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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna þau áhrif sem það hefur á lífsgæði 

fjölskyldunnar þegar náinn ástvinur greinist með krabbamein og hvernig aðstandendum 

tekst að aðlagast þeim breytingum. Enn fremur hvernig endurhæfing, 

aðstandendastuðningur og jafningjastuðningur, í Ljósinu; endurhæfingar- og 

stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur, nýtist 

fjölskyldumeðlimum. Þannig er hægt að auka þekkingu á hvað reynist fjölskyldunni vel 

þegar maki/annað foreldrið greinist með krabbamein og hvað hefur áhrif á jákvæða 

upplifun og bætt lífsgæði fjölskyldumeðlima. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð. Tekin 

voru 6 viðtöl við aðstandendur í makahlutverki (3 konur og 3 karla) yngri en 45 ára þar 

sem börn bjuggu á heimilinu. Niðurstöður sýndu að aðstandendur upplifðu Ljósið sem 

þarft úrræði, þar sem þeir fundu fyrir trausti, faglegheitum og góðu viðmóti. Mikilvægt 

var fyrir aðstandendur að fá stuðning fyrir alla fjölskylduna á einum stað. Fræðsla og 

sálfélagslegur stuðningur frá fagaðilum, í formi viðtala og námskeiða reyndist 

fjölskyldunni gagnlegur vegna aukins skilnings á eigin líðan, maka sinna og barnanna. 

Aðstandendur upplifðu að fá úrlausnir og leiðir að bjargráðum ýtti undir jákvæðari og 

opnari samskiptahegðun og aukna færni til aðlögunar, bæði í hjónabandinu og hjá 

fjölskyldunni, sem dró úr álagi og tilfinningalegri streitu. Fagstýrður jafningjastuðningur 

reyndist aðstandendum einstaklega vel. Þar gafst tækifæri til að eiga samræður um 

sameiginlega krefjandi reynslu, líðan sína, samskiptin á heimilinu, börnin og reynslu af 

veikindunum. Aðstandendur upplifðu endurhæfinguna og stuðninginn sem makar þeirra 

fengu, auka bæði líkamlega og andlega vellíðan makanna og bættu því lífsgæði þeirra. 

Það að maka leið vel jók vellíðan aðstandenda. Aðstandendur höfðu jákvæða reynslu af 

þeirri íhlutun og jafningjastuðningi sem börn þeirra fengu. Íhlutunin styrkti sjálfsmynd 

barnanna, jók vellíðan þeirra og gaf þeim betri skilning á hlutverki sínu. Á heildina litið 

upplifðu aðstandendur aukin lífsgæði hjá fjölskyldunni af þeirri þjónustu sem Ljósið veitti. 

Lykilorð: aðstandendur, krabbamein, fjölskylda, fjölskyldumeðferð, fjölskyldustuðningur, 

lífsgæði, stuðningur, umönnunaraðili.  
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the impact on a family‘s quality of life when a 

close loved one is diagnosed with cancer and how relatives adapt to those changes. 

Furthermore, how rehabilitation, family and peer support in Ljósið; a rehabilitation and 

support centre for cancer diagnosed and their relatives, is useful. Thus, it is possible to 

increase the knowledge of what proves to be successful for the family, when a close 

relative is diagnosed with cancer and what influences a positive experience and improved 

quality of life for those concerned. A qualitative research method was used in this study 

where interviews were conducted with six spouses of cancer patients (three women and 

three men). All the spouses were under the age of 45 with children living in the home. 

The results showed that close relatives experienced Ljósið as an important resource, 

where they found trust, professionalism and a positive attitude. It was important for 

them to receive support for the whole family in one place. What proved beneficial for 

them was psychoeducation and psychosocial support from professionals in the form of 

interviews and seminars, as it increased their understanding of their own feelings, and 

also that of their spouses and children. They found that receiving solutions and ways of 

coping encouraged more positive and open communication and increased the ability to 

adapt, both in their marriage as well as in their family, which reduced stress and 

emotional strain. Professionally managed peer support proved to be extremely beneficial 

for the families, as there was an opportunity to have a conversation about common 

challenging experiences, their feelings, interactions at home, their children and their 

experiences of the illness. Family members found that the rehabilitation and support that 

their spouses received enhanced their physical and mental well-being and improved their 

quality of life. The fact that a spouse felt good increased the well-being of the family. They 

also had a positive experience with the intervention and peer support that their children 

received as the intervention strengthened their self-esteem, increased their well-being 

and gave them a better understanding of their role. Overall, family members experienced 

an increase in quality of life by the service provided by Ljósið. 

 

Keywords: Family members, cancer, family, family therapy, family support, quality of life, 

support, caregiver. 
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Formáli  

Þetta rannsóknarverkefni er lokaritgerð höfundar í meistaranámi í fjölskyldumeðferð við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. 

Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Ásta Snorradóttir dósent við félagsráðgjafardeild. Hana 

kann ég mína bestu þakkir fyrir gott samstarf og leiðbeiningar. Einnig vil ég sérstaklega 

þakka viðmælendum mínum sem gerðu rannsóknina að veruleika og starfsfólki Ljóssins 

fyrir veittan stuðning. Eiginmanni mínum Óskari Guðmundssyni, móður minni Sigríði 

Guðnadóttur og Guðrúnu Sigríks Sigurðardóttur, þakka ég innilega fyrir yfirlestur og 

stuðning. Bestu þakkir fær Aðalbjörg Halldórsdóttir fyrir þýðingu á útdrætti. Að auki vil ég 

sérstaklega þakka báðum foreldrum mínum fyrir pössun við og við. Tvíburastrákunum 

mínum Nonna og Nóa og eignimanni, þakka ég innilega fyrir ómælda þolinmæði og 

hlýhug. Aðra fjölskyldumeðlimi og vini þakka ég fyrir trúna á mér og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Flestir þekkja til einhvers sem hefur greinst með krabbamein og margir hafa jafnvel 

reynslu af því að hafa verið í hlutverki aðstandenda. Mismunandi getur verið hvernig 

einstaklingar upplifa reynsluna af því þegar náinn ástvinur greinist með krabbamein en 

rannsóknir sýna að greiningin og áhrifin snerta ekki bara þann sem greinist heldur 

fjölskylduna í heild.  

Að greinast með krabbamein er oft áfall og getur valdið sálarkrísu bæði fyrir þann 

sem greinist og aðstandendur hans. Viðbrögðin við því geta verið eins mismunandi og við 

erum mörg svo sem tilfinningalegur doði, reiði, pirringur, sektarkennd, áhyggjur og óvissa. 

Krabbameinsgreining er því mikið inngrip inn í fjölskylduna. Þess háttar breytingar krefjast 

aðlögunar til að takast á við áfallið. Þegar fjölskylda leitar sér upplýsinga og tekur virkan 

þátt í veikindum gengur þeim betur að aðlagast. En að neita þátttöku í veikindaferlinu og 

að forðast að ræða um veikindin getur hins vegar aukið á erfiðleikana. Álitið er að 

möguleikar fjölskyldunnar að takast á við erfiðleika tengda veikindum geti verið háðir 

virkni fjölskyldunnar. Eftirfarandi þættir sem gera fjölskylduna virka eru eins og opin 

samskipti, sveigjanleiki, trygglyndi og þrautseigja sem sérstaklega er þörf fyrir þegar 

fjölskylda er að kljást við lífsógnandi veikindi (Valgerður Hjartardóttir, 2012).  

Betri lífshorfur eru hjá þeim sem greinast með krabbamein í dag en áður vegna 

stöðugra framfara í læknavísindum, árangursríkari krabbameinsmeðferðar og 

heildrænnar endurhæfingar. Fleiri læknast og í sumu tilfellum er krabbameinið langvinnt 

og geta því einstaklingar lifað með það í mörg ár. Það er óhætt að segja að 

krabbameinsgreining hafi áhrif á lífsgæði einstaklinga. 

Að meta lífsgæði hefur verið í brennidepli í rannsóknum hjá krabbameinsgreindum. 

Nú hefur einnig færst í aukanna að skoða lífsgæði aðstandenda krabbameinsgreinda. 

Lífsgæði er mælitæki sem metur lífsnauðsynjar þar á meðal líkamlega vellíðan og 

sálfélagslega vellíðan. Síðustu árin hefur færst í vöxt að skoða áhrif 

krabbameinsgreiningar á þætti sem heyra undir sálfélagslega vellíðan, þeir þættir eru 

andleg, tilfinningaleg og félagsleg vellíðan (Kim, Shaffer, Carver og Cannady, 2015). 
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Áhugavert og mikilvægt er að gera sér grein fyrir að lífsgæði hvers fjölskyldmeðlims 

hefur áhrif á aðra í fjölskyldunni. Fjölskyldan gegnir mikilvægu hlutverki í lífsgæðum 

sjúklings. Þrátt fyrir þær staðreyndir þá vill velferð fjölskyldunnar gleymast og áherslan í 

veikindaferlinu og krabbameinsmeðferðinni er lögð á einstaklinginn sem er með 

krabbameinið. Vert er að hafa í huga að sálfélagslegir þættir hafa oft meira vægi fyrir 

vellíðan fjölskyldu en sjálf veikindin. Nánasta og mikilvægasta félagskerfið veiks 

einstaklings er fjölskyldukerfið. Fjölskyldan þarf að taka virkan þátt í veikindunum þegar 

náinn fjölskyldumeðlimur veikist. Mikið álag og streita getur fylgt því, þar sem stórar 

ákvarðanir eru teknar, byrði á fjárhagslega heilsu og mikil þörf fyrir andlegan og 

tilfinningalega stuðning (Valgerður Hjartardóttir, 2012). 

Á hverju ári greinast um 70 einstaklingar á aldrinum 18-40 ára með krabbamein á 

Íslandi (Ragnheiður Davíðsdóttir, 2019). Í kringum þessa einstaklinga er enn meiri fjöldi 

aðstandenda. Þegar talað er um aðstandendur þá er átt við börn, maka, foreldra, systkini 

og aðra nána ástvini. Þrátt fyrir mikinn fjölda krabbameinsgreindra um heim allan og 

marga aðstandendur sem þeim fylgja, þá hefur ekki verið mikið rannsakað hvernig 

upplifun fjölskyldunnar er á endurhæfingarúrræði fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur þeirra (Kim o.fl., 2015) og sérstaklega ekki á Íslandi. Ég tel því áhugavert að 

skoða upplifun, líðan og bjargráð aðstandenda og áhrif krabbameinsgreiningar á lífsgæði 

fjölskyldunnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og reynslu aðstandenda af þjónustu 

sem veitt er í Ljósinu. Tilgangurinn er að öðlast skilning á hvernig aðstandendum tekst að 

aðlagast breytingum og hvernig þeir nýta sér faglegan stuðning og jafningjastuðning 

þegar náinn fjölskyldumeðlimur greinist með krabbamein. Því eru tekin viðtöl við maka 

krabbameinsgreindra til að varpa ljósi á reynslu og upplifun þeirra. Valið er að taka viðtöl 

við sex einstaklinga á aldrinum 30-45 ára, sem eru í hjónabandi og eiga börn sem búa á 

heimilinu. Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun og reynsla aðstandenda 

einstaklinga með krabbameinsgreiningu sem nýta sér þjónustu Ljóssins?  

1.1 Ljósið – endurhæfingar og stuðningsmiðstöð 

Ástæðan fyrir því að tekin eru viðtöl við þjónustuþega Ljóssins er sú að Ljósið er einstakt 

úrræði hér á landi. Ljósið er fjölskylduhús, þar sem öll fjölskyldan getur komið og fengið 

stuðning ýmist í einkaviðtölum hjá fjölskyldufræðingi eða sálfræðingi ásamt því að geta 
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tekið þátt á sérhönnuðum námskeiðum sem eru fyrir allan aldur, allt niður í sex ára. Í 

fagteymi Ljóssins starfa yfirleitt iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, íþróttafræðingar, 

sálfræðingar, fjölskyldufræðingur, næringarfræðingur, markþjálfi og heilsunuddarar. 

Starfsemin er í stöðugri þróun. Ljósið býður upp á faglega þjónustu með áherslu á 

heildræna endurhæfingu; líkamlega og andlega fyrir krabbameinsgreinda. Ekki er krafist 

þess að einstaklingar þurfi beiðni til að nýta sér þjónustu Ljóssins. Fólk getur komið strax 

við greiningu og allt að fimm árum eftir að það fær greininguna. Markmið með 

þjónustunni er efla lífsgæði þeirra sem greinast með krabbamein og aðstandendur þeirra. 

Lífsgæði eru metin útfrá líkamlegri og sálfélagslegri vellíðan. Oft er það þannig, að þegar 

rætt er um endurhæfingu þá er algengt að fólk hugsi að mestu um líkamlega 

endurhæfingu og þjálfun, sem er að sjálfsögðu stór hluti hennar. En heilsa er metin út frá 

þremur þáttum, líkamlegum, sálrænum og félagslegum og þegar fólk greinist með 

krabbamein geta allir þessi þrír þættir farið úr skorðum. Því er mikilvægt að hafa þá 

heildrænu hugsun og nálgun í huga þegar um endurhæfingu er að ræða. Endurhæfingin í 

Ljósinu felst í því að veita stuðning í kjölfar krabbameinsgreiningar, fræða um bjargráð, 

ýta undir virkni og félagslega þátttöku. Það er gert með endurhæfingaráætlun sem gerð 

er af iðjuþjálfa og sjúkraþjálfa í samvinnu með þann krabbameinsgreinda. Þeir sem eru 

búnir með krabbameinsmeðferðina finna gjarnan fyrir tómarúmi fljótlega eftir að 

meðferð lýkur, þegar samskipti við lækna og hjúkrunarfræðinga sjúkrahússins minnka 

skyndilega og verða á nokkurra mánaða fresti í stað mjög reglulega. Þá getur fólki liðið 

sem það sitji uppi með líkama og líðan sem er algjörlega ný og ólík því sem áður var. Á 

þessum tíma getur komið fram depurð sé fólk ekki komið í endurhæfingarferli sem heldur 

utan um það þegar að hinni hefðbundnu krabbameinsmeðferð lýkur. Þar sem tekur bæði 

líkamlega og andlega á að greinast með krabbamein má gera ráð fyrir að endurhæfing 

taki að minnsta kosti nokkra mánuði eftir að sjálfri krabbameinsmeðferðinni lýkur á 

sjúkrahúsinu. Miklar líkur er á því að efla þurfi andlegt og líkamlegt úthald, þrek og þol, til 

að komast aftur til fyrri starfa og sinna sínum hlutverkum. Kostnaður fyrir þjónustuþega 

Ljóssins er haldið í lágmarki. Lagt er upp úr að andrúmsloftið og viðmótið í Ljósinu sé 

heimilislegt og notalegt (G. Haukur Guðmundsson, 2019). 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Í næsta kafla hér á eftir innganginum er fjallað á 

fræðilegan hátt um viðfangsefni ritgerðarinnar, það er áhrif krabbameinsgreiningar á 

fjölskylduna í heild, íhlutunarleiðir fyrir fjölskylduna og kenningar í 

fjölskyldumeðferðarfræðinni. Að fræðilegri umfjöllun lokinni fjallar þriðji kafli um þá 

aðferð sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar og í fjórða kaflanum er greint frá 

helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla koma fram umræður þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar fræðilegri þekkingu og rannsóknarspurningunni 

svarað. Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð ritgerðarinnar þar sem rannsakandi ræðir 

vangaveltur sínar og tillögur. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla mun ég greina frá kenningagrunni fjölskyldumeðferðarfræðinnar og 

hvernig hún tengist efniviði rannsóknarinnar. Megin inntakið er að fjölskyldan í heild er 

skoðuð sem kerfi. Ég mun fjalla um rannsóknir tengdar því að greinast með krabbamein 

með áherslu á, hvernig það hefur áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar í heild. Einnig mun ég 

fjalla um rannsóknir á íhlutunarleiðum og úrræðum fyrir fjölskyldur og rannsóknir tengt 

því þegar foreldri greinist með krabbamein. Í lok kaflans tengi ég tengslakenningu John 

Bolwby við umönnunarhlutverk aðstandenda krabbameinsgreindra. 

