfaldast með hverjum áratugi til 80 ára aldurs. Svo virðist vera sem að 

brjóstakrabbamein sé algengari á meðal hvítra kvenna en annarra og einnig þeim sem 

eru í efri stéttum, en slíkt gæti mögulega tengst lífsstíl þeirra. Áfengisneysla hefur einnig 

verið tengd sem orsök fyrir brjóstakrabbameini ásamt offitu. Þá virðist aldur móður við 

fyrsta barn tengjast brjóstakrabbameini, en því eldri sem kona er þegar hún eignast sitt 

fyrsta barn, því meiri líkur eru á brjóstakrabbameini. Með því að draga úr áfengisneyslu 

ásamt því að stunda reglubundna hreyfingu og viðhalda heilbrigði líkamsþyngd, mætti 

minnka líkur á brjóstakrabbameini um allt að 41% hjá konum eftir tíðahvörf (Newcomb 

og Wernli, 2010). Meðferð brjóstakrabbameina samanstendur af skurðaðgerð, 

geislameðferð og lyfjameðferð, til að koma í veg fyrir endurupptöku meinsins 

(Krabbameinsfélag Íslands, 2017). 

   Eins og áður hefur komið fram er brjóstakrabbamein er algengasta íslenskra 

kvenna, en það krabbamein sem er algengast meðal karla er 

blöðruhálskirtilskrabbamein. 

2.1.2 Blöðruhálskirtilskrabbamein 

Blöðruhálskirtilskrabbamein er algengasta krabbamein karla í dag samkvæmt tölum 

Krabbameinsskráar, en meinið er oft einkennalaust þar til æxlið er orðið stórt og farið 
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að þrengja að þvagrás eða farið að dreifa sér (Krabbameinsskrá Íslands, 2012-b). 

Einkennin geta verið tíð þvaglát eða erfiðleikar við þvaglát, kraftlítil þvagbuna eða 

erfiðleikar við að tæma úr þvagblöðru, þreyta, minnkuð matarlyst, þyngdartap og 

bakverkir. Sumir finna þó fyrstu einkennin frá meinvörpum æxlisins, en það geta verið 

bakverkir út frá meinvörpum í beinagrind (Félag Íslenskra þvagskurðlækna, 2011; 

Hamilton og Sharp, 2004). Meðalaldur greiningar er 72 ára, en það er mjög sjaldgæft að 

menn undir 40 ára greinist (Pentyala o.fl, 2000). 

  Greiningin fer fram með blóðrannsókn ásamt þreifingu á blöðruhálskirtli, en 

þegar um krabbamein er að ræða er kirtillinn jafnan harður og ójafn. Þá er jafnan tekin 

fjölskyldusaga einstaklingsins, en það er sérstaklega mikilvægt að skoða hana með tilliti 

til aldurs þar sem 25% allra tilfella blöðruhálskrabbameina hjá einstaklingum undir 55 

ára aldri hafa sögu um blöðruhálskrabbamein í fjölskyldunni. Orsakirnar eru lítið þekktar 

fyrir utan það að fjölskyldusaga um blöðruhálskrabbamein getur haft áhrif, eins aldur og 

kynþáttur. Hvítir menn eru 50% líklegri til að greinast en dökkir, en það virðist jafnframt 

vera svo að í dökkum mönnum þróist krabbameinið hraðar og meinvörp myndast fyrr en 

hjá hvítum (Krabbameinsskrá, 2012-b, Pentyala o.fl., 2000) 

  Meðferð er mismunandi eftir því hvort sjúkdómurinn er að búinn að dreifa sér 

eða ekki. Stundum er einungis fylgst með æxlinu, en í öðrum tilfellum er skurðaðgerð 

eða geislameðferð beitt (Pentyala o.fl., 2000). Lífshorfur fara eftir stigi sjúkdómsins, en 

þeir sjúklingar sem greinast með staðbundið æxli í blöðruhálskirtli geta búist við lifun 

upp á 90% á meðan þeir sem eru með meinvörp hafa lakari lifun (Krabbameinsskrá, 

2012-b). 

  Næst verður fjallað um lungnakrabbamein, helstu einkenni þess, meðferð og 

horfur. 

2.2 Lungnakrabbamein 

Lungnakrabbamein er krabbamein sem dregur flesta Íslendinga til dauða og er annað 

algengasta krabbamein á Íslandi hjá báðum kynjum. Samkvæmt Krabbameinsskrá eru 

um 180 manns sem greinast árlega. Í flestum tilfellum orsakast það af reykingum þó að 

erfðaþættir komi líka til sögu. Oft er lungnakrabbamein að greinast seint vegna þess hve 

almenns eðlis einkenni sjúkdómsins geta verið, en um 70% þeirra sem greinast eru með 

meinvörp við greininguna (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). 
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  Helstu einkenni lungnakrabbameins geta verið hósti, andnauð, brjóstverkur, 

blóðhósti, beinverkir, hiti, þyngdartap, slappleiki, klumbun sem er breyting á á lögun 

fingurs eða nagla á fingrum, holæðarheilkenni sem verður út frá því að æxli í lungum 

þrýstir á efri holæð, kyngingarörðugleikar og öng- og soghljóð (Beckles, Spiro, Colice, og 

Rudd, 2003; Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Meðferðin ræðst af um hvort meinvörp 

séu til staðar eða ekki, en skurðaðgerð er ein helsta meðferðin ef engin meinvörp eru til 

staðar, geislameðferð er stundum notuð fyrir og/eða eftir skurðaðgerð, en henni er 

einnig beitt í líknandi tilgangi. Lyfjameðferð er einnig beitt í sumum tilfellum eftir 

skurðaðgerð (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). 

  Horfur við lungnakrabbameini ráðast af ýmsum þáttum, eins og til dæmis aldri 

sjúklings og hvernig almennt líkamlegt ástand hans er. Eins skiptir mestu á hvaða stigi 

sjúkdómurinn er og hvort um sé að ræða smáfrumukrabbamein, flöguþekjukrabbamein, 

kirtilmyndandi krabbamein eða stórfrumukrabbamein (Spira og Ettinger, 2004; Tómas 

Guðbjartsson o.fl., 2008).  

  Hér á eftir verður fjallað um ristilkrabbamein, orsakir, einkenni og meðferð þess. 

2.3 Ristilkrabbamein 

Krabbamein í ristli eru meðal tíðustu krabbameina sem greinast hjá vestrænum þjóðum 

og er þriðja algengasta dánarorsök hjá íslenskum krabbameinssjúklingum. Dánartíðni 

þeirra hefur lækkað á undanförnum árum vegna þess að þau eru að greinast nú fyrr en 

áður (Krabbameinsskrá, 2012-a). 

  Vísindamenn sýnt fram á að vissar genabreytingar geta aukið áhættuna á 

ristilkrabbameini, en það útskýrir einungis um það bil fimm af hundraði allra tilfella. 

Flest tilfelli krabbameina í ristli eru að greinast hjá einstaklingum yfir fimmtugt en vissir 

áhættuhópar eru þó til staðar, eins og til dæmis ef sterk fjölskyldusaga um 

ristilkrabbamein, langvinnir bólgusjúkdómar í ristli eða langvinnir þarmasjúkdómar eins 

og sáraristilbólga eða Crohns sjúkdómur (Krabbameinsskrá, 2012-a; Sigurdís 

Haraldsdóttir, Hulda M. Einarsdóttir, Agnes Smáradóttir, Aðalsteinn Gunnlaugsson o.fl., 

2012). 

  Einkenni ristilkrabbameina geta verið óljós en þau geta falið í sér breytt 

hægðamynstur, hvort sem er um að ræða harðlífi, niðurgang eða blóði í hægðum og 
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blóðleysi. Eins getur einstaklingurinn fundið fyrir kviðverkjum, uppþembu, minnkaða 

matarlyst, slappleika, þreytu og misst niður þyngd. Þessi einkenni eiga þó margt 

sameiginlegt með öðru en krabbameini í ristli og þess vegna er mikilvægt að framkvæma 

skoðun með ristilspeglun til að greina úr hvort um krabbamein í ristli sé að ræða eða 

eitthvað annað (Astin, Griffin, Neal, Rose og Hamilton 2011; Krabbameinsskrá, 2012-a; 

Sigurdís Haraldsdóttir, Hulda M. Einarsdóttir, Agnes Smáradóttir, Aðalsteinn 

Gunnlaugsson, Þorvarður R. Hálfdánarson, 2012).   

  Meðferð sem er beitt við krabbameini í ristli er skurðaðgerð en  í tilfellum þar 

sem útbreiðsla hefur orðið þarf að beita lyfjameðferð í framhaldi aðgerðarinnar. Í 

sumum tilfellum er hún þó notuð sem fyrirbyggjandi meðferð til að hindra 

endurupptöku. Horfur eru oftast góðar, en það fer eftir því hversu langt sjúkdómurinn 

er genginn við greininguna (Krabbameinsskrá, 2012-a; Sigurdís Haraldsdóttir, Hulda M. 

Einarsdóttir, Agnes Smáradóttir, Aðalsteinn Gunnlaugsson, Þorvarður R. Hálfdánarson, 

2012). 

  Nú hefur verið fjallað um þrjú algengustu krabbameinin á Íslandi, en í næsta 

kafla verður farið yfir þær kenningar sem höfundur telur snerta viðbrögð og úrvinnslu 

krabbameinsgreiningar hjá krabbameinssjúklingum og aðstandendum þeirra. 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Kreppa er hugtak yfir viðbrögð einstaklings við streituvaldandi atburði, reynslu eða 

aðstæðum sem valda einstaklingi varnarleysi og uppnámi gagnvart óvæntum aðstæðum 

(Harris og White, 2013). Í þessum kafla verður farið yfir þær kenningar sem höfundur 

telur að eigi erindi við í baráttu gegn krabbameini, svo sem fjölskyldukerfiskenningu 

Bowen (1970), lífsskeiðakenningu Eriksons (1950),  kreppukenningu Cullbergs (1971) og 

að lokum sorgarkenningu Kübler-Ross (1969) 

3.1 Fjölskyldukerfiskenningar 

Upphaflega þróaði Murray Bowen (1970) fjölskyldukerfiskenningu, en sú kenning hefur 

gagnast fagaðilum meðal annars til að skilja það hvernig tilfinningatengsl hafa áhrif á 

einstaklinga innan fjölskyldna og líf þeirra, líkt og kemur fram í grein Christine Murray 

(2006) þegar hún fjallaði um fjölskyldukerfiskenninguna (Murray, 2006). Áherslur 

Bowens voru fyrst og fremst að greina mynstur sem myndast í fjölskyldum til að draga 

úr kvíða, en hann vildi kenna of mikilli nálægt eða of mikilli fjarlægð í sambandi um kvíða 

sem myndast innan fjölskyldna (Pryor, 2014). 

  Fjölskyldan er skoðuð sem ein heild eða eitt kerfi sem samanstendur af nokkrum 

undirkerfum sem tengjast og eru háð hvort öðru. Dæmi um slíkt undirkerfi í fjölskyldu 

gæti verið sambandið á milli systkina, samband foreldris og barns eða parasamband. Allt 

eru þetta dæmi um sambönd sem mynda víxlverkandi áhrif hvert á annað (Pryor, 2014).  

  Þegar eitthvað samband fer úr jafnvægi eða miklar breytingar eru innan 

fjölskyldunnar hefur það áhrif á allt fjölskyldukerfið og allir innan fjölskyldunnar finna 

fyrir því. Kenning Bowens miðar að því að samskipti milli einstaklinga séu ýmist drifin 

áfram af einstaklingshyggju (e. individuality) og samheldni (e. togetherness). 

Einstaklingshyggja er sú þörf einstaklings að finna fyrir sjálfstæði, á meðan samheldni er 

þörfin fyrir tilfinningatengsl, en best er að hafa gott jafnvægi milli þessara þátta til að 

fjölskylda geti leyst úr ágreiningi á farsælan máta og virki sem best (Murray, 2006). 