2.1 Fjölskyldan sem kerfi 

Grunnvallarkenning og hugmyndafræðilegi grunnur fjölskyldumeðferðarinnar er 

kerfiskenningin (e. System Theory). Kerfiskenningin þróaðist upp úr 1940 og hafði það í 

för með sér, að fólk fór að líta á eðli og tilgang fjölskyldunnar í nýju ljósi, með tilliti til 

samskipta innan hennar sem utan (Nichols, 2010).  

Von Bertalanffy (1901-1972) líffræðingur og vísindaheimspekingur hafði mikil áhrif á 

þróun kerfiskenningarinnar og þróaði hann líkan sem kallast almenna kerfiskenningin (e. 

General System Theory). System kemur úr grísku og þýðir skipulögð heild. Bertalanffy leit 

á fjölskylduna sem opið kerfi. Jafnframt að öll kerfi hafi yfir- og undirkerfi sem tengjast og 

hafi áhrif hvort á annað. Framlag hans með almennu kerfiskenningunni var að líta á kerfið 

eða heildina sem meira en summu af einingum þess og að mannleg kerfi væru líffræðileg 

en ekki vélræn. Þannig er lögð áhersla á samskipti innan kerfisins og á milli kerfa. Litið er 

á að það séu margar leiðir að sömu niðurstöðu. Ekki er horft á af hverju eitthvað gerist 

heldur er horft á vandamál sem atburðarrás eða röð samskipta, það er samskiptamynstur. 

Öll hegðun er tjáskipti og þar sem við erum sífellt að sýna einhverskonar hegðun erum við 

stöðugt í samskiptum (Nichols, 2010). 

Mikilvægur þáttur almennu kerfiskenningarinnar er að horfa á fjölskyldu sem eina 

heild en ekki einstaklingana sem samanstendur af henni sem sjálfstæðar einingar. Þannig 

er horft til þess að ein manneskja er einn hlekkur í stærra kerfi svo sem fjölskyldu. 

Fjölskyldan er svo aftur hluti af stærra kerfi eins og samfélaginu. Samkvæmt almennu 

kerfiskenningunni er ómögulegt að skilja hegðun eins fjölskyldumeðlims án þess að taka 
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tillit til hvernig fjölskyldan starfar í heild. Til að geta gert það er nauðsynlegt að horfa á 

hvernig samskiptum milli fjölskyldumeðlima er háttað og hvernig fjölskyldan er uppbyggð. 

Það sem hefur áhrif á einn fjölskyldumeðlim hefur áhrif á alla fjölskylduna. Fjölskyldan 

sem kerfi er í stöðugri þróun og er að takast á við sífelldar breytingar. Breytingar raska 

stöðugleikanum og raskar því jafnvæginu. Fjölskylda hefur þá tilhneigingu að viðhalda 

stöðugleika og jafnvægi innan hennar. Með hugtakinu jafnvægisleit (e. Homoestasis), sem 

er mikið notað innan almennu kerfiskenningarinnar, felst sá kraftur eða afl sem þarf til að 

færa samskipti eða hegðun í sama horf, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt (Nichols, 

2010).  

Fjölskyldan þarf að geta aðlagast breytingum í gegnum lífið. Vel virkar fjölskyldur eiga 

yfirleitt auðvelt með að aðlagast eðlilegum og viðráðanlegum breytingum eins og til 

dæmis þegar nýr fjölskyldumeðlimur bætist í fjölskylduna, flutningar og aðrar valdar 

breytingar. En umrótabreytingar sem róta upp í lífi fólks, eins og skilnaður, alvarleg 

veikindi og ótímabært dauðsfall getur reynst fjölskyldunni erfiðara og stundum ofviða. Því 

er mikilvægt að hver fjölskyldumeðlimur leggi sitt af mörkum til aðlögunar og að 

fjölskyldan virki sem heild (Nichols, 2010; Rivett og Street, 2009). 

Fjölskyldufræðingar (e. Family Therapists) beina meðal annars sjónum að því að 

skoða mynstur og samspil þeirra tenginga sem eru á milli einnar manneskju og annarrar 

innan fjölskyldunnar (Rivett og Street, 2009). 

2.2 Rannsóknir á áhrifum krabbameinsgreiningar á lífsgæði fjölskyldunnar 

Síðustu áratugi hafa margar rannsóknir verið framkvæmdar með þeim tilgangi að skoða 

líkamleg áhrif og afleiðingar þess að greinast með krabbamein á líf einstaklings. Þær 

niðurstöður hafa sýnt fram á áhættu á skertum lífsgæðum tengdum líkamlegum kvillum 

meðal annars vegna síðbúinna afleiðinga. Nú hefur einnig færst í aukanna að skoða þau 

sálrænu áhrif sem greining krabbameins hefur á einstaklinginn og ennfremur á hans 

nánustu fjölskyldu (Kauffmann o.fl., 2015; Steinwedel, 2013). Rannsóknir sýna neikvæð 

áhrif á líðan aðstandenda þeirra sem greinast með krabbamein (Law, Levesque, Lambert 

og Girgis, 2018; Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Áhrifin geta verið af völdum þess að 

fjölskyldur upplifa að það getur verið sársaukafullt að horfa á ástvin sinn líða illa og oft 

finna fjölskyldumeðlimir fyrir vanmætti í hlutverki sínu sem aðstandandi. Óvissan sem 

fylgir veikindaferlinu getur valdið auknu álagi á fjölskylduna. Einnig eiga fjölskyldur það 
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líka til að óttast að krabbameinið taki sig upp aftur hjá þeim sem hafa læknast af því (Ryst, 

2004).  

Færst hefur í aukanna að skoða þau áhrif sem krabbameinsgreining hefur á lífsgæði 

fjölskyldunnar í heild (Kim o.fl., 2015; Steinwedel, 2013). Það endurspeglast einna helst í 

fjölgun birtra rannsókna, en þær þrefölduðust á árunum 2010 og 2014 í samanburði við 

árin 2000 og 2004 í þessum málaflokki. Þegar lífsgæði hafa verið rannsökuð hjá 

aðstandendum og þar af leiðandi umönnunaraðilum krabbameinsveikra hafa 

sálfélagslegu þættirnir; félagsleg, andleg og tilfinningaleg vellíðan, verið talsvert skoðaðir 

(Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Þeir þættir eru ekki síður áskoranir en líkamlegu 

þættirnir fyrir bæði þá sem eru með krabbameinsgreininguna og aðstandendur þeirra 

(Steinwedel, 2013).  

Oft er stuðst við fjölskyldustreitulíkanið (e. Family Stress Theory) þegar metin eru 

lífsgæði innan fjölskyldunnar. Það líkan, líkt og almenna kerfiskenningin, fjallar meðal 

annars um þá ályktun að það sem hendir einn innan fjölskyldunnar hefur áhrif á aðra í 

fjölskyldunni. Enn fremur þegar streituvaldandi áhrif hlaðast upp getur það oft orðið svo 

að fjölskyldan nær ekki að nýta sér eigin bjargráð til að vinna úr álaginu. Það hefur áhrif á 

aðlögunarfærni fjölskyldunnar og úr verður streituástand (McCubbin, Thompson og 

McCubbin, 1996; McCubbin og McCubbin, 1991; Steinwedel, 2013). 

Tilfinningalegir streitutengdir þættir geta verið meiri hjá umönnunaraðila en hjá þeim 

krabbameingreinda (Braun, Mikulincer, Anne, Walsh og Rodin, 2007). Hér á Íslandi var 

framkvæmd rannsókn þar sem meðal annars var verið að meta einkenni kvíða og 

þunglyndis hjá fjölskyldumeðlimum krabbameinsveikra sem fengu umönnun á 

mismunandi stigum veikindanna á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi fram á að kvíði og þunglyndi voru algeng einkenni hjá 

fjölskyldumeðlimum krabbameinssjúklinga (Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á, þegar líðan fjölskyldunnar er skoðuð með tilliti til áhrifa og 

afleiðinga krabbameinsmeðferðar, að fjölskyldumeðlimirnir og þeir krabbameinsgreindu, 

geta upplifað þunglyndis- og kvíðaeinkenni í svipuðum mæli (Edwards og Clark, 2004). 

Þeir sem sinna umönnun einstaklinga með langvinnt krabbamein geta hins vegar verið í 

áhættuhópi fyrir alvarlegum þunglyndiseinkennum. Því til stuðnings kom fram í rannsókn 

meðal þátttakanda með langvinnt lungnakrabbamein og mökum þeirra, að 38,9% 
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aðstandenda skýrðu frá alvarlegum þunglyndiseinkennum í samanburði við 23% þeirra 

sem voru með krabbameinsgreininguna (Braun o.fl., 2007).  

Í eigindlegri rannsókn voru þátttakendur spurðir um þau áhrif sem 

krabbameinsveikindin höfðu á lífsgæði fjölskyldunnar í heild. Þátttakendurnir voru úr 123 

fjölskyldum og greindu þeir bæði frá neikvæðri og jákvæðri upplifun af veikindunum. Áhrif 

og upplifun veikindanna á fjölskyldurnar bentu til að samræmi væri á milli upplifunar og 

lífsgæða fjölskyldunnar í kjölfar veikindanna. Neikvæð upplifun af veikindunum höfðu 

áhrif á lífsgæðin og þar af leiðandi gátu skert lífsgæði leitt af sér neikvæða upplifun af 

veikindunum. Hins vegar var jákvæð upplifun af veikindum sú að geta veitt ástvini 

stuðning og samkennd. Lífsgæðin fólust í samveru og samheldni. Krabbameinsgreindu 

einstaklingarnir og umönnunaraðilarnir höfðu einnig ólíkar skoðanir á hvernig ætti að 

þiggja og veita stuðning. Krabbameinsgreindu einstaklingarnir greindu frá mikilvægi þess 

í því að fá og njóta stuðnings á meðan umönnunaraðilarnir einblíndu á það hvernig veita 

ætti stuðning en ekki að þiggja stuðning sjálfir (Mellon, 2002).  

2.2.1 Umönnunarhlutverkið 

Afleiðingar þess að greinast með krabbamein hefur því ekki einungis áhrif á þá sem 

greinast með krabbameinið. Umönnun getur haft veruleg áhrif á tilfinningalegt og andlegt 

úthald þess sem veitir hana og er stundum einnig líkamlega krefjandi. Aðstandandinn þarf 

oft á tíðum að aðlagast nýjum og breyttum hlutverkum innan heimilisins og 

fjölskyldunnar, stundum eru þetta varanlegar breytingar. Afleiðingarnar geta verið þær 

að umönnunaraðilinn upplifir meðal annars mikla þreytu (e. Fatigue) og finnur til aukinnar 

og mikillar byrða (e. Burden) (Steinweld, 2013). Framkvæmd var rannsókn þar sem 248 

umönnunaraðilar krabbameinsveikra einstaklinga tóku þátt. Tilgangurinn var að skoða 

vægi þreytu í hlutverki umönnunaraðilans og umfang umönnunarhlutverksins. Þeir fundu 

jákvætt samband á milli þessara þátta. Því meira sem dagskipulag umönnunaraðilans 

snérist um að sinna ummönnuninni, því meiri þreytu upplifði hann (Jensen og Given, 

1991). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á skert heilsufar hjá mökum sem 

aðstandendur. Umönnunarþátturinn meðal aðstandenda getur verið það krefjandi að það 

leiði til neikvæðra andlegra og líkamlegra einkenna hjá viðkomandi í 

umönnunarhlutverkinu sem leiðir til skertra lífsgæða (Braun o.fl., 2007; Hildur Björk 
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Hilmarsdóttir, Daníel Reynisson, Guðlaug B. Guðjónsdóttir, María Erla Pálsdóttir og 

Steinunn Ragnarsdóttir, 2014; Kim o.fl., 2015).  

Þó nokkrar rannsóknir til viðbótar benda til þess að umönnun krabbameinsveikra hafi 

neikvæðar sálfélagslegar afleiðingar fyrir umönnunaraðilann. Eins og neikvæð áhrif á 

lífsgæði, byrði og streitutengt uppnám í fjölskyldunni (Steinwedel, 2013).  

Einnig hefur verið skoðað hvort munur er á milli kynja í veikinda- og 

umönnunarhlutverki. Þá hvernig kyn aðlagast breyttum aðstæðum í kjölfar 

krabbameinsgreiningar og þau áhrif sem það hefur á sálfélagslega vellíðan einstaklinga. 

Hér er átt við þá þætti sem nauðsynlegir eru til að gera sér grein fyrir tilfinningum sínum 

og vinna úr þeim, taka þátt í félagslegum samskiptum, skipuleggja og móta líf sitt. 

Langtíma rannsóknir, sem voru að nokkru byggðar á kenningum og líkönum um aðlögun 

á streitu og fjölskyldum í krísu, voru framkvæmdar til að kanna hvort um kynjamismun 

væri að ræða (Lazarus og Folkman, 1984; McCubbin og McCubbin, 1991). Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að eiginkonur, hvort sem þær voru með krabbameinsgreininguna eða í 

aðstandendahlutverkinu, voru líklegri en karlarnir að finna fyrir sálfélagslegum 

streitueinkennum, óvissu í sínum hlutverkum og erfiðleikum í hjónabandinu (Northouse, 

Mood, Templin, Mellon og George, 2000). Fleiri rannsóknir sýna fram á sömu niðurstöður 

og enn fremur að konur eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi og lifa við skertari 

lífsgæði en karlmenn í hvoru hlutverkinu sem þær eru (Hagedoorn, Buunk, Kuijer, Wobbes 

og Sandeman, 2000). Niðurstöður rannsókna hafa þó verið að sýna fram á að eiginkonur 

eru líklegri til að tilkynna og segja frá ef þær upplifa þörf á stuðningi og íhlutun (Northouse 

o.fl., 2000). Önnur rannsókn á kynjamun umönnunaraðila var gerð og tóku 353 hjón þátt 

þar sem annar aðilinn var í krabbameinsferð. Þar kom í ljós að það voru minni líkur á að 

eiginmenn í umönnunarhlutverki aðstoðuðu við húsverkin. Þeir voru líklegri til að sækja 

utanaðkomandi aðstoð inn á heimilið. Eiginkonurnar í umönnunarhlutverki voru hins 

vegar líklegri til að sinna hlutverkinu án utanaðkomandi aðstoðar (Allen, Goldscheider og 

Ciambrone, 1999). Vandinn sem umönnunaraðilar ganga í gegnum getur verið það 

alvarlegur að hann getur stuðlað að hækkandi sjúkdómatíðni og jafnvel dánartíðni (Schulz 

og Beach, 1999). Schulz og Beach (1999) framkvæmdu faraldsfræðilega rannsókn þar sem 

þeir skoðuðu hver áhættuþátturinn gæti verið við að sinna umönnun innan fjölskyldu. 

Rannsóknin sýndi fram á 63% hærri dánartíðni hjá þeim ummönnunaraðilum sem 
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upplifðu hlutverkið og reynsluna sem henni fylgdi streituvaldandi. Rannsakendur telja að 

þessar niðurstöður geta skýrt hærri dánartíðni hjá konum í umönnunarhlutverki en hjá 

eiginmönnum (Steinweld, 2013).  

2.2.2 Parasambandið 

Rannsóknir sem lúta að lífsgæðum fjölskyldunnar, hvað varðar félagslega vellíðan, sýna 

fram á að áhrif krabbameinsgreiningar getur skert lífsgæði og starfshæfni hennar. Skoðað 

hefur verið hvernig hjónaband aðlagast breyttum aðstæðum og samskiptafærni innan 

hjónabandsins. Þær rannsóknir sýna flestar að hjónabandið helst oft á tíðum óbreytt þrátt 

fyrir krabbameinsgreininguna (Northouse, Mellon, Harden og Schafenacker, 2009). Hins 

vegar koma fram álagspunktar, eins og vanlíðan, áhyggjur og skert aðlögun, sem hafa 

krefjandi áhrif hvað varðar sálfélagslega þætti á hjónabandið í kjölfar krabbameinsins. Það 

kom í ljós að opin samskipti hjálpa til við að fá hlutverkin innan hjónabandsins til að virka 

og draga úr álaginu (Edwards og Clarke, 2004). Sambandið á milli para og hjóna, það er 

tengsl þeirra og samskiptahættir, hafa einnig mikið að segja hvort meiri líkur séu á vaxandi 

þunglyndiseinkennum eða ekki. Líkt og hvernig unnið er úr vandamálum þegar erfiðleikar 

eiga sér stað (Braun o.fl., 2007). Þau áhrif sem krabbameinsgreining hefur á nándina og 

kynlífið í parasambandi og hjónabandi lýsa sér í meiri áhyggjum hjá þeim sem fá 

krabbameinið en hjá mökum og þá sérstaklega hjá einstaklingum sem hafa greinst með 

brjóstakrabbamein eða ristilkrabbamein (Edwards og Clarke, 2004). 