  Þegar einstaklingur innan fjölskyldu veikist af krabbameini hefur það áhrif á allt 

fjölskyldukerfið í heild, bæði tilfinningalega séð sem og að fjölskyldumeðlimir þurfi  að 

aðlagast breyttum aðstæðum eins og sjúkrahúsinnlagnar fjölskyldumeðlims og breyttri 

hlutverkaskiptingu heima fyrir ( Krauel o.fl., 2012; O‘Shea, Shea, Robert og Cavanaugh, 

2012).  
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  Næst verður farið yfir lífsskeiðakenningu Eriksons, en alvarleg veikindi eins og 

krabbamein má líkja við þraut sem fjölskyldan þarf að leysa úr í sameiningu og þroskast 

út frá þeirri reynslu. 

3.2 Lífsskeiðakenninginar 

Erik Erikson setti fram lífskeiðakenninguna sína í kringum árið 1950 þar sem hann skipti 

lífsskeiðunum í átta mismunandi stig. Á hverju þroskastigi þarf einstaklingur að komast í 

gegnum sálrænar kreppur á árangursríkan máta til að halda áfram yfir í næsta stig, en 

hversu vel einstaklingur leysir þessi sálrænu átök ákvarðar seinna persónuleika hans 

(Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; Sokol, 2009). 

 Stig kenningar hans eru eftirfarandi: 

  Traust/vantraust (e. basic trust/basic mistrust): stig sem varir frá fæðingu til eins 

árs aldurs. Börn læra að treysta ef þörfum þeirra er fullnægt, það er að segja, matur, 

huggun og slíkum grunnþörfum er mætt. Ef þörfum þeirra er illa sinnt verða þau 

tortryggin og vantreysta fólkinu í kringum sig (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; 

Sokol, 2009). 

  Sérstaða/skömm og efi (e. autonomy/Shame and doubt): stig sem varir frá eins 

árs aldri til þriggja ára aldurs. Smábörn fara að átta sig á að þau geta stjórnað hegðun 

sinni og verða sjálfstæð en séu þau stöðvuð við sjálfstæðisbaráttu sína efast þau um sitt 

eigið ágæti. (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; Sokol, 2009). 

  Frumkvæði/sektarkennd (e. initiative/guilt): stig sem varir frá þriggja ára til fimm 

ára aldurs. Börn á þeim aldri þurfa að læra að takast á við eigin hegðun. Börn sem læra 

að takast á við ábyrgð finnst þau hafa getu og ná því að þróa með sér frumkvæði. Ef ekki 

tekst vel til verka upplifa þau sig ábyrgðarlaus og verða frekar kvíðin og þróa með sér 

sektarkennd (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; Sokol, 2009). 

  Ástundun/að duga ekki til (e. industry/inferiority): stig sem varir frá sjö ára til tólf 

ára aldurs. Á þessu stigi læra börn að öðlast sjálfstraust og hvernig eigi að fylgja 

leiðbeiningum. Barnið fer að hugleiða hvers virði það er og endurspeglar sjálfsmynd sína 

með jafnöldrum sem leiðir til næsta stigs í mannlegri þróun. Börn á þessum aldri þurfa 

að læra nýjar félagslegar og fræðilega færni. Þau sem læra slíka færni þróa með sér 

ástundun og læra kappsemi sem veldur meiri sjálfsáliti út frá vinnu sinni og getu. Ef 
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þeim tekst ekki að þróa með sér nýja hæfileika, finna þau ekki þessa kappsemi og finnst 

þau vera ófullnægjandi og verða vanmáttug (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; 

Sokol, 2009). 

  Sjálfsmynd/óvissa um hlutverk (e. identity/role confusion): stig sem varir frá 12 

ára til 18 ára aldurs. Þegar þarna er komið, er einstaklingurinn að reyna að finna út hver 

hann er og hvert hann vill stefna með tilliti til stöðu, trúar, framkomu og 

hegðunarmynsturs. Þeir unglingar sem ná að greina hver þau sjálf eru og finna sér 

hlutverk þróa með sér sterk kennimark, en þeim sem mistekst við að greina sig, verða 

ráðvillt, hlédræg og lítið áberandi í fjöldanum (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; 

Sokol, 2009). 

  Nánd/einangrun (e. intimacy/isolation): stig sem varir frá 18 ára til 20 ára aldurs. 

Á þessu stigi er verið að takast á við það að geta gefið af sjálfum sér, verða náin öðrum 

einstaklingum og skuldbinda sig. Ef vel tekst til, mun einstaklingurinn eiga fullnægjandi 

náin sambönd en ef illa tekst til verður einstaklingurinn einangraður og þjáist jafnvel af 

einmanaleika. Erikson vildi meina að þeir sem væru óöryggir með sig hætti til að forðast 

náin sambönd og verði þannig einmana. Hann var jafnframt á því máli að kynmök væru 

meira en bara stutt gaman á milli tveggja einstaklinga, þau væru djúp og óeigingjörn 

væntumþykja til makans. Ef viðhorf og reynsla til kynmaka væri góð gæti það gert 

samband ánægjulegra og að einstaklingar er ættu í slíku samband væru ýmist lengur í 

sambandi eða giftir, en minni líkur væru á skilnaði ef þarfir þeirra væru uppfylltar 

(Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 2006; Sokol, 2009). 

  Þróun/stöðnun (e. generativity/stagnation): stig sem varir frá 20 ára aldri til 50 

ára aldurs, eða miðfullorðinsárum. Helsta áskorun á þessu stigi er að vera skapandi, 

afkastamikill og hlúa að fyrir næstu kynslóð, sem gagnast þeim sjálfum, fjölskyldum 

þeirra, samfélagi, landi og komandi kynslóðum, ef vel tekst til. Einstaklingar oft óvirkir, 

sjálfhverfir og upplifa að þeir hafi ekki lagt neitt af mörkum fyrir komandi kynslóðir, ef 

ekki tekst vel til og upplifa sig því sem lítils virði (Ciccarelli og White, 2012; Osborne, 

2006; Sokol, 2009). 

  Sjálfsánægja/örvænting (ego intergity/despair): stig sem varir frá 60 ára aldri, 

eða á efri árum. Ef einstaklingur hefur náð að þróa með sér visku, andlega ró, heilbrigði 

og er sáttur með lífið sem hann hefur lífað, nýtur hann lífsins og óttast ekki dauðann. 
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Þeir sem ekki ná þeim markmiðum finnst oft líf sitt hafa verið innantómt og hræðast 

jafnvel dauðann og upplifa ákveðið hjálparleysi og örvæntingu (Ciccarelli og White, 

2012; Osborne, 2006; Sokol, 2009). 

3.3 Kreppukenninginar 

Ein af þekktustu kreppukenningunum er kreppukenning Johans Cullbergs (1971). 

Kenning hans gengur út á það að kreppa felur í sér fjögur stig sem mynda ákveðin farveg 

og koma gjarnan hvert í kjölfar annars. Fólk getur stigið til baka til fyrra stigs í úrvinnslu 

kreppunnar. (Martinsone, Maslocska, Bite, Miltuze og Upmane, 2005). Stigin eru 

eftirfarandi: 

  Loststig: það vísar til fyrstu viðbragða eftir að áfall verður, t.d. greining 

krabbameins. Viðbrögð einstaklinga við slíkri greiningu geta verið misjöfn. Sumir geta 

tekið greiningunni með ró þó undir niðri kraumi í þeim, aðrir gætu öskrað eða grátið 

mikið og jafnvel enn aðrir stirðnað upp og lamast. Til að létta á álaginu sem fólk glímir 

við á þessu stigi er stundum eins og hugur einstaklingsins og sál fari í verkfall eins og 

slökkt sé á kerfi einstaklingsins. Fyrir suma er áfallið of mikið til að hægt sé að horfast í 

augu við það nema að hluta til. Flestir tala um að finna fyrir óraunveruleikatilfinningu á 

loststiginu, eins og þeir væru að upplifa draum eða martröð. Fræðimenn eru á því að 

þetta stig sé skammvinnt ástand sem stendur yfir í nokkrar klukkustundir eða nokkra 

sólarhringa, en fyrir þann sem er að ganga í gegnum það, getur það virkað sem heil eilífð 

(Andrés Ragnarsson, 1997; Martinsone o.fl., 2005). 

  Varnar- og viðbragðsstig: Þetta stig tekur við af því fyrra og getur varað frá fáum 

vikum upp í nokkra mánuði. Á þessu tímabili er einstaklingurinn farinn að gera sér grein 

fyrir því hvað gerðist., ringulreiðinni farið að létta og hugur og tilfinningar hætta að 

snúast eins hratt og áður. Einstaklingurinn fær svigrúm til að syrgja það sem á undan 

hefur gengið, en sorgin getur komið fram í ýmsum myndum eins og reiði, sektarkennd, 

vonbrigði, einmanaleika, gremju og biturð. Á þessu stigi getur einstaklingum fundist eins 

og framtíðin sé óyfirstíganleg og að lífið verði aldrei eins og það var áður. Varnarhættir 

eru sálræn og ómeðvitum viðbrögð sem hlífa okkur við eða draga úr áhrifum 

sársaukafullra tilfinninga, en þeir eiga sér margar birtingarmyndir. Einstaklingur sem 

hefur greinst með krabbamein gæti þannig átt það til að fara í afneitun yfir greiningunni 

og jafnvel hugsað með sér að ástandið sé ekki eins slæmt og læknar segja til um. 
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Einstaklingurinn byrjar oft á þessu stigi að leita skýringa fyrir ástandinu og smátt og 

smátt reynir hann að laga sig að nýjum aðstæðum. Hvernig sem birtingarformið er, þá er 

mikilvægt að hafa í huga að þetta eru eðlileg viðbrögð við lífsreynslu sem hefur reynst 

einstaklingnum erfið. (Andrés Ragnarsson, 1997; Martinsone o.fl., 2005). 

   Úrvinnslustig: Þetta stig tekur við af öðru stiginu og getur varað frá nokkrum 

mánuðum og til tveggja ára, en úrvinnsluvinnan hefst allt frá hálfu til einu ári eftir 

áfallið. Þarna dregur smám saman úr þörfinni fyrir varnarhætti og einstaklingurinn fer 

að finna sinn takt aftur í lífinu. Það þarf þó ekki mikið til að raska jafnvæginu, en á þessu 

stigi hefur einstaklingurinn mikla þörf fyrir virkan stuðning annarra. Þarna getur gagnast 

einstaklingnum mikið að tala við fólk sem hefur einnig greinst með krabbamein eða 

verið náinn aðstandandi einhvers með krabbameins eða fagfólk. Á fyrri stigum þarf 

einstaklingurinn stuðning og að hlustað sé á hann, en á úrvinnslustiginu er hann farinn 

að geta hlusta á aðra (Andrés Ragnarsson, 1997; Martinsone o.fl., 2005). 

   Endurskipunarstig: síðasta stig kreppunnar, þar sem einstaklingurinn situr eftir 

með nýjan reynsluheim. Á þessu stigi getur hann hugsað til baka og fundið fyrir sorginni 

og öllu því sem fylgdi því að greinast með krabbamein án þess að það sé yfirþyrmandi. 

Þarna hefur fjölskyldan lært að lifa með því sem á undan hefur gengið og kreppan orðin 

hluti af nýjum raunveruleika (Andrés Ragnarsson, 1997; Martinsone o.fl., 2005). 

  Kreppukenning Cullbergs hefur að geyma fjögur ofangreind stig sem er talið að 

einstaklingar fari í gegnum þegar til dæmis veikindi líkt og krabbamein koma upp, en í 

framhaldinu verður sorgarkenning Kübler-Ross skoðuð, en hún hefur fimm stig sem 

margir fara í gegnum þegar þeir upplifa missi eða erfið veikindi. 

3.4 Sorgarkenninginar 

Árið 1969 setti Elisabeth Kübler-Ross, sálfræðingur, fram kenningu sem útskýrði það 

sorgarferli hjá einstaklingum sem eru að takast á við sorg og erfiðleika. Í kenningunni 

koma fram fimm stig sem skiptast í eftirfarandi: 

1.  1. Afneitun: Á þessu stigi eru algeng viðbrögð hjá skjólstæðingum „Þetta 

getur ekki verið rétt“. 

2.  2. Reiði: Þarna er gjarnan viðhorfið „af hverju fékk ég krabbamein?“. 
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3.  3. Samningaviðræður: Þegar á þetta stig er komið er skjólstæðingurinn farinn 

að hugsa meira „já ég greindist með krabbamein, en...“. 