2.2.3 Lífsgæði eftir krabbameinslækningu 

Fjölskyldan getur verið að kljást við tilfinningalega vanlíðan ef færni þeirra í aðlagast 

tilfinningalegri streitu er skert og hefur þar af leiðandi áhrif á lífsgæði þeirra sem 

fjölskylda. Erfiðið við að aðlagast krefjandi tilfinningalegum aðstæðum og að takast á við 

streituna getur varað í einhvern tíma eftir að krabbameinsmeðferð er lokið. Óvíst er í 

hversu langan tíma þau upplifa tilfinningalega streitu en rannsóknir sem skoðað hafa 

þessa þætti hafa sýnt fram á að tilfinningaleg streita getur varað í allt að þrjú ár eftir 

greiningu (Mellon, 2002). Enn fremur hafa rannsóknir leitt í ljós að þegar aðstandendur 

eiga erfitt með að aðlagast breyttum og krefjandi aðstæðum getur það haft neikvæð áhrif 

á aðlögunarfærni þeirra sem greinast með krabbameinið og hvernig þeim tekst svo að 

takast á við streituna sem fylgir greiningunni (Northouse, Mood, Templin, Mellon og 

George, 2000). Það að búa við mikla óvissu í langan tíma er stór áhættuþáttur fyrir vaxandi 
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og viðvarandi streitu og getur því haft veruleg streituvaldandi áhrif á alla fjölskylduna 

(Mellon, 2002). Munur á aðlögun og vellíðan þeirra sem hafa fengið 

krabbameinsgreiningu og aðstandendum þeirra hefur verið borið saman allt frá einu ári 

upp í sex ár eftir krabbameinslækningu. Þeir sem höfðu greinst með krabbameinið 

upplifðu meiri lífsgæði, minni ótta við endurupptöku á krabbameininu og meiri stuðning 

en aðstandendur þeirra. Mat rannsakenda á niðurstöðum rannsóknarinnar var að 

úrvinnsla aðstandenda á andlegri líðan væri líklegast ekki nægileg (Mellon, Northouse og 

Weiss, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að aðstandendur óttast frekar um framtíð maka síns en sá sem 

er krabbameinsgreindur. Það sama á við um hvort krabbameinið taki sig upp aftur eða 

ekki. Sá ótti getur haft veruleg streituvaldandi áhrif á alla fjölskyldumeðlimi. Þær 

fjölskyldur sem upplifa mörg streitueinkenni, og því fleiri sem þau eru, í veikindaferlinu 

og hafa neikvæða reynslu af veikindunum, óttast frekar um að krabbameinið taki sig upp 

aftur. Einnig eru tengsl á milli aldurs og ótta við endurupptöku krabbameins. Því hærri 

aldur hjá þátttakendunum, því meiri ótti er við endurupptöku sjúkdóms (Mellon, 

Kershaw, Northouse og Freeman-Gibb, 2007).  

Skert úrvinnsla aðstandenda á andlegri og tilfinningalegri líðan og aðlögunarfærni 

sýnir fram á að aðstandendur hafa mikla þörf fyrir að vera þátttakendur í 

krabbameinsendurhæfingunni, með tilliti til stuðnings tengt sálfélagslegri vellíðan. Ótti 

við endurupptöku og skortur á félagslegum stuðningi eru þeir þættir sem spá mest fyrir 

um þau áhrif sem það hefur á lífsgæði einstaklinga og fjölskylduna í heild, að vera 

aðstandandi krabbameinsgreinds einstaklings (Mellon o.fl., 2006).  

Rannsóknir sem skoða lífsgæðin hjá fjölskyldum þar sem fjölskyldumeðlimur 

endurgreinist með krabbamein sýna fram á skert lífsgæði bæði hjá þeim sem greinist og 

aðstandendum þeirra. Andlegur stuðningur er því talin mikilvægur og nauðsynlegur fyrir 

alla fjölskyldumeðlimi. Í rannsókn á fjölskyldum sem höfðu reynslu af því að 

fjölskyldumeðlimur endurgreindist með brjóstakrabbamein, voru áhrif á lífsgæði þeirra 

skoðuð á fyrsta mánuði eftir endurupptöku krabbameinsins. Niðurstöðurnar sýndu að 

þeir krabbameinsgreindu fundu strax fyrir verulegri skerðingu á líkamlegum þáttum. En 

bæði krabbameinsgreindu einstaklingarnir og aðstandendurnir fundu hins vegar fyrir 
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verulegri skerðingu tengt andlegum þáttum svo sem fyrir vanlíðan og neikvæðum 

tilfinningum (Northouse o.fl., 2002b). 

Eigindleg rannsókn, sem framkvæmd var á einstaklingum þar sem að meðaltali 6,7 ár 

voru liðin frá lækningu krabbameinsins, sýndi að ýmsar áskoranir þurfti að takast á við 

sem höfðu áhrif á lífsgæði þeirra. Erfiðleikarnir og áskoranir voru tengdar þáttum eins og 

að finna jafnvægi á milli þess að vera háður og óháður öðrum. Einnig að finna aftur tilgang 

með lífinu, að endurheimta líf sitt, að aðlagast skertri færni og að hafa stjórn á aðstæðum. 

Viðhorf til heilsu og varanlegar áskoranir innan fjölskyldunnar vegna álagsins sem fylgdi 

því að hafa greinst með krabbamein var einnig breytt (Dow, Ferrel, Haberman og Eaton, 

1999). Þessir ofangreindu þættir geta haft veruleg áhrif á starfshæfni og aðlögunarfærni 

fjölskyldunnar. Aukið álag sem reynir á ný og breytt hlutverk, samskipti og nánd 

parasambandsins. Einnig eru áhrifin áberandi á fjárhagslega heilsu (e. Financial Health), 

andlega heilsu, atvinnumál og tilfinningalega heilsu parasambandsins (Kitrungrote og 

Cohen, 2006). 

Ýmiskonar vandi og afleiðingar geta verið viðvarandi löngu eftir að 

krabbameinsmeðferð lýkur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er enn töluverð þörf fyrir 

upplýsingar og fræðslu tengdri heilbrigðisþjónustu og líkamlegri færni löngu eftir að 

krabbameinsmeðferðinni lýkur. Fjölskyldur greina einnig frá því að það sé talsverð þörf á 

sálfélagslegum stuðningi sem svipar til og í veikindaferlinu (Hodgkinson, Butow, Hobbs og 

Wain, 2007). 

2.3 Rannsóknir á íhlutunarleiðum fyrir fjölskyldur  

Í samantektargrein sem tók til áranna 1998-2008 kom skýrt fram þörf aðstandenda á 

upplýsingum, stuðningi og fræðslu þegar náinn ástvinur greinist með krabbamein 

(Adams, Boultin og Watson, 2009). Svo virðist sem það sé ekki haft í forgangi eða það 

tryggt að aðstandendum sé veittur slíkur stuðningur, þeim kennt og þeir fræddir um 

hlutverk aðstandenda í umönnunarhlutverki (Northouse, Williams, Given. og McCorkle, 

2012).  

Athugað hefur verið úr stórum hópi umönnunaraðila krabbameinsgreinda með 

langvinnan sjúkdóm, hvort þeir myndu þiggja sálfélagslega þjónustu vegna upplifun 

sinnar á kvíða- og þunglyndiseinkennum, sektarkenndar og mikillar umönnunarbyrði. 

Bæði umönnunaraðilarnir og krabbameinsgreindu einstaklingarnir voru sammála um að 
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meirihluti umönnunaraðilanna fengu enga meðferð né ráðgjöf. Umönnunaraðilarnir 

sögðust vilja þiggja þjónustu og stuðning en meiri en helmingur þeirra 

krabbameinsgreindu töldu að sínir aðstandendur myndu ekki vilja þiggja stuðning þar sem 

það væri líklegast of tímafrekt fyrir þá og yki á byrði þeirra. Aðrar rannsóknir sýna fram á 

að umönnunaraðilar eru ekki að sækja sér faglegrar aðstoðar. Ein rannsókn sýndi fram á 

að yfir helmingur þátttakenda (86 þátttakendur) sem áttu ástvini með krabbamein og 

uppfylltu greiningarskilmerki fyrir sorg, sóttu sér ekki aðstoðar vegna andlegra heilsu 

sinnar. Þessar niðurstöður álykta rannsakendur vera neikvæðar niðurstöður þar sem talið 

er að mikil tengsl séu á milli langvarandi sorgareinkenna og sjálfsvíga. Sumar niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að ein ástæðan fyrir því að ekki sé verið að sækja sér 

geðþjónustu, sé vegna sektarkenndar og ótta við að slíkt gæti haft neikvæð áhrif á 

ástvininn sem þeir eru að sinna (Applebaum, Farran, Marziliano, Pasternak og Breitbart, 

2014).  

Félagslegur stuðningur gegnir mikilvægu hlutverki í að upplifa lífsgæði enda er það 

nátengt sálfélagslegri vellíðan. Félagslegur stuðningur hefur verulega þýðingu fyrir 

einstaklinga með krabbamein og aðstandendur þeirra. Sérstaklega þar sem þeir upplifa 

oft mikla streitu sem afleiðingu af krabbameinsgreiningu. Miklar breytingar eiga sér stað 

í kjölfar veikindanna sem krefjast aðlögunar. Félagslegur stuðningur getur hjálpað til við 

að draga úr streitu hjá krabbameinsgreindum og aðstandendum þeirra. Hins vegar hefur 

komið í ljós að þeir sem hafa mikla umönnunarbyrði eru ólíklegri til að sækja sér 

félagslegan stuðning sem má rekja til þess að mikið er að gera hjá ummönnunaraðila og 

gefur sér ekki tíma til að hlúa að sjálfum sér (Law o.fl., 2018).  

Niðurstöður langtímarannsóknar þar sem 1000 einstaklingum með ristilkrabbamein 

var fylgt eftir í fimm ár frá greiningu, gáfu til kynna að einstaklingarnir upplifðu skerðingu 

á félagslegum stuðningi sem kom fram í verri líðan. Þeir sem upplifðu skort á 

tilfinningalegum stuðningi voru þrisvar sinnum líklegri að upplifa vanlíðan. Rannsóknir 

sýna til að mynda fram á að félagslegur stuðningur frá fjölskyldum og vinum stuðlar að 

bættri líðan sjúklings (Law o.fl., 2018).  

Eigindleg rannsókn sem gerð var á einstaklingum með ristilkrabbamein og mökum 

þeirra sýndi að stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki var mikilvægur, sérstaklega meðan á 

meðferð stóð. Umönnunaraðilum þótti hjálplegt að geta sagt frá reynslu sinni á 
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hlutverkum sínum, fá skilning og hlustun. Traust jókst á milli þátttakenda og 

heilbrigðisstarfsmanna. Reynsla þátttakenda var sú að þeir áttu það til að verja og hlífa 

fjölskyldumeðlimum og vinum. Nokkrir þátttakendur upplifðu jafnvel að vinir fjarlægðust 

og/eða að stuðningurinn frá fjölskyldum og vinum væri lítt hjálplegur en í sumum tilfellum 

gat hann verið yfirþyrmandi. Einnig var jafningjastuðningur mikilvægur fyrir þátttakendur. 

Að hitta aðra með svipaða reynslu, að finna að þeir væru ekki einir í þessari stöðu og að 

einhver hefði skilning á upplifun þeirra. Jafningjastuðningurinn veitti þeim tækifæri til að 

fá staðfestingu á því að tilfinningar þeirra og upplifanir væru eðlileg viðbrögð í nýjum og 

krefjandi aðstæðum. Þátttakendum fannst mikilvægt að finna fyrir tilfinningalegum 

stuðningi eins og frá vinum og það að upplifa virka hlustun. Rannsóknin var gerð í Ástralíu 

þar sem aðgangur var að krabbameinsmiðstöð og upplifðu þátttakendur það vera 

hjálplegt í veikindaferlinu að hafa samastað og deila reynslu sinni á því að vera 

krabbameinsgreindur og aðstandandi. Mikil þörf var fyrir fjárhagslegum stuðningi þar 

sem mikill kostnaður fylgdi því að vera veikur, flestir þurftu að vera frá vinnu sem rýrði 

innkomu. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl eru á milli fjárhagslegra byrðar 

tengdum krabbameinsveikindum og lífsgæði fólks (Law o.fl., 2018).  

Gert var mat á úrræði fyrir brjóstakrabbameinsgreinda einstaklinga og þeirra 

umönnunaraðila. Sú íhlutun gaf góða raun og var hjálpleg fyrir fjölskylduna. Því gagnlegt 

þótti að fá stuðning við að efla fjölskylduna í sinni nálgun við hvert annað, kynnast leiðum 

að jákvæðu viðhorfi, bjargráðum og aðlögun. Það hjálpaði meðal annars við að minnka 

óvissuþætti (Northouse o.fl., 2002a; Steinwedel, 2013). 

Þar sem krabbameinsgreining og tilheyrandi meðferðartímabil getur haft veruleg 

streituvaldandi áhrif á parasamband, sem skýrist meðal annars af meðfylgjandi ótta við 

óvissuna, er þörf fyrir viðeigandi stuðningi. Rannsóknir hafa sýnt að það þarf að vinna með 

þau einkenni og erfiði sem sálfélagsleg vanlíðan hefur í för með sér, bæði á meðan á 

krabbameinsmeðferðinni stendur og einnig eftir að henni lýkur, og jafnvel lengi á eftir. Til 

að skilja tengsl og samband para og hjóna, sem upplifa þessa krefjandi reynslu, hefur verið 

mælt með að veita sálfélagslega íhlutun í formi paraviðtals. Rannsóknir sýna að þegar 

báðir aðilar eru saman í íhlutunarferlinu þá ýtir það undir vellíðan hjá þeim báðum. 

Meigindleg rannsókn á einstaklingum með krabbamein og mökum þeirra sýndu fram á að 

hvort sem um sjúkling eða maka var að ræða, þá upplifðu báðir einstaklingar skort á 
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tilfinningalegum- og andlegum stuðningi frá hvort öðru og báðir höfðu jafn mikla 

tilhneigingu til að upplifa depurðartilfinningu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

mikilvægi þess, að á öllum krabbameinsmiðstöðum væri boðið upp á pararáðgjöf til að 

meta og kortleggja líðan þeirra og fá viðeigandi stuðning. Rannsóknin lagði til 

lausnamiðaðra nálgunar í samskiptum para (Kauffmann o.fl., 2015). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að umönnunaraðilar hafa mikla þörf fyrir að vera 

upplýstir um hvernig best er að styðja aðstandendur sína að eiga við sína andlegu og 

tilfinningalega líðan. Að vera í því hlutverki, að veita tilfinningalegan og andlegan 

stuðning, getur verið mjög krefjandi fyrir aðstandendur. Almennt álag á 

umönnunaraðilann getur leitt til einkenna eins og þreytu og skerta heilsu. Þeir sem eru í 

hlutverki umönnunaraðilans eru oftar en ekki í vinnu, eiga börn og sinna almennum 

heimilisverkum. Það getur haft þau áhrif að viðkomandi getur upplifað sig einangraðan, 

þar sem lítill tími gefst til að sinna heilsurækt, áhugamálum og félagslífi, þegar 

aðstandendur þurfa einmitt mest á stuðningi að halda. Þetta getur haft áhrif á skert 

lífsgæði viðkomandi (Finley, 2017). 