4.  4. Þunglyndi: Eins og nafn stigsins segir til um, þá er viðhorfið farið að snúast í 

„af hverju að reyna?“. 

5. 5. Sættir: Lokastigið þar sem skjólstæðingurinn fer að hugsa meira eins og „ég 

get ekki komist hjá þessu, svo það er alveg eins gott að búa sig undir þetta“ 

(Smaldone og Uzzo, 2013). 

  Ýmsir fræðimenn og rannsakendur hafa gagnrýnt kenningu Küblers í gegnum 

árin, meðal annars fyrir það að ekki sé hægt að segja að allir upplifi missi eins og 

viðbrögð einstaklinga séu jafn mismunandi og þeir eru margir. Aðrir hafa nefnt að 

misræmi sé á milli kenningarinnar og annarra rannsókna á sviðinu, til dæmis eins og að 

þeir sem hafa misst ástvin upplifi seiglu og lítilvægt þunglyndi. Út frá þessu hefur 

gjarnan verið talað um að heilbrigðisstarfsfólk ætti ekki að ganga út frá 

sorgarkenningunni í viðbrögðum skjólstæðinga sinna, en einstaklingar hafa upplifað 

áhyggjur af því að upplifa ekki sorg samkvæmt þessum stigum eftir samtöl við 

heilbrigðisstarfsfólk og jafnvel ekki í réttri röð (Holland og Neimeyer, 2010; Stroebe, 

Schut og Boerner, 2017)  

  Kübler-Ross svaraði þessari gagnrýni ásamt David Kessler í bók þeirra, en þar var 

því haldið fram að stig kenningarinnar hafa verið misskilin undanfarna þrjá áratugi, 

þegar bókin er gefin út. Hún vildi meina að stigunum hafi aldrei verið ætlað að setja 

flóknar tilfinningar inn í litla flokka, heldur séu þau viðbrögð sem margir einstaklingar 

upplifa við missi, en að engin týpískt viðbrögð við missi séu til og eins enginn týpískur 

missir. Sorg einstaklinga er því jafn einstaklingsbundin og líf okkar allra (Kübler-Ross og 

Kessler, 2005). 

  Í fjórða kaflanum hér fyrir neðan verður fjallað um áhrif krabbameins á fjölskyldu 

og fjallað um einstök sambönd eins og parasamband, samband foreldra og barna og 

systkinasambönd og hvaða áhrif krabbameins greining hefur á líðan þeirra. 
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4 Áhrif krabbameins á fjölskyldu 

Nýjar aðstæður skapast í fjölskyldum þegar alvarlega veikindi eins og krabbamein koma 

upp. Sjúkdómurinn sem ógnar lífi einstaklings, er áfall bæði fyrir þann sem greinist og 

hans nánustu fjölskyldu og getur valdið miklu álagi fyrir fjölskylduna í heild sinni 

(Garrard, Fennel og Wilson, 2017). Krabbameinsgreining innan fjölskyldu kallar oftar en 

ekki á breytingar heima fyrir og hlutverkaskipan fjölskyldunnar riðlast (Wozniak og 

Izycki, 2014).  

  Það má segja að hlutverk fjölskyldunnar taki breytingum eftir því sem þarfir veika 

einstaklingsins breytast og eftir því á hvaða stigi einstaklingurinn og fjölskylda hans er í 

sjúkdómsferlinu. Tilfinningaleg streita fjölskyldumeðlima breytist því einnig eftir stigi 

veikindanna. Hægt er að skipta stigum veikindanna í sex mismunandi stig sem farið 

verður yfir hér að neðan (Northouse, Katapodi, Schafenacker og Weiss, 2012; Wozniak 

og Izycki, 2014). 

  Fyrir greiningu er það stig þegar vitneskja um arfgengt krabbamein verður til 

innan fjölskyldu. Þá þarf að huga að ýmsum þáttum er varða genatísk próf, jafnvel geta 

orðið erfiðleikar í tengslum við samskipti við aðra meðlimi fjölskyldunnar um hvort eigi 

að ræða niðurstöður genaprófs og áhyggjur af því að börnin beri einnig genin og getur 

samviskubit komið upp þegar einstaklingur fær neikvæða niðurstöður en systkini þess 

getur enn átt von á að reynast jákvætt fyrir genatískum áhættuþáttum (Claes o.fl., 2002; 

Crotser og Boehmke, 2009; Northouse o.fl., 2012). 

  Á meðan greiningarferlinu stendur, hefur einstaklingurinn þörf fyrir að 

fjölskyldan sé til staðan og fjölskyldumeðlimir reyna að verða sér úti um upplýsingar um 

greininguna, meðferð og lífshorfur. Þó eru til dæmi um fjölskyldur sem vilja síður ræða 

um krabbameinið til að skapa ekki óþarfa streitu fyrir veika fjölskyldumeðliminn.  Það 

virðist vera þörf fyrir að finna einhverjar ástæður fyrir veikindunum, bæði fyrir þann 

veika og fjölskyldumeðlimum hans. Ef fjölskyldan stendur saman og lítur á veikindin eins 

og verkefni sem þurfi að takast á við, eru líkur á að það styrki þann veika til að berjast 

áfram (Wozniak og Izycki, 2014). Fjölskyldumeðlimir krabbameinsveikra hafa talað um 

að þeim finnist erfiðast að aðstoða þann veika í gegnum tilfinningalegu streituna sem 

fylgir greiningunni, líkt og reiði, kvíða, ótta, þunglyndi og gremju. Þeim skortir oft 

þekkinguna á að takast á við slíkt og finnst oft auðveldara að aðstoða með líkamlega 
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þætti frekar en andlegu hlið einstaklingsins, en hætt er við því að heilbrigðisstarfsfólk 

gangi út frá því að nánustu aðstandendur þess veika viti hvað þeir eigi að gera eða segja. 

Það er mikilvægt að bæði veiki einstaklingurinn og aðrir fjölskyldumeðlimir sem koma 

að umönnun hans geti fengið aðstoð til að takast á við streituna sem fylgir þessu tímabili 

sjúkdómsferilsins (Kim, Kashy, Spillers og Evans, 2010; Northouse o.fl., 2012; van Ryn 

o.fl., 2011). 

  Stigið þar sem meðferðin fer fram, er það stig sem riðlar hlutverkaskiptingunni 

einna mest og reynist helstu umönnunaraðilum erfiðast vegna áhyggjana þeirra um 

hvort sá veiki þoli meðferðina, hvort meðferðin beri góðan árangur og hvort hægt sé að 

milda áhrif aukaverkana sem fylgja slíkri meðferð. Aðstoð umönnunaraðila einkennist 

oft af líkamlegum einkennum, en fæstir aðstandendur hafa hlotið nægilega mikla 

þjálfum til að veita bestu umönnun sem völ er á, sem getur skapað streitu fyrir nánustu 

aðila einstaklingsins sem veita slíka aðstoð (Northouse o.fl., 2012; van Ryn o.fl.,2011). Á 

meðan meðferð stendur þurfa allir fjölskyldumeðlimir að reyna að takast á við einkenni 

meðferðarinnar, fylla inn í skarðið í hlutverkaskiptingu heimilisins fyrir þann veika og 

taka þannig á sig auka ábyrð, ásamt því að sjá um að koma einstaklingnum til og frá 

spítala (Wozniak og Izycki, 2014). Fjölskyldumeðlimir sem finna hvað mest fyrir áhrifum 

umönnunar á hversdagslegt líf þeirra, félagsleg samskipti og upplifa sig eina á báti, 

ganga í gegnum meiri tilfinningalega streitu en aðrir og hafa mestu þörf fyrir aðstoð 

fagaðila (Northouse o.fl., 2012; van Ryn o.fl.,2011). 

  Bata stigið er viðkvæmt stig þar sem óttinn við krabbameinið hverfur ekki. 

Fjölskyldan getur upplifað streitu í kringum skoðanir þar sem niðurstöður gætu leitt í ljós 

að krabbameinið sé komið aftur. Það virðist vera að þessi ótti sé enn meiri hjá 

aðstandendum en þeim krabbameinsveika, en það má hugsanlega rekja til þess að þeir 

eru í minni samskiptum en sá sem var veikur við heilbrigðisstarfsfólk og hefur þannig 

minni möguleika á upplýsingum sem gætu dregið úr áhyggjum þeirra (Mellon, Kershaw 

og Northouse, 2007; Northouse o.fl., 2012)  Eins geta áhrif krabbameinsmeðferðar haft 

langvarandi áhrif á sjúkling og þar af leiðandi skapað streitu bæði fyrir þann veika og 

fjölskyldu hans. Oft er mikil pressa sett á þann sem glímdi við veikindin með því að líta á 

lok meðferða sem endaleika sjúkdómsins, en einstaklingurinn þarf enn stuðning þrátt 

fyrir að hann teljist kominn á batastig  (Wozniak og Izycki, 2014). 
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  Endurkoma krabbameins er erfiður tími fyrir krabbameinsveika og fjölskyldur 

þeirra, en þá eru vonir um bata brostnar og meðferð miðast í mörgum tilfellum að því 

að bæta lífsgæði í stað þess að lækna einstaklinginn. Rannsóknir hafa sýnt að þegar 

krabbamein kemur upp aftur er meiri streita til staðar, meiri óvissa og uppgjöf ásamt 

erfiðleikum með aðlögun veikindanna hjá bæði þeim veika og fjölskyldumeðlimum hans 

(Northouse o.fl., 2012; Northouse o.fl., 2002). Það ber þó að athuga að endurkoma 

krabbameins hefur mismunandi áhrif á fjölskyldur, en í sumum tilfellum er 

einstaklingurinn búinn að vera við góða heilsu í lengri tíma áður en krabbameinið kemur 

upp aftur á meðan aðrir virðast vera í stöðugri baráttu. Þessi tvö mismunandi dæmi hafa 

mismunandi afleiðingar á lífsgæði og streitu hjá krabbameinssjúklingum og fjölskyldum 

þeirra og þurfa því mismunandi aðstoð fagaðila (Northouse o.fl., 2012) 

  Lífslok er það stig sem reynist fjölskyldum einnig hvað erfiðast, en oft er þetta 

sambland af ótta fyrir aðskilnaðinum og eins ótti fyrir því sem sá veiki þarf að upplifa, 

sem og augnablikið þegar líf hans endar. Það hvernig fjölskyldumeðlimum tekst að leysa 

úr þeim tilfinningum sem fylgja slíku, veltur bæði á þeirra líkamlega og andlega 

ásigkomulagi, sem og félagslegum stuðningi þeirra (Wozniak og Izycki, 2014). Sterkar 

vísbendingar eru á milli náins sambands fjölskyldumeðlima og betri líðan þeirra vegna 

þeirrar aðstoðar sem þær fjölskyldur veita hvort öðru. Sem dæmi má nefna að ef 

parasamband er gott, er líklegra að umönnunaraðilinn í sambandinu finni fyrir minna 

þunglyndi og eigi auðveldara með að veita umönnun. Eins virðast þær fjölskyldur sem 

eiga í góðum samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk, vera við betri heilsu en þeir sem ekki 

eiga lítið eða erfitt með samskipti við þann hóp og upplifa sig ekki jafn eina í gegnum 

ferlið. Fá úrræði eru til staðar sem ganga út á að styrkja fjölskylduböndin eins og þyrfti 

að gera á þessu stigi sjúkdómsferilsins (Northouse o.fl., 2012). 

  Í mörgum tilfellum þurfa fjölskyldur faglega aðstoð til að geta rætt málin og 

stundum eru aðstæður þannig að það er ekki sjúklingurinn endilega sem er verst 

staddur andlega eftir greiningu heldur jafnvel maki, barn eða annar aðili. Óvissan getur 

reynst mörgum erfið og getur skapað andlegt álag hjá öllum aðilum fjölskyldunnar. Það 

skiptir miklu máli að fjölskyldan hafi aðgang að fagaðila til að fengið aðstoð svo að 

fjölskyldan geti rætt saman og að úrræði séu í boði sem hentar hverjum og einum 

(Þórunn M. Lárusdóttir, 2012.). 
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  Hér á eftir verður farið yfir helstu sambönd einstaklings sem er greindur og 

skoðuð áhrif á líðan maka eftir greiningu krabbameins, líðan barna þegar foreldri 

greinist með krabbamein, líðan foreldra þegar barn greinist með krabbamein og eins 

líðan systkina þegar krabbameinsgreining kemur upp og í sjúkdómsferlinu. 