Þær íhlutunarleiðir sem hafa verið skoðaðar og mælt er með fyrir aðstandendur, og 

eru gagnreyndar, er aðallega fræðsla (e. Psychoeducation), hugræn atferlismeðferð, 

fagleg ráðgjöf og stuðningsmeðferð. Einnig er mælt með öðrum íhlutunarleiðum sem geta 

haft áhrif og hjálpað, eins og færniþjálfun í að aðlagast nýju hlutverki, parameðferð og 

fjölskyldustuðningur. Íhlutun hefur almennt áhrif á bætt lífsgæði umönnunaraðilans því 

fræðsla og stuðningur getur dregið úr streitu, kvíða, álagi og byrði. Íhlutunin getur bætt 

samskiptahæfni og veitt gagnlegan tilfinningalegan- og andlegan stuðning. 

Jafningjastuðningur og tilheyrandi stuðningshópar hafa sýnt fram á jákvæða reynslu og 

gagnsemi. Í þeim hópi gefst möguleiki til að eiga samtal um sameiginlega reynslu, 

samskiptin á heimilinu, börnin og raun veikindanna (Finley, 2017). 

2.4 Rannsóknir á þegar foreldri fær krabbamein 

Þegar foreldri greinist með krabbamein getur það haft djúpstæð áhrif á börnin. 

Rannsóknir sýna fram á að foreldrar eiga í erfiðleikum að sinna foreldrahlutverki sínu á 

sama tíma og þeir kljást við alvarleg veikindi. Vitað er að krabbameinsgreindir foreldrar 

geta upplifað verulegt álag í foreldrahlutverkinu og í sumum tilfellum er álagið það mikið, 

og viðvarandi, að það leiðir til depurðar- og þunglyndiseinkenna hjá foreldrum. Einnig 
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getur aukinn sálfélagslegur vandi komið fram hjá barni og óstöðugur agi í uppeldinu 

(Semple og McCaughan, 2013). Börnin geta einnig upplifað að þeirra hlutverk sé að hjálpa 

báðum foreldrum að líða betur sem getur verið þeim óviðráðanlegt (Valgerður 

Hjartardóttir, 2012). 

Í rannsókn kom í ljós að foreldrar áttu það til að fela vanlíðan sína fyrir börnum sínum 

og upplifðu skömm ef þeim tókst það ekki. Þeir upplifðu jafnvel að afleiðingarnar hefðu 

skaðleg áhrif á börnin sín. Kröfur sem foreldrar gerðu til sjálfra sín um að sinna börnum 

sínum jafnt og sjálfum sér reyndist þeim verulega erfitt. Mörgum foreldrum fannst þeir 

ekki hafa sinnt grunnþörfum barna sinna og fengu það jafnvel á tilfinninguna að hafa 

valdið þeim sársauka og óöryggi (Valgerður Hjartardóttir, 2012). 

Rannsóknir síðustu áratuga sýna fram á aukna áhættu á sálrænum og félagslegum 

erfiðleikum hjá börnum sem eiga foreldri með krabbamein, sem getur komið fram sem 

aðskilnaðarkvíði, depurð og skert samheldni innan fjölskyldunnar. Enn fremur kemur fyrir 

að foreldrar skynja eða sjá jafnvel ekki vandann sem barnið upplifir, tengdur krabbameini 

foreldri síns. Hversu mikinn kvíða barnið er að upplifa getur verið háð því hvort og hvernig 

því er sagt frá krabbameininu. Það virðist vera þannig að vel upplýst barn hafi betri 

alögunarfærni við mótlæti og eigi auðveldara með að nýta sér viðeigandi bjargráð. 

Rannsóknir hafa sýnt að opin samskipti eru gagnleg, börn vilja vita hvað er að og fá 

greinargóðar upplýsingar sem auðvelt er að skilja, um stöðuna og veikindaferlið (Semple 

og McCaughan, 2013). 

Ýmis úrræði hafi verið sett á laggirnar fyrir börn sem eiga það sameiginlegt að eiga 

foreldri með krabbamein. Markmiðið er að auka þekkingu barna um krabbamein foreldra 

sinna og krabbameinsmeðferðina, efla aðlögunarfærni og virkja bjargráð og auka og efla 

samskiptifærni innan fjölskyldunnar. Þátttakendur, einnar rannsóknar, voru bæði foreldar 

með krabbamein og börn frá aldrinum 5-12 ára. Þau höfðu nýtt sér fræðslu og 

stuðningsnámskeið og tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu þeirra 

á því. Niðurstöður gáfu til kynna að misjafnt væri hvenær foreldrar sögðu börnunum 

sínum frá krabbameininu. Eðlislægt er að foreldrar vilja verja börnin sín gegn erfiðleikum. 

Sumum fannst börnin sín of ung til að skilja aðstæðurnar og vildu því bíða með að segja 

frá, öðrum fannst þeir knúnir til að segja þeim sem fyrst fréttirnar til að koma í veg fyrir 

að þau myndu heyra um krabbameinsgreininguna annarsstaðar frá. Þeir foreldrar sem 
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áttu fleiri en eitt barn á mismunandi þroskastigi sögðu börnunum frá í sitt í hvoru lagi. 

Samkvæmt rannsókninni skynjuðu börnin að eitthvað væri að heima fyrir, því breytingar 

urðu á heimilislífinu, margir að koma í heimsókn, breytt fyrirkomulag á ýmsum daglegum 

athöfnum og margir að hringja. Börnin skýrðu frá því að mikilvægt væri að vita af 

krabbameininu og sum börnin hefðu vilja vita af því strax og foreldrar vissu. Í úrræðinu 

fengu þau fræðslu og vitneskju að krabbameinið væri ekki þeim að kenna og að það væri 

ekki smitandi. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að börnin voru að upplifa 

svipaðar tilfinningar og líðan og foreldrarnir, svo sem leiða og reiði. Börnunum fannst 

einnig mikilvægt að fá jafningjastuðning, það er að hitta önnur börn í svipuðum sporum 

og með svipaðar tilfinningar. Foreldarnir nefndu að úrræðið hafi gefið jákvæða upplifun. 

Þau fengu fræðslu í að efla opin samskipti sín á milli, upplifðu létti yfir því að barnið sitt 

væri að fá faglega aðstoð og skynjuðu einnig jákvæða tilfinningalega vellíðan hjá barninu 

(Semple og McCaughan, 2013). 

Fram kom í rannsókn úr viðtölum við 8-12 ára börn mæðra með brjóstakrabbamein, 

að þau vildu hlífa mæðrum sínum við erfiðum spurningum og héldu því aftur af hugsunum 

sínum til að valda þeim ekki áhyggjum. Áhyggjur barnanna lágu meðal annars í því að vilja 

ekki valda mæðrum sínum áhyggjum vegna líðan sinnar. Neikvæð líðan og vangaveltur 

barnanna tengdust því að eitthvað slæmt gæti gerst, af útlitsbreytingum móður og öðrum 

breytingum (Valgerður Hjartardóttir, 2012). 

Bæði Brown o.fl., (2007) og Lewis (2007) hafa kannað mikilvægi þess að mæður með 

brjóstakrabbamein fengju faglegan stuðning og meðhöndlun við þunglyndi. Það kom í ljós 

að það væri fyrirbyggjandi og verndandi þáttur fyrir sálræna aðlögun barna og unglinga. 

Enn fremur hefði það áhrif á bætt lífsgæði sjúklings og fjölskyldu. 

Viðbrögð unglinga á aldrinum 13- 18 ára við krabbameinstíðindum geta verið 

harkaleg. Sumir lýsa sterklega tilfinningum sínum, reiði, kvíða og þunglyndi og aðrir tjá sig 

lítið. Aðskilnaður frá foreldrum sínum geta líka verið þeim erfiður. Sumir neita sér um að 

vera unglingur og taka ofurábyrgð (Valgerður Hjartardóttir, 2012). 

Við endurgreiningu krabbameins geta viðbrögð barna verið mjög breytileg. 

Viðbrögðin svipar oft til þeirra sem komu fram við fyrstu sjúkdómsgreininguna en aukin 

kvíði getur gert vart við sig. Líðan eins og áhyggjur og ótti við að vera skilin eftir og að 

missa, getur jafnvel verið sterkari en áður. Endurupptaka sjúkdóms getur verið börnum 
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erfið þar sem þeir sjá og upplifa heiminn skipulagðan og að sjúkdómar fylgi ákveðnum 

reglum. Sú trú að ef foreldrar fara eftir settum reglum hvað læknisráð og meðferð varðar 

þá verði allt gott. Það getur verið erfitt fyrir barn og foreldra að vita hvað skal segja og 

túlka líðan barnsins (Valgerður Hjartardóttir, 2012). 

2.5 Niðurstöður rannsókna 

Á heildina lítið sýna rannsóknir að afleiðingar þess að greinast með og ganga í gegnum 

krabbameinsveikindaferli breytir lífi þeirra sem greinast og aðstandenda þeirra á 

margvíslegan hátt. Margra ára rannsóknarvinna á lífsgæðum (sálfélagslegri-, 

tilfinningalegri- og andlegri vellíðan) krabbameinsgreindra og aðstandenda hafa sýnt fram 

á brýna þörf á því að aðstandendur fái sálfélagslegan stuðning og handleiðslu þegar 

fjölskyldumeðlimur greinist með krabbamein (Steinwedel, 2013). Niðurstöður 

rannsóknanna fjalla enn fremur um mikilvægi þess að fagfólk þurfi að bregðast við og 

bjóða upp á fjölskyldustuðning vegna mögulegrar sálrænna erfiðleika, bæði hjá foreldrum 

með krabbamein og börnum þeirra (Semple og McCaughan, 2013).  

2.6 Tengslakenning – e. Attachment Theory tengd umönnunarhlutverkinu 

John Bowlby taldi tengslamynstur fyrstu áranna hafa mikið að segja hvernig 

einstaklingur myndar tengsl og tengist tilfinningaböndum við annan einstakling á 

fullorðinsárum. Enn fremur að það ákvarði sjálfsmynd manneskjunnar, hegðun hennar og 

félagslega aðlögun (Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Tsilika, Parpa, Zygogianni, Koulouias og 

Mystakidou, 2014). Tengsl er skilgreind sem tengslahegðun (e. Attachment Behaviour) 

sem miðar að því að leita nálægð við mikilvæga manneskju þegar einstaklingur stendur 

frammi fyrir vissu neyðarástandi/streitu. Hegðunin getur líst sér þannig að barn hjúfrar 

sig upp að heitum líkama foreldra sinna og fær faðmlag og einlægt augnaráð tilbaka og 

fyllist öryggi. Manneskja getur faðmað teppi en það endurgeldur ekki faðmlagið (Nichols, 

2010). 

Bowlby lagði fram þá hugmynd að tengslamynstur innihaldi tvö hegðunarkerfi (e. 

Behavioral System), það er kerfi tengslamyndunar (e. Attachment System) og kerfi 

umönnunar (e. Caregiver System). Einstaklingar fæðast í heiminn búnir kerfi til 

tengslamyndunar. Það kerfi getur virkjast þegar einstaklingur er í streituástandi og þjónar 

það mjög þróuðu hlutverki sem er að vernda og að lifa af. Breytingar og þróun á sér stað 
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í gegnum lífið á þessu kerfi en grunnhlutverk þess helst stöðugt. Umönnunarkerfið hefur 

það hlutverk að draga úr hættu og vernda sína nánustu. Börn hafa þörf á nánum tengslum 

og umönnun. En fullorðnir hafa ekki síður þörf fyrir að hafa einhvern náinn einstakling 

sem hugsar um eða lítur eftir þeim ef þörf er á stuðningi og ummönnun. Náið samband 

og góð tengsl við annan einstakling skipar mikilvægu hlutverki í að stuðla að heilsu og 

vellíðan á fullorðinsárum. Að sama skapi getur röskun og erfiðleikar í tengslum og í nánum 

samböndum haft ýmis neikvæð áhrif á heilsufarsástand (Tsilika o.fl., 2014). 

Tengslamyndun viðkomandi umönnunaraðila getur haft áhrif hvernig hann bregst við 

þörfum sjúklings. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvíði tengdur tengslamyndun eða 

tengslaforðun hafi neikvæð áhrif á áhrifaríka umönnun (Tsilika o.fl., 2014). 

Óörugg tengslamynstur hefur tilhneigingu til að snúast um tvær víddir; kvíða (e. 

Anxiety) og forðun (e. Avoidance). Tengslakvíði (e. Attachment Anxiety) endurspeglast í 

þungum áhyggjum fyrir því að maki verði ekki til staðar á tímum þegar þörf er fyrir hann. 

En tengslaforðun (e. Attachment Avoidance) endurspeglast í vantrausti í sambandi við 

góðmennsku maka og í leit viðkomandi af sjálfstæði og tilfinningalegri fjarlægð (Tsilika 

o.fl., 2014). 

Tengslakenningin spáir því að tengsl í bernsku geti einnig sagt til um hvernig við 

bregðumst við missi á fullorðinsárum. Par í heilbrigðu sambandi með örugg tengsl og sterk 

tilfinningabönd (e. Secure Attachment) sýna minni streitueinkenni sem getur þar af 

leiðandi dregið úr sálfélagslegum áhrifum veikindanna. Einstaklingar sem sýna 

kvíðahegðun í tengslum hafa tilhneigingu til að upplifa langvarandi og flókna sorg í kjölfar 

áfalls vegna ótta þeirra við að vera yfirgefnir. Þess vegna er hætta á að þessir einstaklingar 

upplifi frekar depurð þegar maki þeirra greinist með krabbamein og vegna mögulegs 

missis. Hins vegar getur tengslaforðun í parasambandi haft þær afleiðingar að það hafi 

mikil áhrif á þann sem þarfnast umönnunina. Margar rannsóknir sýna fram á að kvíða- og 

forðunartengsl geti stuðlað að depurð og vonleysi (Tsilika o.fl., 2014).  

Einstaklingur sem hefur örugga tengslahegðun (e. Secure Attachment) hefur 

tilhneigingu til að veita stuðning og umönnun sem er hlý, næm (e. Sensitive) og í samvinnu 

við þann veika. Í samanburði við þá sem eru óöruggari í sinni tengslahegðun sem eru síður 

líklegri til að veita áhrifaríka og næma umönnun. Einstaklingar sem forðast að mynda 

tengsl hafa hlutfallslega skort á umhyggju og næmni, minni samúð og umhyggju og veita 
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jafnvel stjórnsamari umönnun. En einstaklingur með kvíðatengda tengslahegðun á það til 

að veita umönnun þar sem hann sjálfur hefur mikla þörf fyrir nálægð og nánd. 

Stuðningurinn getur verið sjálfmiðaður og hann snúist meira um þarfir umönnunaraðilans 

en veika einstaklingsins. Þeir eiga líka tilhneigingu til að upplifa álagið yfirþyrmandi með 

afleiðingum að þvinga umönnunina upp á veika einstaklinginn (Tsilika o.fl., 2014). 

Tengslakenningarnálgun er nýtt í meðferðarskyni með einstaklingum, pörum og 

fjölskyldum (Tsilika o.fl., 2014). Nálgun tengslakenningarinnar hefur nýst vel í para- og 

hjónameðferð, þar sem hún hjálpar til við að skilja af hverju heilbrigðar fullorðnar 

manneskjur geta verið háðar öðrum og þurft að stóla hvor á aðra (Nichols, 2010).  

Tilfinningamiðuð parameðferð (e. Emotionally Focused Therapy) er nálgun sem 

einnig er notuð í para- og hjónameðferð. Hún hjálpar pörum til að skilja eðli 

hjónabandsins, með tilliti til tengslahegðunar hvors annars. Rannsóknir á þessari 

meðferðarnálgun sýna fram á að 70-75% para upplifa bata úr streituástandinu og 90% 

sýna fram á bætta (e. Improvements) líðan (Tsilika o.fl., 2014). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina. Farið er yfir 

framkvæmd hennar, val á þátttakendum, hvernig gagna var aflað og unnið úr þeim. Einnig 

er gerð grein fyrir siðferðislegum álitamálum og takmörkunum.  