4.1 Líðan maka eftir greiningu krabbameins 

Þegar fullorðinn einstaklingur sem er í hjónabandi eða parasambandi, greinist með 

krabbamein, verður makinn oft aðal umönnunaraðili einstaklingsins, en rannsóknir hafa 

sýnt að það að vera í parasambandi eða hjónabandi getur haft stóran heilsufarslegan 

ávinning í för með sér. Tölfræði Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) sýnir 

sem dæmi að einstaklingar í hjónabandi voru 17% ólíklegri til að greinast með meinvörp, 

53% líklegri til að þiggja meðferð sem ber árangur og 20% ólíklegri til að deyja af völdum 

krabbameins, heldur en þeir einstaklingar sem eru einhleypir. Þessar tölur mætti rekja 

til þann stuðnings sem makinn reynist einstaklingi með krabbamein, en makinn veitir 

tilfinningalegan stuðning sem og hagkvæman stuðning til að velja meðferðir og slíkt 

(Badr, 2017). 

  Krabbamein hefur getur haft neikvæð áhrif á hjónabönd og sambönd (Ferrario, 

Zotti, Massara og Nuvolone, 2003). Ef samskipti innan fjölskyldu eru erfið fyrir greiningu 

krabbameins verða oft enn meiri vandamál innan fjölskyldunnar á meðan allir aðilar 

reyna að aðlagast breyttum aðstæðum. Í sumum tilfellum sundrast fjölskyldur í kjölfar 

erfiðleikanna, en greining af þessu tagi getur haft bæði djúp áhrif á parasamband sem 

og sálrænum vandamálum fyrir alla aðila (Wozniak og Izycki, 2014). 

  Samkvæmt fyrri rannsóknum hefur krabbameinsgreining veruleg áhrif á 

samband milli maka, en eftir slíka greiningu upplifa mörg pör eða hjón 

samskiptaerfiðleika og á þetta sérstaklega við þau pör sem voru á góðum stað 

samskiptalega séð fyrir greininguna. Það er vegna þess að oft er þetta hópurinn sem 

finnst erfiðast að sætta sig við breyttar aðstæður, en í sumum tilfellum myndast innri 

ágreiningur sem getur jafnvel leitt til skilnaðar (Badr, 2017; Wozniak og Izycki, 2014). 

Sumir vilja vernda maka sinn með því að deila ekki öllum upplýsingum um ástand sitt, en 

slíkt getur leitt til útilokunar sem síðan leiðir til vandamála með samskipti þannig að 

makar vaxi í sundur. Eins eru til þau sambönd þar sem annar aðilinn vill fá eins miklar 

upplýsingar og viðkomandi getur um krabbameinið og allt sem því tengist, á meðan hinn 
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aðilinn vill helst ekki heyra á það minnst og forðast að fá meiri upplýsingar (Wozniak og 

Izycki, 2014). 

  Þó það sé mikilvægt að geta talað um tilfinningar í tengslum við breyttar 

aðstæður og allt það sem fram undan kann að vera, þá er ekki síður mikilvægt fyrir parið 

að geta talað um minningar úr sambandinu og hvernig það hefur áður staðist áskoranir, 

hversu gott sambandið er og framtíðarplön, en slíkt getur hjálpað pörum að minna þau 

á styrkleika sína sem þau hafa til að takast á við sjúkdóminn. Eins er mikilvægt að halda í 

húmor, því það hjálpar pörum að leiða hugann frá tilfinningalegum erfiðleikum og getur 

jafnvel auðveldað að tala um erfiðu eða viðkvæmu málefnin (Badr, 2017). 

  Eftir greiningu krabbameins getur kynlífið breyst hvað varðar gæði, en oft fækkar 

skiptunum eftir slíka greiningu þegar sjúklingar missa hár sitt eða fara niður í þyngd. Í 

sumum tilfellum krefst meðferðin aðgerðar á brjóstum eða eistum þar sem slík líffæri 

eru jafnvel fjarlægð, á meðan sumir sjúklingar enda með stóma eftir aðgerð. Konur hafa 

nefnt að eftir fjarlægingu brjósta, upplifi þær sig minna kvenlegar sem síðan hefur áhrif 

á kynferðislega löngun þeirra. Karlmenn sem hafa þurft að gangast undir aðgerð á 

eistum geta upplifað vandamál með stinningu og sáðlát. Ofangreindir þættir geta haft 

áhrif á að fólk upplifi sig minna aðlaðandi, eða að makinn upplifi viðkomandi minna 

aðlaðandi eftir slíkar líkamlegar breytingar (Mącik, Ziółkowska og Kowalska, 2012). 

Skortur á kynlífi í sambandinu getur einnig orsakast af hlutskipta aðilanna í sambandinu, 

þar sem heilbrigði einstaklingurinn tekur á sig hlutverk umönnunaraðila, sem getur 

valdið minni löngun eftir kynlífi hjá báðum aðilum. Í sumum tilfellum ákveður jafnvel sá 

heilbrigði í sambandinu að sá veiki hafi ekki áhuga á kynlífi á þeim stað sem viðkomandi 

er staddur í meðferðinni, sem getur reynst veika aðilanum mjög erfitt þar sem hann 

upplifir sig minna aðlaðandi og þar af leiðandi er byrði krabbameinsins orðin enn þyngri 

(Wozniak og Izycki, 2014). 

  Oft eru börn í spilinu þegar fólk hefur verið í parasambandi, en næst verður 

fjallað um líðan barna þegar foreldri greinist með krabbamein. 

4.2 Líðan barna þegar foreldri greinist með krabbamein 

Börn og unglingar þurfa að horfast í augu við algjörlega nýjan raunveruleika þegar 

foreldri greinist með krabbamein, en þá verður ákveðin breyting á rútínu og ákveðin 

hlutverkaskipting innan heimilisins (Buchbinder, Longhofer og McCue, 2009).   
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Á meðan meðferð stendur taka börn oft á sig auka ábyrgð en fá á móti minni 

tilfinningalegan og haglegan stuðning frá báðum foreldrum (Kennedy og Lloyd-Williams, 

2009a). Þannig getur sem dæmi, barn tekið á sig skyldur veika foreldrisins og reynt 

þannig að vera til staðar fyrir bæði veika foreldrið og það heilbrigða, sem og reynt að 

taka á sig foreldraskyldur gagnvart yngri systkinum (Wozniak og Izycki, 2014).Slíkt er 

mikil byrði fyrir börn, og þá sérstaklega ung börn, að íhuga dauðleika foreldris síns 

samtímis þess að þau eru að reyna að vinna úr áfallinu sem fylgir slíkum veikindum 

(Beale, Sivesind og Bruera, 2004).  

  Oft hafa börn meiri skilning á veikindunum foreldra sinna en væntingar eru um 

og hafa jafnvel vitað að eitthvað mikið væri að áður en foreldrarnir ræddu um veikindin 

við þau (Beale o.fl., 2004; Forrest, Plumb, Ziebland og Stein, 2006). Sum veigra sér að 

spyrja um sjúkdóminn eða ræða áhyggjur sínar við veika foreldrið þar sem þau vita oft 

ekki hvernig þau eiga að fara að því og vilja ekki valda uppnámi hjá foreldrinu (Kennedy 

og Lloyd-Williams 2009b; Stiffler, Haase, Hosei og Barada, 2008). Það sama gildir um 

foreldra, en þeim finnst oft erfitt að finna jafnvægi milli þess að vera hreinskilin um 

veikindin sín og það að vilja ekki valda uppnámi hjá barninu (Forrest o.fl., 2004; Kennedy 

og Lloyd-Williams, 2009b). 

  Það getur miklu máli skipt að samskipti milli barna og foreldra séu opin, en með 

því er hægt að koma í veg fyrir misskilning, hjálparleysi og einangrun.  Þá getur einnig 

verið gott að hafa aðgang að heilbrigðisstarfsmanni sem getur hjálpað til með samskipti 

og svarað erfiðum spurningum (Kennedy og Lloyd-Williams 2009b; Wong, Ratner, 

Gladstone, Davtyan og Koopman, 2010).  

  Jafningjastuðningur hefur reynst börnum á aldrinum 6-18 ára vel, en fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að þessi hópur finnur oft fyrir einangrun og skorti á skilningi á því 

sem þau eru að ganga í gegnum (Davey. Tubbs, Kissil og Nino, 2011; Forrest o.fl., 2006). 

Einnig hefur börnum krabbameinsveikra reynst vel að hafa aðgang að 

heilbrigðisstarfsmanni eða jafningjastuðningi eins og lýst var hér á undan til að ræða 

tilfinningarnar sínar og reynslu án þess að vera að vernda aðra fjölskyldumeðlimi 

(Kennedy og Lloyd- Williams, 2009b; Stiffler o.fl., 2008). 

  Mismunandi er hvaða leiðir börn fara að til að takast á við vandann, sumir nota 

aðferðir sem dreifa frekar huganum frá veikindunum, eins og tölvuleikir, íþróttir og að 
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eyða tíma með vinum, á meðan aðrir setja sér frekar jákvæð markmið eins og að 

viðhalda góðu námsgengi, taka meiri ábyrgð heima fyrir og reyna að eyða meiri tíma 

með fjölskyldunni (Davey o.fl., 2011; Philips og Lewis, 2015). 

  Í raun virðast börn hafa þörf fyrir að fá upplýsingar um veikindi foreldra sinna 

sem hæfir aldri þeirra og þroska, en slíkt getur komið í veg fyrir að þau misskilji ástand 

foreldrisins og verði hræddari en þörf er á að vera. Með því að mæta þörfum þeirra um 

upplýsingar má minnka kvíða þeirra, en eins og áður sagði veigra börnin sér oft við að 

spyrja og hafa sjaldan beinan aðgang að heilbrigðisstarfsmönnum foreldra sinna til að 

ræða við (Durant, 2012; Kennedy og Lloyd- Williams, 2009b; Semple og McCaughan, 

2013; Taylor-Brown, Acheson og Farber, 1993). 

  Í þessum kafla var farið yfir líðan barna þegar foreldri greinist með krabbamein, 

en næst verður fjallað um líðan foreldra þegar barn greinist. 

4.3 Líðan foreldra þegar barn greinist með krabbamein 

Þegar barn greinist með krabbamein fer í gang mjög streituvaldandi lífsreynsla fyrir 

fjölskylduna. Við greininguna koma fram margir nýir streituvaldar, eins og margar 

innlagnir á spítala, erfiðar og oft sársaukafullar meðferðir og óvissan sem fylgir 

sjúkdómnum. Fjölskyldulífið eins og það var áður fyrr, verður oft aldrei eins enda 

gjörbreytir krabbamein í barni forgangsröðun fjölskyldunnar. Kerfisbundnar rannsóknir 

hafa sýnt að truflanir verða á bæði daglegum venjum og daglegu lífi hjá foreldrum barna 

með krabbamein (Grootenhuis og Last, 1997; Long og Marsland, 2011; Mccubbin, 

Balling, Possin, Frierdich og Bryne ,2002; Stuber, Christakis, Houskamp og Kazak, 1996). 

  Svo virðist vera sem ekki allar eldri rannsóknir sýni sömu áhrif krabbameins í 

barni á fjölskylduna. Rannsókn Barbarin og fleiri frá árinu 1985 sýndi að 

fjölskyldustrúkturinn og sambönd innan fjölskyldunnar verða fyrir neikvæðum áhrifum 

þegar langvinnur sjúkdómur eins og krabbamein skellur á, fjölskyldan erfiði fjárhagslega, 

eyði minni tíma saman, félagslíf truflast og erfiðleikar í hjónabandi geta komið upp, en 

slík greining setur auka álag á hjónabandið (Barbarin, Hughes og Chesler, 1985). 

  Aðrar rannsóknir, eins og rannsókn Weebers og fleiri (1998), sem var 

langtímarannsókn gerð á 66 fjölskyldum, og rannsókn Ross (1989) sýna að í sumum 

tilfellum hefur krabbamein í barni jákvæð áhrif á fjölskyldur, samband milli 
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fjölskyldunnar verði nánara, hjónabandið styrkist og hver og einn fjölskyldumeðlimur 

fær hlutverk. Eins verður þarna til sameiginleg reynsla fyrir fjölskylduna (Ross, 1989). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar myndi dýpri tengsl við veika barnið, ofdekri 

jafnvel og ofverndi þau (Long og Marsland, 2011). 

  Rannsóknarniðurstöður sem birtust árið 2008 bentu þó til að það sé oftar þannig 

að reynslan styrki fjölskylduna heldur en hafi neikvæð áhrif á hana. Rannsóknin 

samanstóð af hálfstöðluðum viðtölum við 116 foreldra frá alls 58 fjölskyldum. 

Þátttakendum fannst þau eyða meiri tíma í umönnun barna sinna eftir slíka reynslu og 

að þau sem fjölskylda hefðu orðið nánari, trú þeirra jókst og hjón fundu jafnvel fyrir enn 

betra hjónabandi en áður og hafði meiri samskipti við ættingja sína. Eins kom í ljós að 

það hefur meiri áhrif á fjölskylduna þegar frumburðurinn í fjölskyldunni greinist með 

krabbamein, en hann hefur vissa sérstöðu innan fjölskyldunnar vegna þess að fæðing 

fyrsta barnsins markar upphaf fjölskyldunnar (Sieminska og Greszta, 2008).  

  Á meðan meðferð barns stendur, eru feðurnir oftast í því hlutverki að sjá um 

hversdagslegar þarfir fjölskyldunnar, sérstaklega systkinanna, en margir upplifa það sitt 

hlutverk að sjá um restina af fjölskyldunni, húsverkin og fjárhagshliðina (Jones and Neil-

Urban, 2003; Nicholas o.fl., 2009). Mæður upplifa oft þörf fyrir að vera stöðugt til staðar 

fyrir veika barnið og finnst oft erfitt að láta umsjá veika barnsins yfir í hendur föðurins, 

en þegar veika barninu er forgangsraðað umfram þarfir annarra fjölskyldumeðlima getur 

það komið niður á sambandi við annarra fjölskyldumeðlimi, svo sem maka eða systkini 

barnsins (Clarke, 2006; Kars, Duijnstee, Pool, van Delden og Grypdonck, 2008; Yeh, Lee 

og Chen, 2000; Young, Dixon-Woods, Findlay og Heney, 2002). Næst verður einmitt 

fjallað um líðan systkina þegar bróðir þeirra eða systir greinist með krabbamein. 

4.4 Líðan systkina þegar bróðir eða systir greinist með krabbamein 

Upphaflega fengu systkini ekki mikla athygli í rannsóknum á áhrifum 

krabbameinsgreiningar barna á fjölskyldur, en þá var mest horft til áhrifa á 

krabbameinsveikra barna sem og foreldra þeirra. Undanfarna áratugi hefur þetta verið 

að breytast og nú fá systkinin meiri athygli en áður þegar líðan fjölskyldunnar er skoðuð 

í tengslum við krabbamein (Alderfer o.fl., 2009; O‘Shea o.fl., 2012).  

  Systkini krabbameinsveikra barna upplifa mikla streitu þegar veika systkinið 

greinist með krabbamein, en þá verður truflun á daglegum rútínum og hlutverkaskiptinu 
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fjölskyldunnar eins og hefur komið fram hér að ofan, ásamt því að systkinin hafa 

áhyggjur af veika systkini sínu. Einnig minnka oft samskipti þeirra við foreldra vegna þess 

tíma sem fer í umönnun veika barnsins og systkinin fá oft á sig auka ábyrgð heima fyrir 

og taka þátt í umönnun þess veika. Þetta getur valdið miklum kvíða hjá systkinum, en 

um það bil 65% systkina finna fyrir andlegri vanlíðan eftir greininguna (Gerhardt, 

Lehmann, Long og Alderfer, 2015; Long o.fl., 2018; O‘Shea o.fl., 2012, Wallin, Steineck, 

Nyberg og Kreicbergs, 2015). 

  Systkinin eru oft á tíðum að glíma við alls konar tilfinningar, sem geta reynst 

þeim yfirþyrmandi, en þetta eru gjarnan tilfinningar eins og leiði, kvíði, reiði, 

einmanaleiki, höfnun, afbrýðisemi og samviskubit (Alderfer o.fl., 2009; Patterson, Holm 

og Gurney, 2004). Það getur þannig verið erfitt fyrir barn að upplifa það að veika 

systkinið fær mestu athygli foreldra þeirra  og að þörfum þeirra um samskipti sé ekki 

mætt, en þessi viðkvæmi hópur hefur þörf fyrir að geta talað um tilfinningar sínar sem 

og þörf fyrir upplýsingar um veikindin og meðferðina (Alderfer o.fl., 2009; O‘Shea o.fl., 

2012).  

  Systur virðast vera viðkvæmari hópur en bræður gagnvart andlegum áhrifum 

veikindanna,  en það má mögulega rekja til þess að stúlkur fá jafnvel meiri ábyrgð á 

húsverkum heldur en drengir, sinna jafnvel veika systkininu meira og eru líklegri til að 

finna fyrir áfallastreituröskun. Þá eru einnig yngri systkini þess veika, viðkvæmari hópur 

en þau sem eru eldri og upplifa meiri kvíða (Buchbinder o.fl., 2010; Salvati o.fl., 2015). 

  Systkini krabbameinsveikra barna tala síður við foreldra sína um tilfinningar sínar 

tengdar veikindunum af fyrra bragði vegna þess að þau vilja ekki koma þeim í uppnám, 

en mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk og fagaðilar veiti systkinum tækifæri til að ræða 

tilfinningar sínar og sömuleiðis veikindi og meðferð þess veika (Alderfer o.fl., 2009; 

O‘Shea o.fl., 2012; ) Það kom þó fram í rannsókn O‘Shea o.fl. (2012) að 

hjúkrunarfræðingar vildu að foreldrar tækju meiri ábyrgð á að styðja við systkini 

krabbameinsveikra barna en þeir í raun gera, en æskilegt væri ef heilbrigðisstarfsfólk 

myndu styðja systkinin í gegnum ferlið með því að veita systkinum þess veika 

upplýsingar um veikindin og  hvetja foreldra  til opinskáa samskipta í gegnum veikindin 

og möguleg lífslok (O‘Shea o.fl., 2012; Wallin o.fl., 2015).  
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  Ef börn fá ekki upplýsingar um veikindin, er hætt við því að þau haldi að þau hafi 

átt einhvern þátt í að valda veikindunum, en í rannsókn Wallin o.fl., kom fram að einn 

þriðji þátttakanda héldu á einhverjum tímapunkti í sjúkdómsferlinu að þau gætu hafa 

átt þátt í að valda veikindunum (Wallin, o.fl., 2015). 

  Námsárangur systkina krabbameinsveikra barna er gjarnan slakari en jafnaldra 

sinna, en þau missa einnig meir úr skóla vegna veikindanna. Í einni rannsókn kom fram 

að allt að 37% systkina misstu 13 daga eða fleiri úr skóla vegna veikindanna (Long o.fl., 

2018). 

  Systkinin geta upplifað eins konar missi á fjölskyldulífið, þar sem allt snýst um 

krabbameinið á meðan sjúkdómsferlið stendur yfir og einangrun frá 

fjölskyldumeðlimum, en það á við bæði um frá foreldrum og veika systkini sínu sem 

þarfnast sjúkrahúsinnlagnar. Það sem spilar einna stærsta hlutverk á upplifun þeirra á 

missi á fjölskyldulífi, er vegna þess að athygli foreldra þeirra þarf að vera á veika 

systkininu og út frá því neyðist þau til að verða sjálfstæðari. Þá virðist vera sem að 

systkinin skynji ferlið ekki sem sína reynslu vegna þess að þau eru hvorki í hlutverki þess 

veika né foreldrar þess. 

  Áhrif krabbameinsins virðast ekki eingöngu vera neikvæð, en í rannsóknum hefur 

komið fram að systkini krabbameinsveikra barna telja í sumum tilfellum, að lífsreynslan 

hafi styrkt fjölskyldutengslin og gert þau nánari og samheldnin sé meir en áður. Þá 

þroskast systkinin af reynslunni, verða sjálfstæði og hafa meiri samkennd en áður. 

  Mikilvægt er að foreldrar, heilbrigðisstarfsfólk og aðrir fagaðilar hjálpist að við að 

styðja þennan viðkvæma hóp. Þá er mikilvægt að hafa jafningjastuðning til staðar, þar 

sem slíkur stuðningur hefur reynst mjög vel og slíkir hópar skapað öruggt rými fyrir 

systkinin til að ræða tilfinningar sínar og upplifun (Sidhu , Passmore og Baker, 2006). 

  Hér á eftir verður fjallað um rannsókn Gunnjónu Unu Guðmundardóttur (2007) á 

stuðningsþörf krabbameinssjúkra. 

4.5 Rannsókn á stuðningsþörf 

Gunnjóna Una Guðmundsdóttir félagsráðgjafi hjá Krabbameinsfélagi Íslands gerði 

rannsókn (2007) á meðal krabbameinssjúklinga sem voru í lyfjameðferð á 

lyflækningadeild krabbameina á Landspítalanum. Í rannsókninni voru skjólstæðingar  
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spurðir um þörf þeirra fyrir stuðning að lokinni krabbameinsmeðferð. Alls fengu 39 

skjólstæðingar krabbameinsdeildarinnar spurningalista sem þeir voru beðnir um að 

svara, en spurningalistinn var um þörf þeirra fyrir stuðning og endurhæfingu að 

krabbameinsmeðferð lokinni.  

  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndur að 38% þátttakendanna töldu sig þurfa 

aðstoð við að breyta einhverju í eigin lífi til að ná bata á ný, 59% töldu sig þurfa stuðning 

að lokinni krabbameinsmeðferð og 69% töldu sig þurfa aðstoð varðandi réttindi 

sjúklinga. Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar einnig að 74% skjólstæðinganna töldu 

það mikilvægt að geta rætt við vini og vandamenn, 38% töldu mikilvægt að ræða við fólk 

með sömu lífsreynslu og 46% skjólstæðinga töldu mikilvægt að geta rætt við 

félagsráðgjafa (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2007).  

  Það er mikilvægt að skoða stuðningsþarfir, en einnig þá andlegu líðan sem getur 

legið á aðstandendum og þeim veiku, en hér á eftir verður farið yfir niðurstöður úr 

rannsókn á andlegri líðan foreldra barna með krabbamein. 

4.6 Rannsókn á andlegri líðan foreldra barna með krabbamein 

Eygljó Guðmundsdóttir sálfræðingur fékk áhuga á rannsóknum um líðan foreldra 

krabbameinssjúkrabarna eftir að sonur hennar greindist með ungbarnahvítblæði aðeins 

9 vikna gamall. Frá árinu 2007 hefur hún unnið að doktorsverkefni sínu, sem snýr að 

þessu málefni og borið saman bæði aðstæður og líðan íslenskra og sænskra foreldra 

sem hafa átt barn með krabbamein (Eygló Guðmundsdóttir, 2013). 

  Markmið rannsóknarinnar (2007) er að rannsaka ítarlega líðan foreldra barna 

með krabbamein ásamt því að skoða áhættuþætti og viðnámsþrótt, langtímastreitu og 

viðbrögð við henni. Með því að bera saman slíkt í tveimur löndum er betur hægt að sjá 

fyrir hvaða þættir hafa áhrif á sálfélagslega líðan foreldra og reyna að fyrirbyggja 

vanlíðan foreldra og geta gripið til viðeigandi íhlutunar. Rannsóknarspurning Eyglóar var 

„Geta þættir sem tengjast mismun í uppbyggingu umönnunar og meðferðar milli landa 

haft áhrif á langtíma sálfræðilegar afleiðingar foreldra, svo sem huglægt andlegt niðurlot 

í kjölfar krabbameinsgreiningar barns?“ (Eygló Guðmundsdóttir, 2013). 