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir  

Ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í heilbrigðisvísindarannsóknum eru viðtöl 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Einstaklingsviðtöl eru sérlega öflug aðferð til að ná fram skilningi 

eða viðhorfi fólks til ákveðins viðfangsefnis (Háskóli Íslands, 2014). Því með viðtölum er 

aflað rannsóknargagna með beinum orðskiptum á milli viðmælenda og rannsakenda. 

Viðtölin eru félagsleg athöfn þar sem samtalið endurspeglar flókið og margþætt samspil 

tilfinninga, skynjunar, hugsana og hegðunar. Þegar skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, 

meðferðum, samskiptum, viðhorfi og afmörkuðu fyrirbæri af reynsluheimi fólks eins og 

þunglyndi og þjáningu eiga viðtöl vel við (Helga Jónsdóttir, 2003). Þau henta vel ef 

rannsókn beinist að huglægum atriðum og þegar öðlast þarf heildstæða mynd af 

breytingarferli út frá sjónarhóli viðmælanda. Þetta eru helstu rökin fyrir því að eigindlegri 

aðferð grundvölluð á fyrirbærafræði, var beitt í þessari rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Með aðferðinni er leitast við að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk 

leggur í ákveðna hluti (Háskóli Íslands, 2014) og að koma auga á mynstur í hugsun og 

þankagangi fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur og framkvæmd hófst maí 2017. Fengið var skriflegt samþykki frá 

forstöðumanni Ljóssins um beiðni þess að fá aðstoð við að finna þátttakendur fyrir 

rannsóknina (sjá viðauka 1). Samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar í maí 2017. Einnig var send 

umsókn til vísindasiðanefndar sem taldi ekki þurfa samþykki sitt fyrir rannsókninni. 

Markmiðið var að taka viðtölin á tímabilinu maí-júlí 2017 en tafðist þar sem bæði var 

erfitt að nálgast viðmælendur og sumir þeirra viðmælenda sem samþykktu þátttöku voru 

ekki til taks vegna sumarfría. Viðtölin voru því framkvæmd á tímabilinu frá júlí 2017 til 

nóvember 2017.  
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3.3 Úrtak og þátttakendur 

Val á þátttakendum fellur undir tilgangsúrtak þar sem þátttakendur voru valdir sem 

hæfðu markmiðum rannsóknarinnar (Morse, 1991). Þátttakendur voru valdir úr hópi 

þjónustuþega Ljóssins. Viðmælendur uppfylltu þau skilyrði um að vera maki þess 

krabbameinssjúka og eiga barn/börn á aldursbilinu 6 til 20 ára sem byggju á heimilinu. 

Viðmælendur þurftu að hafa vitræna getu til að svara spurningum og tala og skilja 

íslensku. Engin krafa var gerð um kyn og aldur viðmælanda. Æskilegt var að 

fjölskyldumeðlimir hefðu nýtt sér viðeigandi þjónustu og úrræði sem hafa verið í boði fyrir 

aðstandendur, eins og einstaklingsviðtöl hjá fagaðila, aðstandendanámskeið fyrir 

mismunandi aldur (6-13 ára, 14-16 ára, 17-19 ára og 20 ára og eldri), fagstýrðan 

jafningjastuðning fyrir unga maka og/eða para - og hjónanámskeið.  

Þátttakendur voru valdir í samráði og samvinnu við starfsmenn Ljóssins þar sem 

þjónustan fór fram. Úrtakið var valið úr þýði frá árunum 2016-2017 til að tryggja að öll 

ofangreind aðstandendaúrræði hefðu verið í boði. Markmiðið var að ná til að minnsta 

kosti sex til átta viðmælenda til þess að fá sem víðtækasta mynd af fyrirbærinu og tryggja 

mettun í lýsingum á reynslu þeirra. Viðtölin urðu sex og upplifði rannsakandinn 

nægjanlega mettun á rannsóknarefni eftir þau viðtöl. 

Væntanlegir þátttakendur fengu sendan tölvupóst frá starfsmanni Ljóssins um boð 

að taka þátt í rannsókninni. Í því bréfi var rannsókninni lýst, tilgangi hennar og 

framkvæmd (sjá viðauka 2).  

Þrjár konur og þrír karlmenn tóku þátt á aldrinum 31–44 ára. Einn viðmælandinn hafði 

misst maka sinn. Allir viðmælendur áttu börn sem bjuggu á heimilinu, allt frá einu barni 

upp í fjögur börn. Börnin voru á aldrinum þriggja til 23 ára.  

3.4 Gagnasöfnun 

Viðtölin felast í samræðum þar sem rannsakandinn ákveður umræðuefnið og ræðir við 

viðmælenda á jafningjagrundvelli og er því umræðuefnið ákveðið en innihaldið ekki 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Notast var við viðtalsramma sem samanstóð af spurningum sem 

rannsakandinn studdist við þar sem hann bað viðmælenda að lýsa sinni upplifun og 

reynslu við lykilspurningum í viðtalsvísi (sjá viðauka 3). Lagt var upp með hálfstöðluð 

viðtöl til að gefa færi á því að þátttakendur gætu stjórnað af áherslum og svörum sínum 

(Esterberg, 2002).  
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Viðmælendur höfðu val um hvenær þeir vildu hitta rannsakanda og hvar. En viðtölin 

voru öll tekin í húsnæði Ljóssins. Viðtölin tóku rétt um klukkutíma. Áður en viðtölin hófust 

skrifuðu þátttakendur undir eyðublað um „Upplýst samþykki“, þar sem fram kom 

markmið verkefnisins, ábyrgðaraðili, framkvæmd og trúnaður (sjá viðauka 4). 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með hljóðupptökutæki með samþykki viðmælanda. Að loknu 

viðtalanna voru þau afrituð orð frá orði á tölvutækt form. Gögnunum var svo eytt af 

upptökutækinu. Við greiningu gagna var nöfnum breytt og leitast var við að taka ekkert 

fram sem rekja mætti til viðkomandi þátttakanda. Viðmælendum voru gefin dulnefni. 

Gögnin voru greind og notast var við opna kóðun til að vinna úr viðtölunum. Þegar stuðst 

er við opna kóðun nálgast rannsakandinn gögnin með opnum huga, fer endurtekið yfir 

viðtölin og finnur þemu sem skapa hugsanlega merkingu úr gögnunum og voru 

sameiginleg með viðtölunum (Esterberg, 2002). Meginþemu niðurstaðanna voru svo 

dregin fram og gögn túlkuð út frá þeim að lokum.  

3.6 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Sjálfræði, réttlæti, skaðleysi og velgjörðir eru þær fjórar höfuðreglur innan 

heilbrigðisgeirans sem hafðar eru að leiðarljósi til að uppfylla ákveðnar siðferðislegar 

kröfur. Með sjálfræðisreglunni er borin virðing fyrir manneskjunni og hennar sjálfræði 

virt. Tryggt er að þátttakendur rannsóknarinnar fái nægjanlegar upplýsingar um tilgang 

hennar svo upplýst ákvörðun um þátttöku sé tekin af fúsum og frjálsum vilja. 

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni og að hver einstaklingur fái það sem hann á skilið. 

Skaðleysisreglan kveður á um að rannsakandi skuli umfram allt forðast að valda skaða og 

engin óþarfa áhætta skuli vera fyrir þátttakendur. Að lokum kveður velgjörðarreglan á um 

að notast eigi við aðferðir sem minnstu fórna til að láti gott af sér leiða. Rannsóknir þjóna 

göfugu og réttmætu hlutverki (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Nafnleynd og trúnaður var hafður að leiðarljósi. Þátttakendur voru upplýstir um 

hverjir mundu hafa aðgang að gögnunum og um meðferð gagna. Tekið var fram við 

þátttakendur að ef upp kæmi álitamál eða spurningar varðandi rannsóknina yrði hægt að 

hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar. Rannsakandi leitaðist við að skapa 

þægilegt andrúmsloft í viðtölunum með því að nálgast þátttakendur af virðingu og gefa 
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þeim nægan tíma til að tjá sig. Hagsmunir þátttakendanna voru hafðir í fyrirrúmi. Þeim 

var gert ljóst að heimilt væri að neita að svara spurningum sem þeir kærðu sig ekki um að 

svara. Möguleiki var á því að viðmælandi kæmist í tilfinningalegt uppnám í viðtalinu, þar 

sem verið var að ræða viðkvæmt málefni. Þeir voru því beðnir um að láta vita ef viðtalið 

reyndist of erfitt á einhvern hátt. Ef viðtalið kæmi af stað erfiðum tilfinningum sem 

viðmælandi þyrfti að vinna úr voru gefnar upplýsingar um utanaðkomandi fagaðila sem 

væri til taks fyrir þá. 

Við eigindlega rannsóknaraðferð er ekki hægt að alhæfa yfir á þýði og er því 

alhæfingargildi rannsóknarinnar takmarkað þar sem um lítið úrtak er að ræða. Rannsókn 

sem þessi gefur þó innsýn í reynsluheim þátttakenda og á þeirra upplifun (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki hjálpar okkur að meta hvort rannsóknargögn séu 

góð og þar af leiðandi hvort rannsóknin sé góð. Það getur verið flókið og erfitt að meta 

réttmæti eigindlegra rannsókna. Viðmið um réttmæti og áreiðanleika eigindlegra 

rannsókna eru trúverðugleiki, traustleiki, staðfestanleiki og yfirfærslugildi (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Að tryggja réttmæti duga tæknilegar 

aðferðir ekki einar og sér þar sem viðtöl fela í sér mannleg samskipti (Helga Jónsdóttir, 

2013). Rannsakandinn er sjálfur mælitækið því skiptir færni hans og nákvæmni sköpum 

fyrir gæði rannsóknarinnar. Hann þarf að vera meðvitaður um fyrir fram gefnar 

hugmyndir um viðfangsefnið og sín eigin viðhorf. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til að 

rannsakandinn leggi sitt af mörkum til að tryggja réttmæti er mikilvægt að hann leggi sig 

fram að vera trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur (Helga Jónsdóttir, 2013)  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar en þær eru byggðar á frásögnum 

þátttakenda. Fundin voru fimm eftirfarandi meginþemu: þörfum mætt, upplifun 

aðstandanda af endurhæfingu og stuðningi fyrir maka sinn, þörf aðstandenda á stuðning 

(undirþemu: jafningjastuðningur, fræðsla og upplýsingar, stuðningur við foreldra 

krabbameinsgreindra), að upplýsa börnin um veikindin, við erum fjölskylda ekki 

krabbameinið. 

4.1 Þörfum mætt  

Viðmælendur höfðu almennt góða reynslu af þjónustu Ljóssins. Þeir upplifðu að tekið 

væri vel á móti þeim, þeir fengu almennt gott viðmót frá starfsfólki og greindu frá því 

meðal annars að þjónustan væri einstök og góð. Viðmælendurnir fengu þá tilfinningu að 

þegar þeir komu í Ljósið og höfðu hitt aðra með svipaða reynslu, að þeir væru ekki einir í 

þessari stöðu. Sú upplifun dró töluvert úr áhyggjum og álagi þeirra. Þeir fengu meiri 

skilning á líðan sinni og að þeir væru ekki einir sem væru að upplifa nýjar og krefjandi 

tilfinningar, jafnvel tilfinningasveiflur. 

Viðmælendunum fannst Ljósið þarft úrræði, bæði fyrir þá krabbameinsgreindu og 

ekki síst fyrir þá sem aðstandendur. Það að þeir gætu nýtt sér stuðning fyrir sig og 

fjölskyldu sína; hvort sem það væri frá jafningjum eða fagaðilum, gaf þeim einnig þá 

upplifun að þeir væru hluti af veikindaferlinu. Það færði þeim skilning á eigin 

aðstandendahlutverki með fræðslu og ráðgjöf. Þeim fannst í raun næg byrði að ástvinir 

þeirra sinntu krabbameinsmeðferðinni, endurhæfingunni og fleira sem tengdist 

veikindunum. 

Tveir viðmælendur höfðu orð á því að Ljósið væri eins og „griðasvæði“. Þar væri 

fagfólk sem vissi hvað væri að gerast hjá fólki sem væri að ganga í gegnum 

krabbameinsveikindi og fjölskyldum þeirra og væri vant því að tala við og nálgast fólk útfrá 

sinni fagmenntun og reynslu. Einnig fannst þeim gott að geta komið í Ljósið án þess að 

þurfa endilega að tala. Þeim fannst gott að fá tækifæri til að hlusta á aðra.  

Einn viðmælandi upplifði hversu mikilvægt væri að geta alltaf treyst á að eiga aðkomu 

í Ljósið. Hann og fjölskyldan hans höfðu upplifað það að þurfa þiggja aðstoð tengda öðrum 

sjúkdómi og fengu í því tilfelli ekki þessa heildrænu og þverfaglegu nálgun eins og fyrir 

finnst í Ljósinu. Tveir aðrir viðmælendur höfðu búið á einu Norðurlandanna í sínu 
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veikindaferli, þar sem þeir höfðu verið ánægðir með heilbrigðiskerfið, en nefndu 

sérstaklega að þar væri ekki sambærileg þjónusta og veitt er í Ljósinu. Þeim fannst vanta 

þessa líkamlegu, félagslegu og andlegu aðstoð sem gott er að nálgast í Ljósinu. 

Mér finnst þetta rosalega gott hús og mér finnst rosalega gott að koma hérna inn, ég 

vona að það nýtist sem flestum. Ég held að það sé mikilvægt og mjög mikilvægt að 

eiga svona hús. Og að fólk sé alltaf velkomið og Ljósið fer ekki einu sinni í sumarfrí. 

Það er náttúrlega stórkostlegt (Kata). 

Tveir viðmælendur töluðu um upplifun sína að geta haft áhrif á þjónustuna í Ljósinu. Sú 

upplifun var styðjandi fyrir þá og vakti upp traust hjá þeim varðandi úrræðið. Vegna þess 

að báðir aðstandendurnir þeirra voru karlmenn sem voru ekki mjög duglegir að nýta sér 

þjónustuna. Viðmælendunum fannst gott að það væri verið að aðlaga úrræðin eða koma 

með eitthvað nýtt inn sem gæti mögulega hentað betur fyrir maka þeirra. Í þeirra tilfelli 

var það gert í samvinnu við þá og aðra unga karlmenn svo þeir gætu sagt frá sinni þörf á 

úrræðum og stuðningi. Ekki síst fannst þessum karlmönnum það áhugavert, hvetjandi og 

styðjandi. 

Maður upplifir að maður hafi áhrif, hluti af því að móta, ef maður finnst vanta 

eitthvað í þjónustuna þá er gert eitthvað í því (Kata). 

Viðmælendurnir lýstu því yfir að vera veikur og ganga í gegnum tilheyrandi meðferðir, 

læknisheimsóknir, rannsóknir og kaupa lyf, væri kostnaðarsamt. Þeir krabbameinsgreindu 

fóru í veikindaleyfi og sumir makar tóku einnig tímabundið veikindaleyfi. Það að vera frá 

vinnu gat haft þau áhrif á fjarhaginn að erfitt var að ná endum saman. Viðmælendurnir 

voru mjög þakklátir fyrir að kostnaðurinn við að stunda endurhæfingu í Ljósinu og þiggja 

stuðning þaðan væri í algjöru lágmarki. Þeim fannst álagið sem fylgdi veikindunum, eins 

og tilfinningarlegar áhyggjur og óvissa, næg byrði. Hvernig nánasta framtíð yrði var 

viðmælendum og aðstandendum þeirra hugleikið. Vangaveltur um hvenær næsta 

læknisheimsókn yrði, hvernig meinið myndi bregðast við lyfjameðferðinni, batahorfur og 

fleira. Sú óvissa gat tekið mikinn toll á líðan þeirra og krafðist fyrir suma viðmælendur 

andlegs stuðnings.  

Gott að geta komið í Ljósið án þess að vera með fjárhagslegar áhyggjur, það fannst 

mér svakalega gott. Hár lyfja- og lækniskostnaður. Þannig gott að geta fengið andlega 

aðstoð án þess að þurfa að borga einhvern 50 þúsund kall er nátturlega gífurlegur 

léttir. Rosaleg hjálp, svakaleg hjálp (Gunna). 
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4.2 Upplifun aðstandenda af endurhæfingu og stuðningi fyrir maka sinn 

Flestir makar viðmælendanna nýttu sér endurhæfinguna í Ljósinu. Það mátti greina mun 

hjá kvenkyns og karlkynsviðmælendum á þann veg að makar kvenkyns viðmælendanna 

sótti sér síður stuðning í endurhæfingu en makar karlkyns viðmælendanna. 

Krabbameinsgreindu karlmennirnir nýttu sér endurhæfingu hins vegar minna en 

krabbameinsgreindu konurnar. Karlmennirnir voru hvattir af mökum sínum til að nýta sér 

Ljósið og gefa úrræðinu tækifæri. Ein ástæðan, sem þeir gáfu upp fyrir að vilja ekki fara, 

var sú að þeim fannst þeir ekki hafa þörf fyrir að sækja sér utanaðkomandi stuðnings, því 

þeir litu jafnvel ekki á sig sem sjúkling. Makar þeirra höfðu hinsvegar mikla þörf fyrir að 

þeir nýttu sér stuðninginn og væru í endurhæfingu og nýttu sér í raun allt sem gæti 

stuðlað að bata þeirra. Makarnir vildu einnig að þeir hefðu tækifæri til að tjá sig um sína 

líðan. Til að mynda um þær hugsanir og tilfinningar sem geta fylgt því að greinast með 

krabbamein.  

Einn viðmælandinn sagði frá að manninn sinn langaði ekki að hitta annað fólk með 

krabbamein. Honum fannst eins og hann ætti ekki samleið með þeim. Hann hafði það á 

tilfinningunni og hélt jafnvel að andrúmsloftið í Ljósinu væri mögulega niðurdrepandi 

frekar en uppbyggjandi. Að þar væri verið að tala um krabbameinið daginn út og inn og 

það vildi hann ekki. Hann vildi vera jákvæður. Hennar tilfinning og upplifun að hann væri 

ekki að nýta sér Ljósið var hræðileg eins og hún orðaði það, því henni fannst eins og hann 

væri að missa af einhverju.  

Ég beið alltaf eftir því að hann væri á þeim stað að hann upplifði að hann þyrfti að 

nýta sér aðstoðina. Ég var alltaf að biðja hann um það í byrjun en svo hætti ég því. Ég 

veit ekki af hverju ég hafði svona mikla þörf fyrir að hann tjáði sig. Kannski af því ég 

hafði þessa þörf (Gunna). 

Einnig héldu sumir krabbameinsgreindu karlmennirnir að í Ljósinu væri lítið sem ekkert í 

boði fyrir karlmenn og að það nýttist betur fyrir konur og jafnvel eldra fólk. Þeir sem nýttu 

sér svo að lokum endurhæfinguna í Ljósinu sáu að sú var ekki raunin, höfðu jafnvel ekki 

kynnt sér úrræðið nægilega. Kata nefndi að maðurinn hennar væri almennt ekki duglegur 

að þiggja utanaðkomandi aðstoð, hvorki í Ljósinu, Krabbameinsfélaginu né Krafti.  

Þeir viðmælendur sem áttu maka sem nýttu sér reglulega þjónustuna í Ljósinu voru 

sammála um hvað endurhæfingin þar gerði mökum sínum gott og væri þeim mikilvæg. 

Bæði fannst viðmælendunum gott að vita að makar sínir væru að gera eitthvað til að 
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komast hjá einangrun, að hafa eitthvað fyrir stafni og vera í daglegri rútínu sem væri 

sniðin fyrir þá sem væru að ganga í gegnum krabbameinsveikindi. Einnig upplifðu 

viðmælendur mun á lundarfari maka sinna á þann hátt að þeir komu upprifnir og 

orkumeiri heim eftir að hafa nýtt daginn í að viðhalda og efla færni sína við daglega iðju. 

Jafnvel fundu þeir í sumum tilfellum mun á þol og styrk hjá þeim. 

Mér finnst mjög gott, eiginlega bara frábært að hún sé að nýta sér Ljósið. Munur að 

geta komið hingað og verið innan um fólk en samt á eigin forsendum. Mér fannst hún 

leita meira hingað en í önnur úrræði, þægilegra umhverfi og hentaði henni betur 

(Baddi). 

Viðmælendurnir upplifðu að makar sínir finndu fyrir einhverjum nýjum tilgangi með því 

að vera í endurhæfingunni frá því að vera í sjúklingahlutverkinu. Sumir uppgötvuðu 

jafnvel nýja færni og hæfileika. Flestir makarnir voru í fjölbreyttri endurhæfingu í Ljósinu 

eins og í viðtölum við iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara og aðra fagaðila, fræðslunámskeið, 

líkamsrækt og handverk. Áberandi var hvað viðmælendurnir voru sammála um hvað 

endurhæfingarúrræðin og stuðningurinn hefðu gert aðstandendum sínum gott. 

Þvílíkur munur á henni eftir að hún byrjaði í Ljósinu. Henni finnst hún tilheyra og hafa 

eitthvað fyrir stafni. Þegar þú greinist með krabbamein þá taparðu hluta af þínu 

identit. Hún finnur tilgang, fundið aftur sitt identit. Fann nýja hæfileika. Með 

veikindunum tapaði hún einhverju en á sama tíma fann hún eitthvað á móti. Hefði 

ekki dottið í hug að prófa eitthvað svona nema fyrir tilstilli Ljóssins, það var í boði 

(Geir). 

Skipti máli að vera í þessari rútínu, takti. Það er bara allt annað en að vera út í bæ. 

Hitta fólk í svipuðum sporum og rútínan miðast við sjúklinga í þessu ferli (Baddi). 

Flestir viðmælendurnir upplifðu að samskipti innan heimilisins og líðan yrði betri, það er 

opnari og jákvæðari eftir að hafa fengið fræðslu og stuðning í Ljósinu. Fræðslu um 

mikilvægi opinna samskipta, tjáningu á líðan sinni og ýmsar jákvæðar og styðjandi 

samskiptaleiðir sem eru hjálplegar þegar erfiðleikar og breytingar eiga sér stað í 

fjölskyldum. Neikvæð líðan svo sem depurð og kvíði, frumkvæðisleysi og skert andlegt 

úthald voru algeng viðbrögð í veikindum makanna og fundu sérstaklega tveir 

viðmælendur mun á mökum sínum þegar þeir voru í endurhæfingunni í Ljósinu. Frá því 

að einangra sig heima, sem leiddi af sér þrúgandi andrúmsloft á heimlinu og hjálparleysi 

aðstandenda (hugsanir eins og:„Hvað á ég að gera til að styðja hana?“ „Hvert er mitt 

hlutverk?“ „Hvað hjálpar til?“), í að sjá á eftir maka sínum í Ljósið þar sem þeir fengu 
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tækifæri til að byggja sig upp og að dreifa huganum með því að hafa eitthvað fyrir stafni, 

leiddi af sér jákvæðari samskipti og líðan. Það var léttir fyrir alla á heimilinu að sjá og 

upplifa að hinum krabbameinsgreinda liði betur.  

Mér fannst samskiptin á milli okkar bætast. Allavega fór hann að tjá sig meira og sýna 

mér meiri umhyggju, held hann hafi lært það í einhverjum þessum hópum (Stína). 

Viðmælendur voru ánægðir með hvað makar þeirra fengu góðan stuðning frá jafningjum 

í Ljósinu. Stuðningurinn fólst í því að hitta aðra í svipuðum sporum í skipulögðum 

jafningjahópum einnig að kynnast öðrum óformlega í gegnum endurhæfinguna. Geir 

nefnir sérstaklega hvað honum fannst gott að sjá maka sinn tilheyra hópi og kynnast fólki. 

Áberandi fannst honum hvað það var mikill hvati í þessum hópi, hvernig þær drifu hver 

aðra áfram og nýttu styrk hver frá annarri. Honum fannst frumkvæði og sjálfsmynd 

hennar eflast, sem lýsti sér í því að hún kom með hugmyndir um hvað hópurinn gæti gert 

saman og tók jafnvel þátt í að útfæra þær hugmyndir. Stína nefndi að maki sinn hafi verið 

ánægður með jafningjahóp sem var fyrir 20-45 ára. Honum fannst gott að fara út og 

upplifa ný ævintýri án þess að hugsa um krabbameinið. Hann hafði þó einnig prófað að 

fara í annan jafningjahóp sem var einungis ætlaður körlum. Þar hins vegar fannst honum 

sem hann ætti litla samleið og fengi ekki eins mikið út úr því að mæta í þann hóp þar sem 

hann var yngstur í hópnum. 

4.3 Þörf aðstandenda á stuðningi  

Flestir viðmælendur upplifðu mikla þörf fyrir að nýta sér stuðning í Ljósinu, sérstaklega 

þar sem þeir þekktu ekki hvað fylgdi því að eiga nákominn ástvin með krabbamein, hvað 

væri framundan og hvað þeir væru að fara út í. Nýja hlutverkið sem aðstandandi 

einstaklings með krabbamein var framandi fyrir þá. Því nýttu allir viðmælendurnir sér 

einhvern aðstandendastuðning í Ljósinu. Þeir upplifðu að þar væri alltaf eitthvað í boði 

sem þeir gætu nýtt sér. Þeim fannst mikilvægt að bæði krabbameinsgreindir og 

aðstandendur nýttu sér Ljósið og annarskonar stuðning fljótlega við 

krabbameinsgreiningu. Upplifun viðmælanda var sú að fræðsla og upplýsingar minnkuðu 

ótta og óvissu og gæfi þeim meiri skilning á breyttum aðstæðum og aðlögun. 
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4.3.1 Jafningjastuðningur 

Jafningjahópurinn fyrir unga maka sem stýrður var af fagaðila þótti viðmælendum 

áberandi hjálplegur fyrir sig. Allir viðmælendur nema einn nýttu sér það úrræði. Þeir 

upplifðu hópinn fyrst og fremst gagnlegan. Þar sem meðlimir hópsins veittu hver öðrum 

stuðning og samkennd. Gott fannst þeim að deila reynslu og fá tækifæri til þess að ræða 

ýmis mál sem ekki var skilningur fyrir annars staðar. Viðmælendurnir nefndu að í þessum 

hópi væru þeir að hlusta á reynslusögur annarra, ræða sameiginlegar upplifanir og deila 

þekkingu sinni með öðrum. Þeir fengu góða endurgjöf frá fagmanni og yfirfærðu á eigið 

líf.  

Viðmælendurnir deildu einnig þeirri reynslu að upplifa ýmsar krefjandi tilfinningar og 

líðan gagnvart maka sínum og öðrum. Tilfinningar, eins og vera pirraður yfir einhverju í 

fari maka síns, sem voru jafnvel algeng einkenni þess að vera krabbameinsveikur, eins og 

til dæmis framtaks- og orkuleysið. Sektarkennd fylgdi svo í kjölfarið yfir að upplifa þessa 

tilfinningar og hugsanir. Í hópnum var hægt að tala um það sem erfitt var, án afsakana 

eða útskýringa og enginn dæmdi. Það var því léttir fyrir viðmælendur að finna að þeir voru 

ekki einir með þessar tilfinningar og hugsanir. Þeim fannst gott að hitta aðra sem skildu 

þá og aðstæður þeirra og líka að geta stundum tjáð tilfinningar sínar án þess að sá veiki 

væri með. Það var líka rík þörf hjá viðmælendum að gefa af sér og miðla reynslu sinni. 

Jafningjastuðningurinn kom því á móts við þessar þarfir. Þeim fannst alltaf gott að koma 

og hitta hópinn, það var ekki alltaf verið að ræða neikvæð málefni. Húmorinn var aldrei 

langt undan og var mikilvægur í veikindaferlinu, þeim fannst gott að hlæja og fíflast.  

Einn viðmælandinn nefndi að maki sinn hefði í fyrstu þótt skrítið að hún væri að sækja 

sér þennan stuðning en fann svo hvað það gerði henni gott og skynjaði betri líðan hjá 

henni og var því síðan farin að hvetja hana til að fara og hitta fólkið. 

Maður er stundum að pirra sig yfir einhverju sem maður er ekki að segja við alla. Þau 

vissu nákvæmlega hvað maður var að tala um. Maður gat sagt allt þarna. Þú veist um 

börnin, tengdaforeldrana, foreldrana og allt bara. Að þora að segja eitthvað upphátt 

án þess að vera dæmdur fyrir það. Þegar maður hittir aðra í sömu sporum, þá hugsaði 

maður, já ok, ég er ekki geðveik og þetta er ekki bara svona heima hjá mér. Þetta er 

allsstaðar (Gunna). 

Ótrúlega skrítið að hitta aðra með sömu tilfinningar. Held að það hafi hjálpað mér 

mest, sýnir að maður er ekki einn í þessu (Stína). 
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4.3.2 Fræðsla og upplýsingar 

Þrír viðmælendur fóru á fræðslunámskeið fyrir aðstandendur sem þeim þótti bæði 

upplýsandi og gefandi. Fræðslan fannst þeim mikilvæg, vegna þess að hún gaf kost á því, 

að fá skilning bæði hjá fagfólki og öðrum aðstandendum um hlutverk sitt sem 

aðstandandi. Þeim fannst gott að vita hvað væru eðlilegar tilfinningar í nýjum og 

óvæntum aðstæðum og komast að því að það er engin ein regla fyrir því hvernig best er 

að vera aðstandandi. Það að fá tækifæri að ræða reynslu sína, áhyggjur og þá líðan sem 

fylgdi því að eiga náin ástvin sem greinst hafði með alvarlegan sjúkdóm fannst þeim 

gefandi og hjálplegt. Fræðslan og umræðurnar sem sköpuðust á námskeiðinu gaf þeim 

bjargráð í farteskið. Eins og hvaða leiðir væru hjálplegar til góðrar samskipta, að draga úr 

streitu og veita stuðning. 

Einn viðmælandinn sagðist hafa farið á aðstandendanámskeið því konan hans hefði 

bent honum á það. Henni fannst þörf á að hann sækti sér fræðslu og því fannst honum 

mikilvægt að mæta þeirri þörf. Honum fannst það líka góð leið til að öðlast hlutdeild í 

veikindaferlinu, að gera allt sem hann gat mögulega gert til að styðja hana í veikindunum, 

í hvaða formi sem það var. Námskeiðið opnaði einnig augun hans, hvað það var mikilvægt 

fyrir hann og aðra aðstandendur, að kynna sér hvað væri í boði til að fá aðstoð og 

stuðning. Því á þessu augnabliki upplifði hann einhverskonar jarðtengingu í veikindum 

hennar, veitti honum raunsæistilfinningu. Þetta var góður tímapunktur, í hennar 

veikindaferli, að fara á þetta fræðslunámskeið og lærdómsríkt að upplifa þá dýnamík sem 

var í hópnum. Dýnamíkin í hópnum lýsti sér þannig að á námskeiðinu mættust 

aðstandendur á mismunandi aldri og á mismunandi stigum í veikindunum, sumir áttu 

aðstandendur sem voru að greinast aftur eða langveikir. Einnig fannst honum þessi tími 

sem hann sat á námskeiðinu, þessar tvær klukkustundir á viku í sex vikur, gefa sér færi á 

að eiga stund fyrir sig án þess að fá samviskubit yfir því að vera ekki að sinna konu sinni, 

börnum eða heimilishaldi. Það gat nefnilega almennt reynst viðmælendum erfitt að hlúa 

að sjálfum sér án þess að upplifa sektarkennd yfir því að vera ekki að sinna, til dæmis, 

maka sínum og fjölskyldu. 

Að heyra upplifun og reynslu annarra var gagnlegt fyrir viðmælendur. Bæði á þann 

hátt að heyra að sumir væru að glíma við margt svipað og þeir sjálfir í þessum aðstæðum 

og svo það að aðrir væru að upplifa eitthvað allt annað. Sú upplifun reyndist þeim 
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mikilvæg, að fá staðfestingu á því að þeir væru að gera eitthvað rétt og að stuðningur 

þeirra við aðstandendur sína væri góður.  

Umræðurnar sem sköpuðust á námskeiðinu um mikilvægi opinna samskipti tengda 

hugsunum og líðan á milli para, fannst viðmælendunum skipta miklu máli. Einn 

viðmælendanna nefndi að áhætta væri á að pirringur og ásakanir gætu auðveldlega 

myndast ef maður væri ekki hreinskilin í tengslum við líðan.  