  Alls voru 334 foreldrar 219 krabbameinssjúkra barna sem fengu meðhöndlun á 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus í Stokkhólmi eða á Barnaspítala Hringsins í Reykjavík, 

þátttakendur rannsóknarinnar.  Samanburðurinn á 125 íslenskum foreldrum og 209 
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sænskum foreldrum sýndi að báðir hópar höfðu svipaða upplifun á huglægu andlegu 

niðurloti, en niðurstöður gáfu skýrt til kynna að marktækur munur væri á upplifun 

foreldra krabbameinssjúkra barna annars vegar og foreldra heilbrigðra barna hins vegar. 

Þar mældist gildi huglægs andlegs niðurlots mun hærri hjá foreldrum barna með 

krabbamein, en hjá foreldrum heilbrigðra barna (Eygló Guðmundsdóttir, 2013). 

  Íslenskir foreldrar fundu fyrir meiri sjúkdómstengdri streitu en sænsku 

foreldrarnir, en það mætti hugsanlega skýra vegna áhrifa meðferðarstaðar og 

mismunandi skipulagi umönnunar á meðferð barnsins. Á Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

er sérdeild sem sinnir eingöngu börnum með krabbamein, en á Barnaspítala Hringsins 

fer meðferð krabbameinsveikra barna fram á almennri barnadeild. Eins var munur á að 

þegar rannsóknin var lögð fyrir var ekki sérstakt sálfélagslegt teymi ekki hluti af 

umönnun á Barnaspítala Hringsins en á Astrid Lindgrens Barnsjukhus var sérstakt 

sálfélagslegt teymi til staðar, sem hafði samband við foreldra allra barna sem greindust 

þar með krabbamein og tók meðal annars þátt í umönnun þeirra (Eygló 

Guðmundsdóttir, 2013). 

  Niðurstöður rannsóknar Eyglóar Guðmundsdóttur gefa til kynna að munur á 

skipulagi umönnunar geti haft áhrif á líðan foreldra krabbameinsveikra barna, en munur 

á íslenskum og sænskum foreldrum er líklega vegna stærðar og sérhæfingar deildanna 

þar sem börnin sóttu meðferð heldur en upprunaland foreldra (Eygló Guðmundsdóttir, 

2013). 

  Í næsta kafla verður farið yfir þau helstu stuðningssamtök sem standa 

krabbameinssjúkum og aðstandendum þeirra í boði. 
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5 Stuðningssamtök fyrir krabbameinssjúka og aðstandendur 

Þegar erfið veikindi ber að garði getur góður stuðningur skipt sköpum, bæði fyrir þann 

veika sem og aðstandendur hans. Einstaklingar eru misvel staddir hvað varðar fjölskyldu 

sem getur stutt við okkur í veikindum, hvort sem við erum í sjúklingahlutverki eða 

aðstandendahlutverki og þess vegna er mikilvægt að hafa góð stuðningssamtök sem 

hægt er að leita til, bæði fyrir skjólstæðing og eins fyrir fjölskyldumeðlimi. 

  Í þessum kafla verður farið yfir fjögur helstu stuðningssamtök fyrir 

krabbameinssjúka og aðstandendur þeirra og það mikilvæga starf sem sinnt er innan 

hvers og eins félags er tekið saman. 

5.1 Kraftur 

Þann 1. október árið 1999 var stuðningsfélagið Kraftur stofnað með því markmiði að 

leiðarljósi að aðstoða og styðja ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein og 

aðstandendur þeirra. Markhópur þeirra eru einstaklingar á aldrinum 18-40 ára en þó er 

fólk á öllum aldri í félaginu þar sem það er einnig hugsað fyrir aðstandendur (Kraftur, 

e.d.). 

 Meginmarkmið Krafts er að styðja við bakið á ungu fólki sem hefur greinst með 

krabbamein og aðstandendum þeirra með því að halda úti svokölluðum 

jafningjastuðningi, sjá um hagsmunagæslu, halda úti öflugri fræðslu, veita samveru á 

jafningjagrunni, veita hagnýtar upplýsingar og stuðla að samvinnu milli félagasamtaka, 

heilbrigðisstarfmanna og annarra sem kunna að koma að málefnum þeirra sem tengjast 

sjúkdómnum (Kraftur, e.d.). 

  Ýmislegt felst í starfsemi Krafts, en það getur verið að veita andlegan og 

félagslegan stuðning við skjólstæðing og aðstandendur, standa vörð um réttindi þeirra 

gagnvart opinberum aðilum, veita félagsmönnum sínum endurgjaldslausa 

sálfræðiþjónustu. Kraftur rekur einnig Neyðarsjóð Krafts, sem aðstoðar ungt fólk sem 

greinst hefur með krabbamein og lent í fjárhagslegum erfiðleikum vegna lyfjakaupa og 

lækniskostnaðar, en sjóðnum er ætlar að standa straum af slíkum kostnaði, en ásamt því 

að þau halda reglulegar uppákomur í nafni félagsins, eins og aðventukvöld, sumargrill og 

fleira (Kraftur, e.d.). 
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  Starfsemi Krafts er mikilvæg bæði fyrir krabbameinsveika og aðstandendur 

þeirra, en þeir sinna þó einungis einstaklingum á aldrinum 18 til 40 ára eins og áður 

sagði. Næst verður starfsemi endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvarinnar Ljóssins 

skoðuð, en ekkert aldurstakmark á markhópi þeirra. 

5.2 Ljósið 

Endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðin Ljósið er fyrir fólk sem hefur greinst með 

krabbamein og aðstandendur þeirra. Markmið þeirra er að fólk geti leitað til þeirra og 

og fengið aðstoð frá fagfólki til að byggja upp líkamlegt og andlegt þrek, ásamt því að fá 

stuðning til að bæta daglega virkni og bæta þannig lífsgæðin (Ljósið, e.d.). 

  Í Ljósinu er mest unnið með lífsgæðin og lífsgleði hjá einstaklingum, en 

sjúkdómar og veikindi fá þar lítinn sess. Þau reyna að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá 

fyrir markhóp sinn, svo sem námskeið fyrir nýgreindar konur, fræðslufundi fyrir 

karlmenn, hreyfingu eins og jógahópa, gönguhópa og líkamsrækt, handverkshópa, nudd 

og ýmislegt fleira (Ljósið, e.d.).  

  Ýmsir fagaðilar starfa með Ljósinu og má þar nefna iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, 

sálfræðinga hjúkrunarfræðinga, lækna, geðlækna, nuddara, handverksfólk og fleiri 

(Ljósið, e.d.). 

  Hér á eftir verið farið yfir starfsemi Krabbameinsfélags Íslands, en það annast 

bæði stuðning og fræðslu í tengslum við krabbamein, ásamt því að vera með leitarstöð 

fyrir krabbameini. 

5.3 Krabbameinsfélag Íslands 

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað þann 27. júní árið 1951, en núna telja 

aðildarfélögin um 30, og er þá verið að telja svæðafélög um land allt og stuðningshópa 

sjúklinga. Starfsmenn félagsins eru um það bil 56 manns sem sinna 43 stöðum 

(Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 

  Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands er eitt umfangsmesta verkefni félagsins, en 

félagið sér um skipulag og framkvæmd krabbameinsleitar í leghálsi og brjóstum kvenna 

frá aldrinum 23 ára til 69 ára. Leitarstarfið fer fram í Skógarhlíðinni í Reykjavík og í 

sumum tilfellum á heilsugæslustöðvum (Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 
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  Félagið kom á Krabbameinsskrá árið 1954, en þar er upplýsingum um alla sem 

greindir eru með krabbamein safnað. Þetta er gert til að afla þekkingar á orsökum og 

eðli krabbameins og er grunnur að faraldsfræðirannsóknum. Nú er skráning hafin á 

stigun krabbameina sem mun auka notagildi efniviðarins fyrir bæði klínískt starf og mun 

einnig nýtast vel í rannsóknum tengdum krabbameini (Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 

  Eitt af forgangsverkefnum Krabbameinsfélagsins er stuðningur við sjúklinga og 

aðstandendur, en Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins var sett á laggir árið 2007 og 

er ætlað að sinna þeim sem greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra, ásamt 

því að vinna náið með stuðningshópum félagsins. Þar starfa hjúkrunarfræðingar, 

félagsráðgjafi og fleiri fagaðilar. Einnig eru ýmis námskeið eru haldin fyrir sjúklinga og 

aðstandendur, og eins starfsfólk í heilbrigðisþjónustunni sem sinnir þessum viðkvæma 

hópi skjólstæðinga. Krabbameinsfélagið hefur í eigu sinni átta íbúðir til að úthluta til 

krabbameinssjúkra er koma af landsbyggðinni og fjölskyldum þeirra á meðan þeir sækja 

meðferð í Reykjavík (Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 

  Undanfarin ár, eða allt frá árinu 2000 hefur Krabbameinsfélagið skipulagt 

árverknis- og fjáröflunarátak um brjóstakrabbamein í október, sem flestir þekkja sem 

„Bleiku slaufuna“ og hefur mars mánuður verið helgaður átakinu „Karlmenn og 

krabbamein“. Mælingar hafa sýnt að bæði átökin ná athygli og hafa áhrif 

(Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 

  Krabbameinsfélagið sinnir mikilvægu starfi fyrir hóp einstaklinga sem þarf að 

takast á við krabbameinsgreiningu, en í Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna (SKB) má 

finna sérhæfðari stuðning fyrir jafnvel enn viðkvæmari hóp. Í næsta kafla verður farið 

yfir starfsemi félagsins og þjónustan sem þau veita skoðuð. 

5.4 Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna 

Félagið var stofnað árið 1991 með því markmiði að styðja við bakið á 

krabbameinsveikum börnum og fjölskyldum þeirra, en með stuðningi er átt við bæði 

fjárhagslegum stuðningi og félagslegum stuðningi. Þá sér félagið einnig um að berjast 

fyrir réttindum þeirra gagnvart hinu opinbera, en þó að mikill árangur hafi náðst á því 

sviði er enn mikil þörf fyrir stuðning í ýmsum formum (Styrktarfélag krabbameinssjúkra 

barna, e.d.). 
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  Á Íslandi greinast 10-12 börn árlega með krabbamein og eru þar hvítblæði og 

heilaæxli algengust. Meðferðin reynist börnunum yfirleitt mjög erfið og getur 

samanstaðið af skurðaðgerðum, lyfjameðferðum og geislum. Samhliða meðferðinni 

verða börnin mjög veik og máttfarin og tekur þau langan tíma að ná upp fyrri styrk. Á 

meðan meðferðinni stendur eru þau gjarnan algjörlega ónæmisbæld og því geta 

umgangspestir reynst þeim lífshættulegar. Styrktarfélag krabbameinssjúkrabarna (SKB) 

rekur tvö hvíldarheimili á Suðurlandi þar sem börn í meðferð og fjölskyldur þeirra geta 

verið ef á þarf að halda (Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, e.d.). 

  Styrktarfélagið sér um að greiða ýmsa þjónustu fyrir skjólstæðinga sína eins og 

sálfræðiþjónustu, sjúkraþjálfun og listmeðferð. Félagið á tvær íbúðir í Reykjavík sem 

fjölskyldur af landsbyggðinni geta nýtt sér á meðan þau þurfa að sækja læknismeðferð í 

Reykjavík, en Landspítalinn sér um að úthluta þeim til þeirra sem þurfa á að halda 

(Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, e.d.). 

 Önnur þjónusta sem félagið býður upp á eru til dæmis unglingahópur fyrir 

krabbameinsveik börn þar sem krabbameinsveik börn á aldrinum 13-18 ára hittast í 

félagsaðstöðu SKB eða utan hennar og sækja þannig stuðning hvert frá öðru og gera 

eitthvað sér til skemmtunar saman. Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna er einnig 

með mömmuhópa fyrir mæður krabbameinssjúkra barna þar sem mæðurnar hittast 

mánaðarlega og geta sótt stuðning frá hverri annarri og borið saman bækur sínar 

varðandi veikindi, meðferð og annað. Hópur foreldra barna sem tapa baráttunni gegn 

krabbameini hittist óreglulega og deilir þar upplifun sinni og sorg, en slíkt getur enginn 

skilið nema sá sem hefur reynt sjálfur. Þessi sami hópur hittist í byrjun aðventu og útbýr 

skreytingar á leiði barna sinna (Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, e.d.). 