Tveir viðmælendanna sátu para- og hjónanámskeið með mökum sínum. Þeir fundu 

að í veikindunum jókst álagið í samskiptum milli þeirra. Eins og að tjá sig ekki alltaf, í 

tengslum við hverjar þarfir og væntingar voru til hvors annars, í nýjum og krefjandi 

hlutverkum það er sjúklinga- og aðstandendahlutverkunum.  

Veikindin hafa áhrif á samskiptin. Tölum öðruvísi saman núna eftir paranámskeiðið, 

þannig það er plús. Við vorum voða lítið að tala saman. Var miklu meiri pirringur 

(Geir). 

Það að fá fræðslu og skilning á hversu mikilvægur gagnkvæmur stuðningur er til að 

viðhalda góðum samskiptum og tengslum í parasambandi eins og þau fengu á 

námskeiðinu, leiddi til bættra samskipta hjá viðmælendum og mökum þeirra. Það sem 

kom öðrum viðmælandanum á óvart var hvað maðurinn hennar var opinskár á 

námskeiðinu og hafði mikla þörf fyrir að tjá sig. Hann hafði verið sá sem fann ekki þörfina 

fyrir andlega aðstoð. Það hafði þar af leiðandi jákvæða upplifun fyrir hana, sem nýttist til 

opinna samskipta og hreinskilni á milli þeirra. 

4.3.3 Stuðningur við foreldra krabbameinsgreindra  

Allir viðmælendurnir voru á þeirri skoðun að aðrir fjölskyldumeðlimir eins og foreldrar 

þeirra hefðu gott af því að fá fræðslu. Sérstaklega eftir að þeir höfðu sjálfir upplifað að 

fræðsla og jafningjastuðningur hefði nýst þeim vel og veitt þeim meiri skilning á því að 

eiga náinn ástvin með krabbamein og hvað mögulega fælist í því að vera í hlutverki 

sjúklings og aðstandanda. Einnig kom í ljós að viðmælendur upplifðu að þeim hafi einnig 

verið úthlutað enn einu hlutverkinu; það að vera aðstandandi aðstandenda. Það hlutverk 

gat verið ansi krefjandi þar sem talsverður stuðningur fólst í því, að þurfa bæði að styðja 

maka sinn og svo tengdaforeldra sína.  

Það var áberandi hvað fáir vildu nýta sér utanaðkomandi aðstoð. Viðmælendur 

nefndu sömu ástæðuna, sem var sú að foreldrar þeirra væru af gamla skólanum og fyndist 
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þörfin ekki liggja í því að þeir þyrftu að tala við einhvern. Flestir foreldar ræddu almennt 

ekki sína líðan eða fannst jafnvel að þeir hefðu gengið í gegnum svo margt í lífinu sem 

væri þeim nægur reynslubanki. Einn viðmælandi nefndi, að það væri eins og foreldrum 

þættu erfitt að sækja sér stuðning því þeir væru ekki sjálfir með krabbamein eða í nánasta 

aðstandendahlutverkinu eins og makinn. Þeim fyndist þeir vera að taka pláss frá öðrum 

sem þyrftu á meiri stuðningi að halda.  

4.4 Að upplýsa börnin um veikindin  

Allir viðmælendur áttu börn á mismunandi aldri, allt frá þriggja ára upp í tuttugu og eins 

árs. Öll börnin vissu að foreldri væri með krabbamein þegar viðtölin voru tekin. Áberandi 

erfitt var fyrir suma viðmælendur að ræða um börnin og var stutt í grát, sérstaklega hjá 

mæðrunum. Aðspurð út í þau viðbrögð, þá snerti það ósk þeirra að börnum þeirra liði vel 

og væru áhyggjulaus. Einn viðmælandinn var búin að missa maka sinn og sagði frá því að 

hún væri sorgmædd yfir því að börnin sín ættu ekki pabba. Hún fann einnig til með hinum 

látna að hann skildi fara á mis við að kynnast yngsta syninum sem einungis væri fimm ára. 

Það hjálpaði henni, í gegnum þær hugsanir, að trúa því að hann fylgdist með þeim.  

Viðmælendunum fannst mikilvægt að börnin væru upplýst um krabbameinið. Að það 

væri enginn feluleikur á heimilinu þrátt fyrir að það væri ekki alltaf verið að tala um 

veikindin. Þeim fannst gott að nota réttu sjúkdómsorðin, segja frá læknisheimsóknum og 

blóðprufum og sýna þeim jafnvel sár eða ummerki á líkama sem tengdust krabbameininu. 

Þeim fannst einnig mikilvægt að vera viðbúin krefjandi umræðum eins og um dauðann. 

Foreldrum fannst einnig nauðsynlegt að nánasta umhverfi væri upplýst eins og leikskóli 

og skóli. Eldri börnin, unglingarnir, fengu að öllu jafnan val hjá foreldrunum hverjum þau 

sögðu frá veikindum og yfirleitt voru það einungis nokkrir vinir sem fengu að vita, til að 

byrja með. 

Foreldrarnir sem áttu fleiri en tvö börn á mismunandi aldri, sem voru allir 

viðmælendurnir nema einn, tilkynntu börnunum í sitt í hvoru lagi frá veikindunum og 

fundu strax hvað það var mikilvægt út frá túlkun þeirra og þroska. Vegna þess hversu 

mismunandi börnin brugðust við og tóku tíðindum eftir þroska og aldri. Börnin sem voru 

á unglingsárunum, brustu í grát eða lokuðu sig af allt upp í nokkra daga. Yngstu börnin (6-

9 ára) stöldruðu styttra við samtalið en spurðu jafnvel beint út hvort hann/hún myndi 
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deyja. Börnin á miðstigi (10-12 ára) voru hugsandi og stöldruðu við umræðuna, veltu fyrir 

sér hvað það þýddi að vera með krabbamein.  

Við töluðum við þá í sitthvoru lagi [þrír drengir á mismunandi aldri], vissum að þeir 

mundu spyrja mismunandi spurninga. Hefði til dæmis ekki kært mig um það að þurfa 

að halda áfram spjallinu með yngri strákunum eftir þessi snöggu svör unglingsins 

(hann hafði sagt „er langt eftir?“ og lokaði sig svo inn í herbergi). Spjallið hefði farið 

öðruvísi, þeir hefðu ekki náð að stjórna því. Ekki spurt sömu spurninganna sem 

kannski þeir vildu spyrja. Hver fær að gera sitt á sínum forsendum (Baddi). 

Einn viðmælandinn sem átti fimm ára barn nefndi að þau höfðu ekki strax notað orðið 

krabbamein þegar þau voru að tala um veikindin. Þau upplýstu barnið strax að pabbi væri 

veikur og væri á spítala að láta lækna sig. Þau efuðust um að barnið hefði skilið veikindin 

eitthvað frekar með því að segja krabbamein. Þau notuðu orðið krabbamein ekki fyrr en 

þau voru búin að fá fræðslu í Ljósinu og nýttu sér einnig bók sér til stuðnings sem var með 

því markmiði að lesa með börnum sem eiga foreldri með krabbamein. Barnið spurði allar 

þær spurningar sem talið er að börn á hans aldri hugsi um þegar einhver nákominn þeirra 

veikist alvarlega, eins og „deyr hann úr þessu?“ „smitast ég af þessu?“ „er þetta mér að 

kenna?“. 

Önnur móðir sem átti barn á fimmta ári taldi að það hefði ekki skilning á krabbameini 

föður síns. En þegar foreldrarnir voru farin að finna fyrir hegðunarbreytingu hjá barninu 

sem lýsti sér þannig að það átti erfitt með að vera aðskilið frá þeim. Þá fengu þau 

fjölskyldustuðning, sem fól í sér umræðu um að það væri í lagi að segja barninu frá 

krabbameininu og hvernig gott væri að tala við barnið. Meðal annars þau ráð að nota 

orðið krabbamein, að það væri ekki padda eða maur inni í honum og að veikindin væru 

ekki barninu að kenna. Eftir að hafa útskýrt og sagt frá skynjuðu foreldarnir strax jákvæða 

breytingu á barninu, sem varð öruggari og leið betur með og án þeirra. Foreldarnir höfðu 

jafnvel á tilfinningunni að barnið hafði lengi skynjað að eitthvað væri að. Þau voru 

sannfærð eftir þessa upplifun að það væri mikilvægt að barnið fengi að vita hvað væri í 

gangi og væri upplýst.  

Flest börnin nýttu sér einhverskonar stuðning, hvort sem það var í formi námskeiða 

eða einstaklingsviðtala, bæði í Ljósinu og utan þess. Fimm barnanna höfðu farið á 

aðstandendanámskeið fyrir börn og ungmenni í Ljósinu, önnur voru ekki komin með aldur 

til eða voru of gömul fyrir námskeiðin. Eitt barnanna hafði farið í þrígang á eitt af 
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námskeiðinu, því fannst það skemmtilegt og leið vel koma í Ljósið, kynnast staðnum sem 

foreldrar þeirra komu á. Barninu fannst líka gott að eignast vini sem áttu það sameiginlegt 

að eiga nákomin fjölskyldumeðlim með krabbamein ólíkt því hvernig var í skólanum, þar 

sem barnið þekkti engan sem var að ganga í gegnum svipað og það. Einn viðmælandinn 

hafði orð á því að börnin hans væru of ung til að fara á námskeið núna en vildi að þau færi 

á það þegar þau hefðu aldur til. Hann taldi þau hafa gott af því að fá viðeigandi stuðning. 

Foreldrar barnanna sem nýttu sér námskeiðin höfðu öll jákvæða reynslu af 

námskeiðunum. Börnin fengu þar tækifæri til að upplifa, skapa og tjá sig í gegnum leik og 

verkefni í öruggu og styðjandi umhverfi. Þeim fannst áhersla vera lögð á að styrkja 

sjálfsmynd barnanna með það að leiðarljósi að þau ættu auðveldara með að takast á við 

mótlæti og breytingar. 

Einn viðmælandinn hafði það á tilfinningu, að ef börnin væru til dæmis líka að fara á 

námskeið eins og foreldrarnir, í Ljósinu, þá upplifðu börnin jafnvel að þau væru líka hluti 

af veikindaferlinu. Því athyglin beindist ansi mikið á þann sem væri veikur. 

Það er ekki bara mamma, alltaf í einhverri meðferð. Við erum líka að fara í Ljósið þar 

sem mamma er líka og svo er pabbi líka búin að fara á námskeið. Ég held að þetta 

skipti máli (Baddi). 

Sum barnanna sem voru komin yfir sautján ára aldur höfðu meiri þörf fyrir að sinna sínu 

það er skóla og áhugamálum og vera með vinum en að fara á námskeið eða í 

stuðningsviðtöl. Nokkrir viðmælendurnir lýstu því, að til að tryggja að líðan barnanna 

sinna væri góð, þá væri þörf foreldranna oft sú að þau fengi stuðning frá fagaðila eða 

væru reglulega að tjá líðan sína við sig. En mögulega fengju þau þann stuðning sem þau 

óskuðu eftir sjálf, í gegnum vini sína og að geta sinnt sínu. Einn viðmælandi fékk það ráð 

að tala reglulega um þá aðstoð sem væri í boði í samfélaginu í návist unglinganna sinna til 

að þeir væru meðvitaðir um hvað væri í boði og þá mögulega gætu þeir nálgast þá aðstoð 

þegar þeir væru tilbúinir. Það róaði þann viðmælanda. 

4.5 Við erum fjölskylda ekki krabbameinið 

Viðmælendur voru sammála um að margt væri krefjandi í veikindunum og miklar 

breytingar sem þau höfðu för með sér. Allir upplifðu að fjölskyldan þyrfti að ná að aðlagast 

breytingum á eins farsælan hátt og hægt væri og gera allt eins og venjuleg fjölskylda. 

Dagleg rútína breyttist í byrjun og mikill tími fór í að huga að veikindum, meðferðum og 
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því tilheyrandi. Auðvelt var að láta lífið snúast um veikindin. Öllum fannst mikilvægt að 

hugsa um sig fyrst og fremst sem fjölskylda en ekki krabbameinið. Það gerðu þau með því 

að eiga fjölskyldugæðastundir og að allir gætu sinnt sinni daglegri rútínu. Einnig að sjá til 

þess að börnin gætu sinnt tómstundum sínum og leikið við vini og jafnvel boðið vinum 

heim. Ekki síst að makarnir gætu hlúð að sér án sektarkenndar, til dæmis sinnt 

áhugamálum og ræktinni, til að eiga meiri möguleika að gefa af sér. Flestir fundu að ef 

þeim leið vel, þá leið mökunum vel. 

Flestir viðmælendur fundu að það fylgdi því mikið álag að svara spurningum og 

upplýsa um veikindin. Því upplifðu þeir mikilvægi þess að setja sér mörk, til dæmis með 

því að setja upp Facebook hóp, þar sem þau settu inn fréttir og upplýsingar og sögðu til 

dæmis einungis einum til tveimur einstaklingum í vinnunni frá framvindu mála, sem gátu 

svo séð um að upplýsa aðra. Stundum var spurt of mikið eða jafnvel ekki neitt. 

Til að minnka álag á heimilinu fannst öllum viðmælendum nauðsynlegt að hafa opin 

samskipti á heimilinu. Þeir lærðu það af reynslunni, að liggja á skoðun sinni og tjá sig ekki 

hreinskilningslega um þarfir sínar, leiddi til misskilnings og slæmra samskipta. Þeir vildu 

vita ef eitthvað var að hjá maka sínum, líkamlega eða andlega, til að geta rætt hlutina 

strax og unnið úr þeim.  

Allir viðmælendurnir, nema einn, fundu fyrir neikvæðum tilfinningum eins og kvíða 

og ótta og þá sérstaklega tengt bið á niðurstöðum og þess háttar. Sektarkennd var einnig 

algeng tengt því hvort þeir voru að sinna aðstandandahlutverkinu nægilega. En allir 

viðmælendurnir upplifðu einhvers konar álag tengt breytingunum. Þeir upplifðu maka 

sína, að öllu jöfnu, æðrulausa og jákvæða. Þó kom það fyrir inn á milli að líðan þeirra var 

óstöðug. Því fannst þeim mikilvægt að nýta sér þann stuðning sem var í boði, til að gera 

reynslu og líðan sína og makanna léttbærari. Að vita til þess að margir aðrir voru í 

svipuðum sporum og þeir fannst þeim hjálplegt á þann hátt að geta nýtt sér þá þekkingu 

og reynslu sem var þegar til staðar.  

Ég held að maður þurfi aðeins að opna og taka við, til þess bara að fá lausnir á sínum 

vandamálum og á því hvað maður er að hugsa, hvernig á að tala við börnin og 

makann“ (Kata). 
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5 Umræður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni; „Hver er upplifun og reynsla aðstandenda einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu á þjónustu Ljóssins?“. Niðurstöður verða ræddar í fræðilegu ljósi og 

ályktanir af þeim dregnar. Umræðukaflinn verður kaflaskiptur í eftirfarandi fjóra kafla: Áhrif 

krabbameinsgreiningar á lífsgæði fjölskyldunnar með undirköflunum; við erum fjölskylda, 

parasambandið, kynjamunur og ótti við endurupptöku krabbameins. Fræðsla og stuðningur 

fyrir aðstandendur með undirkaflanum jafningjastuðningur. Börn sem aðstandendur og að 

lokum samantekt á niðurstöðum rannsóknarspurningar. 