  Nú hafa helstu stuðningssamtök krabbameinsveikra og aðstandenda þeirra verið 

skoðuð og starfsemin sem þar fer fram tekin saman, en nú verður farið yfir 

hugmyndafræði Léttum byrðarnar sem er notað af íslenskum stuðningssamtökum og 

getur einnig gagnast þeim hópi sem ekki telja sig þurfa á aðstoð stuðningssamtaka að 

halda eða hafa jafnvel ekki aðgang að slíku vegna búsetu sinnar. 

5.5 Léttum byrðarnar 

Hugmyndafræði Léttum byrðarnar (e. Share the care) kemur frá Bandaríkjunum og varð 

til í kringum 1988 þegar góðar vinkonur ungrar konu er greindist með krabbamein, tóku 
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sig saman og studdu við bak hennar og barna hennar frá því að hun greindist og þar til 

að hún lést. Ein af ástæðum gjörða þeirra var að unga konan átti fáa að og var því 

stuðningsnet hennar fámennt. (Nilsína Larsen Einarsdóttir, 2012). 

  Þetta líkan hefur gagnast bæði hjá meðlimum Krafts og eins Karítas – 

heimahjúkrunarþjónustunni, en getur þetta gagnast þeim mikið sem ekki geta heimsótt 

stuðningssamtökin til dæmis. Eins má finna þörf fyrir einstaklingsbundin stuðning og 

getur þetta líkan jafnvel nýst þeim sem ekki telja sig hafa þörf fyrir aðstoð 

stuðningssamtaka (Nilsína Larsen Einarsdóttir, 2012). 

  Markmið slíks stuðningsliðs sem þetta líkan veitir er að styrkja fjölskylduna í 

verkefnum sem bera fyrir höndum í daglegu lífi  og er það einstaklingsbundið hversu 

lengi stuðningurinn er nauðsynlegur og hvernig honum er háttað. Ef slíkt stuðningslið er 

til staðar fyrir fjölskyldu sem glímir við veikindi eins og krabbamein, er mikilvægt fyrir 

aðila sem tilheyra liðinu að reyna að aðlagast fjölskyldunni og verða eins konar hluti af 

henni í stað þess að yfirtaka heimilið (Nilsína Larsen Einarsdóttir, 2012). 

  Í þessum kafla hefur verið farið yfir stuðningssamtök og önnur stuðningsúrræði 

sem standa krabbameinssjúkum til boða, en í næsta kafla verður farið yfir löggjöf um 

réttindi krabbameinssjúkra. 
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6 Löggjöf um réttindi krabbameinssjúkra 

Það er mikilvægt fyrir krabbameinssjúka og aðstandendur þeirra að vera meðvituð um 

réttindi krabbameinssjúkra og þá sem standa þeim næst. Þess vegna verða hér á eftir, 

réttindi krabbameinssjúkra skoðuð í ljósi laga um sjúkratryggingar, laga um réttindi 

sjúklinga og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.  

 

6.1 Lög um sjúkratrygginingar nr. 112/2009 

Markmið laga um sjúkratryggingar er fyrst og fremst að tryggja sjúkratryggðum aðstoð 

til verndar heilbrigði og að allir hafi jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. 

Samkvæmt 10. gr. Sjúkratryggingarlaga eru þeir sjúkratryggðir sem eru búsettir á Íslandi 

og hafa haft lögheimilið sitt hérlendis í að minnsta kosti sex mánuði áður en óskað er 

eftir bótum úr sjúkratryggingum.  Börn, stjúpbörn og fósturbörn eru sjúkratryggð með 

foreldrum sínum, en Sjúkratryggingarstofnunin sér um að ákvarða hvort einstaklingur 

teljist sjúkratryggður hér á landi samkvæmt lögum eður ei (lög um sjúkratryggingar nr. 

112/2008). 

  Einstaklingar sem greinast með krabbamein hafa ekki alltaf tækifæri á að sækja 

sér lækningu á Íslandi og þurfa sumir að ferðast til annarra lækna til að fá þá meðferð 

sem þarf til að ná bata eða bæta lífsgæði þeirra.  Í 23. gr. laga um sjúkratryggingar er 

fjallað um að ef brýn nauðsyn sé á alþjóðlega viðurkenndri læknismeðferð erlendis þá 

greiði sjúkratryggingar kostnað við meðferðina. Þá er einnig átt við kostnað við dvöl, 

læknishjálp og lyf sem nauðsynleg eru í tengslum við meðferð sjúkdómsins. 

Sjúkratryggingarnar greiða jafnframt sjúkratryggðum einstaklingum ferðastyrk og eins 

fylgdarmanni hans þegar sérstaklega stendur á (lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008).   

  Lög um sjúkratryggingar eru mikilvæg fyrir krabbameinssjúka einstaklinga, en 

einnig er mikilvægt að sjúklingar þekki réttindi sín er varða umönnun hans og aðstoð. 

 

6.2 Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 

Lög um réttindi sjúklinga voru sett með það markmið að styrkja réttarstöðu sjúklinga 

gagnvart heilbrigðisþjónustunni og hlúa að mikilvægu trúnaðarsambandi sem ríkja þarf 
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milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks. Íslendingar voru meðal fyrstu þjóða til að setja 

sérstök lög um réttindi sjúklinga, en lögin tóku gildi 1. Júlí 1997 (Stjórnarráð Íslands). 

  Samkvæmt 3. gr. laga um réttindi sjúklinga á sjúklingur rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónusta sem hægt er að veita honum. Sjúklingurinn á rétt á að fá þjónustu 

sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og einnig bestu þekkingu sem völ 

er á. Sjúklingur á rétt á að fá samfellda þjónustu og að samstarf ríki milli halla 

heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem veita honum þjónustuna (lög um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997). 

  Í ellefta kafla laga um réttindi sjúklinga er fjallað um upplýsingar um heilsufar og 

meðferð, en í 5. gr. laganna segir að sjúklingur eigi rétt á upplýsingum um heilsufar sitt, 

læknisfræðilegar upplýsingar um ástand sitt og batahorfur, hvaða meðferðir eru 

fyrirhugaðar, framgang þeirra ásamt áhættu og gagnsemi. Einnig á sjúklingur rétt að vita 

um önnur hugsanleg úrræði en fyrirhugaða meðferð og afleiðingar þess ef hann þiggur 

ekki meðferð ásamt möguleika á að leita álit hjá öðrum lækni (lög um réttindi sjúklinga 

nr. 74/1997). 

  Í 7. gr. laga um réttindi sjúklinga er fjallað um að virða skuli rétt sjúklings til að 

ákveða sjálfur hvort hann þiggi meðferð eða ekki og í 8. gr. er farið yfir að ef sjúklingur 

hafnar meðferð skuli læknir upplýsa hann um hugsanlegar afleiðingar af þeirri ákvörðun, 

en sjúklingur getur stöðvað meðferð hvenær sem er, nema annað sé mælt í öðrum 

lögum. Mikilvægt er að sú ákvörðun um að hafna meðferð sé skráð í sjúkraskrá og að 

sjúklingurinn hafi fengið upplýsingar um hugsanlegar afleiðingar ákvörðunarinnar (lög 

um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

  Sér reglur um sjúk börn eru teknar fyrir í sjötta kafla laga um réttindi sjúklinga en 

í 25. gr. kemur fram að ef sjúklingur er yngri en 16 ára skulu upplýsingar samkvæmt 5. 

gr. veittar foreldrum barnsins. Sjúkum börnum skal veita upplýsingar með tilliti til aldurs 

þeirra og þroska, en þau eiga þó sama rétt og aðrir að geta hafnað því að fá upplýsingar. 

Nauðsynlegt er að foreldrar sem fara með forsjá barn veiti samþykki fyrir nauðsynlegri 

meðferð barns sem er yngra en 16 ára, en börn sem eru 12 ára og eldri eru höfð með í 

ráðum. Ef foreldri neitar að gefa samþykki fyrir nauðsynlega meðferð, skal læknir eða 

annar heilbrigðisstarfsmaður snúa sér til barnaverndaryfirvalda. Vinnist tími til að leita 

til barnaverndaryfirvalda, vegna lífsnauðsynlegrar bráðameðferðar á sjúku barni skal 
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hafa heilbrigði þess að leiðarljósi og grípa tafarlaust til nauðsynlegrar meðferðar (lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

  Í 27. gr. laga um réttindi sjúklinga kemur fram að skylt sé að gera allt sem hægt 

er til að sjúkt barn fái að þroskast og geti notið lífsgæða þrátt fyrir veikindi sín og 

meðferð eftir því sem ástand barnsins leyfir. Þannig hafa sjúk börn sem dveljast á 

heilbrigðisstofnun rétt á að hafa foreldra sína eða aðra nána vandamenn hjá sér og 

heilbrigðisstofnunin á að skapa aðstöðu fyrir þá eftir því sem hægt er. Systkini og vinir 

mega heimsækja sjúkt barn á heilbrigðisstofnun eftir því sem aðstæður leyfa og sjúk 

börn á skólaskyldu aldri eiga að fá kennslu sem hæfir aldri þeirra og ástandi. Eins á að 

hafa umhverfi og aðbúnað sjúkra barna á heilbrigðisstofnunum sem hæfir aldri þeirra, 

þroska og ástandi (lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

  Lög um réttindi sjúklinga taka til þeirra réttinda sem sjúklingar, eins og 

krabbameinssjúkir, eiga rétt á í umönnun sinni og heilbrigðisþjónustu, en lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga er ætlað að tryggja bæði fjárhagslegt og félagslegt öryggi og 

verða þau lög skoðuð með tilliti til krabbameinssjúkra og aðstandenda þeirra. 

6.3 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga  nr.40/1991 

Markmið laganna um félagsþjónustu sveitarfélaga er samkvæmt 1. gr. laganna að 

tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa og stuðla að velferð þeirra á grundvelli 

samhjálpar. Þetta skal gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, 

tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, veita íbúum aðstoð til að 

þeir geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi og 

grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál (lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). 

  Í fjórða kafla laganna kemur fram í 12. gr. laga um félagsþjónustu að sveitarfélög 

skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt þessum lögum og tryggja 

þannig að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Aðstoðin og þjónustan á að vera jöfnum 

höndum til að bæta úr banda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur þeirra 

komist í slæma aðstöðu sem þeir ekki geta ráðið fram úr sjálfir. Með íbúa sveitarfélags 

er átt við þann sem hefur lögheimili sitt í viðkomandi sveitarfélagi. Ef fólk þarf hins vegar 

aðstoð utan sinnar heimilissveitar vegna veikinda, slysa eða annarra ástæðna er 



41 

dvalarsveitinni skylt að veita tímabundna aðstoð, en heimilissveitin endurgreiðir 

kostnað að fullu (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

  Félagsmálanefndir eiga samkvæmt 16. gr. laganna að veita félagslega ráðgjöf 

með því markmiði að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og 

stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991).  

  Í sjöunda kafla verður farið yfir starf félagsráðgjafa með krabbameinssjúkum og 

aðstandendum hans og þann stuðning sem þeir geta veitt þegar einstaklingur greinist 

með krabbamein. 
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7 Félagsráðgjafar sem stuðningur 

Þegar einstaklingur greinist með krabbamein fær viðkomandi og hans nánustu 

aðstandendur aðgang að þjónustu félagsráðgjafa sem starfa við blóð- og 

krabbameinslækningadeildir Landspítalans. Hlutverk félagsráðgjafa er að veita 

sjúklingum aðstoð og fjölskyldum þeirra til að takast á við þær breytingar sem verða 

vegna veikindanna. Þessar breytingar geta tengst fjárhagi, búsetu, atvinnu og eins 

tengslum og samskiptum innan fjölskyldunnar (Brynja Óskarsdóttir, 2012). 

  Félagsráðgjafar vinna í svokölluðum teymum og samvinnu við aðra fagaðila eins 

og lækna, hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfa, sálfræðinga, sjúkraþjálfa og presta. Dæmi um 

stuðning félagsráðgjafa geta verið upplýsingar, ráðgjöf og fræðsla til sjúklinga og 

aðstandenda um þau félagslegu réttinda og þjónustu sem þeim stendur til boða. 

Félagsráðgjafinn getur einnig verið tengiliður milli sjúklinga og hjálparkerfa ef þörf er á, 

og getur hlutverk hans verið meðal annars að sinna stuðningsviðtölum vegna sorgar eða 

áfalla, símaviðtöl við sjúkling og fjölskyldu í tengslum við eftirfylgd og ráðgjöf, hjóna-, 

para- og einstaklingsviðtöl vegna breyttra aðstæðna í fjölskyldunni, fjölskyldubrú sem 

stuðningur við foreldra og börn með áherslu á líðan barna innan fjölskyldunnar, gera 

endurhæfingaráætlanir og fylgja þeim eftir og eins eftirfylgni eftir andlát, bæði hvað 

varðar ráðgjöf og stuðning (Brynja Óskarsdóttir, 2012). 

  Dæmi um félagsleg réttindi sem krabbameinssjúkur einstaklingur getur átt rétt á 

eru meðal annars veikindaréttur hjá vinnuveitanda, sjúkrasjóðir stéttarfélaga, 

sjúkradagpeningar Sjúkratrygginga Íslands, greiðslur úr lífeyrissjóðum, 

endurhæfingarlífeyrir og örorkulífeyrir, ferðakostnaður, lyfjakort, afsláttarkort, félagsleg 

heimaþjónusta og ýmis réttindi vegna andláts (Brynja Óskarsdóttir, 2012). 

  Eins og sjá má getur félagsráðgjafi reynst krabbameinssjúkum og aðstandendum 

hans mikilvægur stuðningur, bæði hvað varðar fræðslu og ráðgjöf varðandi breyttar 

aðstæður sem koma upp í fjölskyldunni við slíka greiningu, sem og aðstoðað við að 

sækja um þau félagslegu réttindi sem standa til boða. 

  Í áttunda kafla hér á eftir, verður farið yfir helstu niðurstöður ritgerðarinnar og 

efni hennar dregið saman. 
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8 Niðurstöður 

Að greinast með krabbamein getur reynst bæði einstaklingnum sjálfum og fjölskyldu 

hans erfitt. Viðbrögð milli fjölskyldumeðlima geta verið misjöfn sem og erfiðleikarnir 

sem koma upp í kjölfar greiningar. 

  Þegar maki greinist með krabbamein getur það haft neikvæð áhrif á hjónaband 

eða parasamband og í sumum tilfellum sundrast fjölskyldur í kjölfar erfiðleikanna 

(Ferrario o.fl., 2003; Wozniak og Izycki, 2014). Mikilvægt er að geta talað um tilfinningar 

í tengslum við breyttar aðstæður og það sem fram undan kann að vera í 

sjúkdsómsferlinu, en það getur einnig hjálpað pörum að rifja upp góðar minningar um 

sambandið og hvernig það hefur áður sigrast á áskorunum (Badr, 2017). 

  Börn skynja oft veikindi foreldra sína áður en veikindin eru útskýrð fyrir þeim , en 

mikilvægt er að veita börnum greiðan aðgang að heilbrigðisstarfsfólki svo þau geti talað 

um veikindi foreldra sinna án þess að hafa áhyggjur á að koma foreldri sínu í uppnám. 

Þarna gæti til dæmis félagsráðgjafi komið sterkur inn ásamt því að hjálpa börnum að 

komast í jafningjahóp sem hefur reynst börnum á aldrinum 6-18 ára vel (Davey o.fl., 

2011; Forrest o.fl., 2006). 

    Krabbameinsveik börn eiga það til að vera ofvernduð og jafnvel dekruð ásamt því 

að foreldrar myndi enn dýpri tengsl við þau heldur en heilbrigð börn (Long og Marsland, 

2011). Þessi erfiða lífsreynsla virðist þó geta styrkt fjölskyldur frekar en að hafa neikvæð 

áhrif á þær samkvæmt rannsókn Sieminska og Grezta (2008), en í þeirri rannsókn kom 

fram að fjölskyldur eyddu meiri tíma saman eftir greininguna, fjölskyldur urðu nánari og 

parasamband varð betra ásamt því að samskipti við aðra ættingja jukust eftir greiningu 

barna. Þetta má tengja við bæði fjölskyldukerfiskenningu Bowens og lífsskeiðakenningu 

Eriksons, en alvarleg veikindi hafa áhrif á alla aðila fjölskyldunnar og er verkefni sem þau 

þurfa að leysa í sameiningu sem skilar sér í auknum þroska ef vel tekst til. 

  Systkini krabbameinsveikra barna eru farin að fá meiri athygli í rannsóknum en 

þau fengu áður fyrr, en sjúkdómsferlið reynist þeim afar erfitt vegna truflana á daglegri 

rútínu, hlutverkaskiptingu fjölskyldunnar og vegna áhyggja af veika systkini þeirra 

(Long.o.fl., 2018). Þau glíma einnig við erfiðar tilfinningar eins og kvíða, reiði, 

einmanaleika, höfnun, afbrýðisemi og samviskubit (Alderfer o.fl., 2009). Systur eru 

viðkvæmari en drengir vegna þess að þær taka meiri ábyrgð á húsverkum og sinna 
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jafnvel veika systkini sínu meir og eru líklegri til að finna fyrir áfallastreituröskun. Yngri 

systkini eru einnig viðkvæmari hópur en þau sem eru eldri og upplifa meiri kvíða 

(Buchbinder o.fl., 2010; Salvati o.fl., 2015).  

  Eins og sjá má eru ýmsar tilfinningar sem fylgja því að einstaklingur í fjölskyldu 

greinist með krabbamein, en þá koma upp tilfinningar eins og reiði, þunglyndi, gremja 

og ótti (Northouse o.fl., 2012). Þær tilfinningar má tengja við kreppukenningu Cullbergs 

og sorgarkenningu Kubler-Ross. Fjölskyldur ganga í gegnum flókna aðlögun að breyttu 

lífi og syrgja oft sitt fyrra líf og má tengja breytta hlutverkaskiptingu og tilfinningaleg 

viðbrögð við varnarhætti Cullbergs, en þegar lífið fer smám saman að komast í eðlilegar 

horfur eftir meðferðarlok, má tengja við úrvinnslustig hans þegar jafnvægi kemur smám 

saman á fjölskyldulífið aftur. 

  Ýmis konar stuðningur er í boði bæði hjá félagsráðgjöfum Landspítalans og 

stuðningssamtökunum sem koma að málefninu. Í rannsókn Gunnjónu Unu 

Guðmundsdóttur (2012) kom skýrt fram að krabbameinssjúklingar töldu sig þurfa 

aðstoð bæði á meðan og eftir krabbameinsmeðferð frá fagfólki eins og félagsráðgjafa og 

vinum og vandamönnum. Rannsókn Eyglóar Guðmundsdóttir sýndi einnig að mikilvægt 

væri að hafa sérstakt sálfélagslegt teymi sem hlúir að fjölskyldum barna sem greinast 

með krabbamein og styðja við bakið á þeim í ferlinu vegna andlegrar líðan foreldra 

(Andleg líðan foreldra barna með krabbamein, 2013). Mögulega mætti heimfæra þær 

niðurstöður einnig yfir á þegar annar fjölskyldumeðlimur, eins og foreldri eða maki 

greinist með krabbamein. 

   Fjögur stór stuðningssamtök eru starfandi á Íslandi fyrir krabbameinssjúka og 

aðstandendur þeirra, en öll veita þau mikilvægan stuðning. Sá stuðningur getur falið í 

sér meðal annars sálfræðiaðstoð, húsnæði til leigu fyrir þá sem þurfa að sækja sér 

meðferð langt frá heimili sínu, jafningjastuðning þar sem einstaklingar með svipaða 

reynslu hittast, ásamt því að sjá um að veita fræðslu. 

  Á Íslandi eru lög um réttindi sjúklinga og lög um sjúkratryggingar sem bæði 

styrkja réttarstöðu sjúklinga og tryggja einstaklingum jafnan aðgang að 

heilbrigðisþjónustu óháð efnahagi. Einstaklingur sem er greindur með krabbamein á 

þannig rétt á að sækja sér læknismeðferð erlendis sé hún nauðsynleg og greiða 

sjúkratryggingar Íslands fyrir slíkt (Lög um sjúkratryggingar nr 111/2008). Skjólstæðingar 
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heilbrigðiskerfisins eiga einnig rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að 

veita og fá þá þjónustu sem miðast við ástand hans og horfu á hverjum tíma. Þá eiga 

skjólstæðingar einnig rétt á að hafna meðferð og fá upplýsingar um afleiðingar slíks 

athæfis. Börn sem eru 12 ára eða eldri ætti að hafa með í ráðum um meðferð og skal 

gera allt til að sjúk börn fái að þroskast og njóta lífsgæða þrátt fyrir veikindi sín og 

meðferð eftir því sem ástand barnsins leyfir. Þá eiga börn einnig rétt á að hafa foreldra 

sína eða nána vandamenn hjá sér á meðan þau dvelja á heilbrigðisstofnun (Lög um 

réttindi sjúklinga nr 74/1997). 

  Félagsráðgjafar geta komið inn sem sterkur stuðningur við bæði þann veika og 

aðstandendur hans, bæði hvað varðar réttindi og eins varðandi samskiptavanda sem 

getur komið upp í fjölskyldum þegar veikindi bera að , veitt stuðning vegna sorgar eða 

áfalla og hjálpað fjölskyldunni í heild sinni að takast á við þær breytingar sem verða 

þegar lífið tekur óvænta stefnu (Brynja Óskarsdóttir, 2012). 
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9 Umræður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um áhrif krabbameinsgreiningar einstaklings á aðra 

fjölskyldumeðlimi hans og hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir bæði þann veika og 

fjölskylduna. Það er einlæg von höfundar að ritgerð þessi auki skilning á þeim 

margvíslegu áhrifum sem krabbameinsgreining hefur á fjölskyldu hans og leiði til 

aukinnar umfjöllunar um hvað sé hægt að gera betur til að mæta þessum hópi sem eru 

að takast á við slíkar aðstæður.  

  Aðstæður í lífi höfundar urðu til þess að þetta efni var valið og hefur það dýpkað 

minn eigin skilning á tilfinningum hjá mér og öðrum fjölskyldumeðlimum eftir 

undangengna atburði.  

  Það er mikilvægt að þegar krabbameinsgreining kemur upp innan fjölskyldu, sé 

hugað að mismunandi þörfum allra fjölskyldumeðlima og að stuðningur sé í boði fyrir 

alla aðila hennar. Með því móti má draga úr mögulegum neikvæðum afleiðingum sem 

slíkt áfall getur haft á fjölskyldu, líkt og skilnað hjóna í kjölfar veikinda innan 

fjölskyldunnar eða vanlíðan fjölskyldumeðlima. 

  Ritgerðin sýndi að allir einstaklingar innan fjölskyldu hafa þörf fyrir einhvers 

konar stuðning, hvort sem það er í gegnum annan fjölskyldumeðlim, jafningjastuðning 

eða stuðnings fagaðila, þegar aðili innan hennar greinist með krabbamein.  

  Íslensk rannsókn á stuðningsþörf krabbameinssjúkra sýndi þörf veika 

einstaklingsins fyrir stuðning, en þar kom fram skýr þörf fyrir stuðning fyrir og eftir 

krabbameinsmeðferð frá bæði fagfólki og vinum og vandamönnum. Það væri áhugavert 

að skoða í framtíðinni á Íslandi hvaða stuðning aðrir fjölskyldumeðlimir telja sig þurfa 

mest á að halda og á hvaða tímabili þeir meta sig þurfa sem mestan stuðning. 

  Það er því von mín að  ritgerðin kveiki áhuga á efninu hjá fagfólki bæði til frekari 

rannsókna og eins til að dýpka skilning á áhrifum krabbameinsgreiningar innan 

fjölskyldu og þeim margvíslegu tilfinningum sem einstaklingar hennar þurfa að takast á 

við. Eins vona ég að ritgerðin geti gagnast einstaklingum sem standa frammi fyrir stöðu 

sem þessari, að vera með krabbamein eða fjölskyldumeðlimum krabbameinsveikra og 

að efni ritgerðarinnar geti sýnt þeim að tilfinningar þeirra eru eðlilegar og eru í raun 

partur af eðlilegu ferli okkar í gegnum sjúkdóminn. Það er þó mikilvægt að fjölskyldur 

viti að álaginu og þokunni mun létta og jafnvægi kemst á fjölskylduna á ný.   
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