5.1 Áhrif krabbameinsgreiningar á lífsgæði fjölskyldunnar 

Niðurstöður þessar rannsóknar eru í samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt að þegar 

fjölskyldumeðlimur greinist með krabbamein hefur það á einn eða annan hátt áhrif á alla 

fjölskylduna og þeirra lífsgæði (Kim o.fl., 2015; Steinwedel, 2013). Það sýndi sig einna helst á 

því hve mikil þörf var fyrir að hafa aðgang að úrræði eins og Ljósinu, sem sinnir allri 

fjölskyldunni. Það kom fram að það þótti mikilvægt í veikindaferlinu að fá viðeigandi stuðning 

á sama stað og makinn sem hafði greinst með krabbamein. Einnig sýndu niðurstöður að 

aðstoðin jók skilning á eigin aðstandendahlutverki í gegnum fræðslu, stuðning frá fagfólki og 

jafningjum og ráðgjöf. Það veitti stuðning að hitta aðra sem voru að ganga í gegnum svipað 

ferli og tilfinningu fyrir því að þeir væru ekki einir í þeirri stöðu að eiga náinn ástvin með 

krabbameinsgreiningu. Sú vissa létti töluvert á áhyggjum og álagi. Sérstaklega á þann hátt að 

skilningur jókst á eigin tilfinningum og líðan sem og maka sinna og barna. Fram kom í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að fagfólk Ljóssins naut trausts. Þar væri fagfólk sem vissi 

hvað væri að gerast hjá fólki sem væri að ganga í gegnum krabbameinsveikindi og fjölskyldum 

þeirra og væri vant því að tala við og nálgast fólk út frá sinni fagmenntun og reynslu. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna mikilvægi þess að endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð sé til staðar 

fyrir krabbameinsgreinda og fjölskyldur þeirra. Í niðurstöðum rannsóknar þar sem skoðuð var 

upplifun þátttakenda á þjónustu við krabbameinsmiðstöð í Ástralíu kom fram að það þótti 

hjálplegt í veikindaferlinu að hafa samastað og geta deilt reynslu á því að vera 

krabbameinsgreindur og aðstandandi. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt fram á að stuðningur 

frá heilbrigðisstarfsfólki sé mikilvægur. Upplifunin að geta sagt frá reynslu sinni á hlutverki sínu 

sem umönnunaraðili, fá skilning og hlustun virðist hjálpleg. Traust aðstandenda til 
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heilbrigðisstarfsmanna jókst með tilheyrandi stuðningi (Law o.fl., 2018). Vel er hægt að túlka 

út frá ofangreindum niðurstöðum að virk hlustun ýti undir traust og að traust dragi úr ótta. 

Það má segja að hluti af góðum lífsgæðum sé fjárhagsleg heilsa. Í þessari rannsókn kom 

fram að það var mikilvægt að kostnaðurinn við að stunda endurhæfingu í Ljósinu og þiggja 

stuðning þaðan væri í algjöru lágmarki. Því álagið sem fylgir veikindunum, eins og 

tilfinningarlegar áhyggjur og óvissa getur verið næg byrði fyrir einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu og aðstandendur þeirra. Vangaveltur um nánustu framtíð eins og 

hvenær næsta læknisheimsókn verður, hvernig meinið muni bregðast við lyfjameðferðinni, 

batahorfur og tilheyrandi vanlíðan er aðstandendum hugleikið. Þessar áhyggjur geta tekið 

mikinn toll á líðan einstaklinga með krabbameinsgreiningu og aðstandendur þeirra og krefst 

oftar en ekki andlegs stuðnings hjá fagaðila svo sem fjölskyldufræðingi. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl geta verið á milli fjárhagslegrar byrðar tengdar krabbameinsveikindum og 

skertum lífsgæðum fólks. Það getur því verið mikil þörf fyrir fjárhagslegan stuðning þegar 

einhver veikist. Flestir krabbameinsgreindir þurfa að vera frá vinnu til lengri tíma sem getur 

rýrt innkomu heimilisins og mikil kostnaður getur fylgt veikindunum (Law o.fl, 2018).  

Þessi rannsókn sýndi fram á að aðstandendur finna fyrir neikvæðum tilfinningum eins og 

kvíða og ótta vegna biða eftir niðurstöðum og annarra óvissuþátta tengda 

krabbameinsmeðferðinni. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á samskonar niðurstöður 

(Kauffman o.fl., 2015; Steinwedel, 2013). Það að lifa við mikla óvissu í langan tíma er stór 

áhættuþáttur fyrir vaxandi og viðvarandi streitu og getur því haft veruleg streituvaldandi áhrif 

á fjölskylduna í heild (McCubbin o.fl., 1996; Steinwedel, 2013). Fram kom í rannsókninni að 

fræðsla og upplýsingar drógu úr ótta og óvissu aðstandenda. Enn fremur gáfu þær meiri 

skilning á veikindunum og jafnvel leiðir að þrautseigju. Fleiri rannsóknir haft sýnt fram á að 

fræðsla og stuðningur getur haft töluvert að segja við að draga úr ótta og óvissu (Finley, 2017). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóma þar sem fram kemur að mikilvægt er að 

aðstandendur fái viðeigandi aðstoð til að tryggja betri lífsgæði.  

Í þessari rannsókn kom berlega í ljós að tilfinning eins og sektarkennd væri algeng hjá 

aðstandendum og tengdist oft því hvort, þeir sem makar, væru að sinna 

aðstandendahlutverkinu nægilega vel. Einnig upplifðu aðstandendur stundum pirring út í 

maka sinn sem ýtti enn frekar undir sektarkenndina. Tilfinningaleg viðbrögð við áfalli og 

sálarkrísu eins og þegar náinn ástvinur greinist með krabbamein getur verið eins mismunandi 
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og við erum mörg. Þau viðbrögð geta líst sér í tilfinningalegum doða, reiði, pirringi, 

sektarkennd, áhyggjum og óvissu (Valgerður Hjartardóttir, 2012). Það má álykta að neikvæðar 

tilfinningar, líkt og kom fram í þessari rannsókn hjá mökum krabbameinsgreindra, hafi 

neikvæð áhrif á andlega líðan sem getur þá haft verulega skerðingu á lífsgæði einstaklinga. 

Enn fremur hafa rannsóknir sýnt fram á að fjölskyldumeðlimir geta fundið fyrir vanmætti í 

hlutverki sínu sem aðstandandi. Meðal annars vegna þess að það getur verið erfitt að horfa 

upp á ástvin sinn líða illa (Ryst, 2004). Það getur stafað að því að aðstandandinn þekkir ekki 

sitt nýja og krefjandi hlutverk. Einnig er möguleiki á því að erfitt sé að átta sig á hvaða og 

hvernig stuðning skal veita og þá sérstaklega þegar aðstandandanum líður illa sjálfum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðstandendur upplifi tilfinningaleg streitueinkenni jafnt á við 

þann sem fær krabbameinsgreininguna og í sumum tilfellum hafa umönnunaraðilar jafnvel 

upplifað meiri kvíða- og þunglyndiseinkenni en sá krabbameinsgreindi (Braun o.fl., 2008; 

Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). 

Aðstandendur í rannsókninni fundu að endurhæfingin í Ljósinu gerði mökum sínum gott 

og var þeim mikilvæg. Það reyndist vel fyrir aðstandendur að vita af því að makar þeirra væru 

að gera eitthvað til að komast hjá einangrun, að hafa eitthvað fyrir stafni og vera í daglegri 

rútínu sem væri sniðin fyrir einstaklinga með krabbamein. Enn fremur upplifðu aðstandendur 

mun á lundarfari maka sinna; því þeir koma orkumeiri heim eftir að hafa nýtt daginn í að 

viðhalda og efla færni sína við daglega iðju. Það sem aðstandendur sjá einnig hjá mökum 

sínum, í gegnum endurhæfingu hjá Ljósinu, er að þeir krabbameinsgreindu finna fyrir tilgangi 

að nýju og uppgötva jafnvel nýja færni og hæfileika. Rannsóknir sýna fram á að það reynist 

erfitt að finna aftur tilgang með lífinu, að endurheimta líf sitt, að aðlagast skertri færni og að 

hafa stjórn á aðstæðum (Dow, Ferrel, Haberman og Eaton, 1999). Sjúkdómar eða veikindi geta 

leitt til þess að einstaklingur upplifi sjálfsmynd sína brotna. Við veikindi geta lífsgæði 

viðkomandi skerst vegna skertrar andlegrar og líkamlegrar færni og því líkur á því að 

viðkomandi eigi erfitt með að sinna öllum sínum hlutverkum eins og áður. Því má benda á 

mikilvægi endurhæfingar. Aðstandendur í þessari rannsókn upplifðu að endurhæfing í Ljósinu 

bætti lífsgæði maka sinna og þar af leiðandi ýtti undir bætt lífsgæði hjá þeim sjálfum. Hægt er 

að líta á það sem samverkandi áhrif. Samkvæmt almennu kerfiskenningunni er lítið svo á að 

fjölskyldan sé sem opið kerfi og öll kerfi hafa yfir og undirkerfi sem tengjast og hafa áhrif á 

hvort annað. Fjölskyldan er sem ein heild og ein manneskja er einn hlekkur í stærra kerfi. Það 

sem hefur áhrif á einn í fjölskyldunni hefur áhrif á fjölskylduna í heild (Nichols, 2010). Því má 
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segja að skert lífsgæði einnar manneskju innan fjölskyldunnar hafi áhrif og geti dregið úr 

lífsgæðum annarra fjölskyldumeðlima. Í þessari rannsókn kom fram að það gaf viðmælendum 

mikið að vita og ýtti undir jákvæðari líðan að sjá á eftir aðstandendum sínum í endurhæfingu 

þar sem þeir fengu tækifæri til að efla sín lífsgæði og þar af leiðandi fjölskyldunnar í heild. 

5.1.1 Við erum fjölskylda ekki krabbameinið 

Í rannsókninni kom fram að fjölskyldan upplifir miklar og krefjandi breytingar við 

krabbameinsgreiningu. Dagleg rútína breyttist í byrjun veikindaferlis og mikill tími fór í að huga 

að veikindum, meðferðum og því tilheyrandi. En til að tryggja að fjölskyldulífið snérist ekki um 

veikindin fannst aðstandendum mikilvægt að fölskyldan aðlagaðist breytingunum á eins 

farsælan hátt og hægt væri. Mikilvægt fannst þeim að hugsa um að þau væru fjölskylda en 

ekki krabbameinið. Það gerðu þau með að eiga fjölskyldugæðastundir og með því að reyna að 

tryggja að allir gætu sinnt sinni daglegri rútínu og tómstundum, leikið við vini og boðið gestum 

heim. Slíkar niðurstöður mega teljast jákvæðar því talið er að þegar miklar breytingar verða 

innan fjölskyldu, eins og þegar alvarleg veikindi eiga í hlut, sé mikilvægt að fjölskyldan aðlagist 

þeim breytingum. Aðlögun felur í sér að allir fjölskyldumeðlimir þurfi að leggja sitt að mörkum 

svo aðlögun að breyttum aðstæðum verði árangursrík (Valgerður Hjartardóttir, 2012). Enn 

fremur lítur almenna kerfiskenningin á að fjölskyldan sé í stöðugri þróun og sé sífellt að takast 

á við breytingar. Breytingar raska stöðugleikanum og raska því jafnvæginu. Það er tilhneiging 

fjölskyldunnar að viðhalda stöðugleikanum og jafnvæginu í fjölskyldunni. Með hugtakinu 

jafnvægisleit felst sá kraftur eða afl sem þarf til að færa samskipti eða hegðun í sama farið 

(Nichols, 2010). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að í gegnum allt lífið okkar erum við að 

ganga í gegnum ýmsar breytingar sem tengjast okkar lífskeiðum og öðrum völdum 

breytingum. En þær breytingar sem við veljum okkur ekki sjálf eins og alvarleg veikindi krefst 

samstöðu allra innan fjölskyldunnar. Ef fjölskyldur ráða illa við að aðlagast breytingum sjálf 

kann að vera nauðsynlegt að leita sér utanaðkomandi aðstoðar eins og fjölskyldumeðferðar. 

Það má álykta að samskipti hafi áhrif á hegðun og líðan og þar af leiðandi færni til aðlögunar. 

Fjölskyldufræðingar beina meðal annars sjónum að því að skoða mynstur og samspil þeirra 

tenginga sem eru á milli einnar manneskju og annarrar innan fjölskyldunnar (Rivett og Street, 

2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að skert aðlögunarfærni aðstandenda geta haft neikvæð 

áhrif á aðlögunarfærni þeirra sem fá krabbameinið og hvernig þeim svo tekst að takast á við 

streituna og álagið (Northouse o.fl., 2000).  



48 

Í þessari rannsókn kom í ljós að, samskipti innan heimilisins og líðan urðu betri, samskipti 

urðu opnari og jákvæðari, með fræðslu og stuðningi frá Ljósinu, í formi viðtala hjá fagaðila 

og/eða námskeiða. Fræðslan snérist um mikilvægi opinna samskipta, tjáningu á sinni líðan og 

um jákvæðar og styðjandi samskiptaleiðir sem teljast hjálplegar þegar erfiðleikar og breytingar 

eiga sér stað í fjölskyldum. Neikvæð líðan svo sem depurð og kvíði, frumkvæðisleysi og skert 

andlegt úthald voru algeng viðbrögð í veikindum krabbameinsgreindu makanna. Sú líðan gat 

haft þær afleiðingar að aðstandendur upplifðu hjálparleysi í sinn garð ef maka leið illa og 

einangraði sig heima. Aðstandendur fundu að sálfélagslegur stuðningur fyrir sig og maka 

studdu og hjálpuðu til við að létta andrúmsloftið á heimilinu sem ýtti undir betri líðan allra 

fjölskyldumeðlima. Því má segja að úrlausnir, fræðsla og leiðir að bjargráðum sé mikilvæg fyrir 

jákvæðari samskiptahegðun. Sem, enn og aftur, er hluti af aðlögunarferlinu. Aðstandendur í 

rannsókninni litu svo á að til að minnka álag á heimilinu væri nauðsynlegt að iðka opin 

samskipti þar. Reynslan kenndi þeim, að liggja á skoðun sinni og tjá sig ekki hreinskilningslega 

um þarfir sínar, leiddi auðveldlega til misskilnings og slæmra samskipta. Krabbameinsgreining 

getur skert félagslega vellíðan fjölskyldunnar sem hefur þá áhrif á starfshæfni hennar 

(Northouse o.fl., 2009).  

5.1.2 Parasambandið 

Hér að ofan hefur komið fram hversu mikilvægt það er fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur þeirra að fá viðeigandi stuðning hjá fagaðilum og ekki síst frá hvert öðru. 

Samkvæmt tengslakenningunni hafa fullorðnir, ekki síður en börn, þörf fyrir að hafa einhvern 

náinn sem hugsar um eða lítur eftir þeim ef þörf er á stuðningi og umönnun (Tsilika o.fl., 2014). 

Umönnunaraðilar, sem í flestum tilvikum eru makar, hafa þörf fyrir að vera upplýstir um 

hvernig best er að styðja aðstandendur sína að eiga við andlega og tilfinningalega líðan sína. 

Að veita tilfinningalega og andlegan stuðning getur verið mjög krefjandi fyrir aðstandendur 

(Finley, 2017). Það má ætla að það geti leitt til sálfélagslegrar vanlíðanar hjá umönnunaraðila 

sérstaklega ef samskipti og færni til aðlögunar er skert. Í rannsókninni kom fram að veikindin 

höfðu áhrif á samskiptin í parasambandinu. Vegna álags urðu þau jafnvel minni og þyngri og 

leiddi til vanlíðanar. Tjáning um þarfir og væntingar urðu í lágmarki og pirringur skapaðist í 

sambandinu. Það sýndi sig að fyrir pörin að það leiddi til bættra samskipta hjá þeim við að fá 

aðstoð og stuðning í sameiningu og að fá fræðslu og skilning á hversu mikilvægur gagnkvæmur 

stuðningur var til að viðhalda góðum samskiptum og tengslum í parasambandi. Rannsóknir 
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hafa sýnt fram á að álagspunktar koma upp í parasambandi vegna ýmissa sálfélagslegrar 

vanlíðanar sem veikindin hafa í för með sér. Þá hafa opin samskipti sýnt sig að það hefur 

jákvæð áhrif á sambandið og dregur úr álaginu (Edwards og Clarke, 2004; Northouse o.fl., 

2009). Rannsóknir meta enn fremur þörfina að vinna með þau einkenni og erfiði sem 

sálfélagsleg vanlíðan hefur í för með sér á parasambandið, bæði á meðan 

krabbameinsmeðferð er í gangi en einnig eftir að henni lýkur og jafnvel lengi á eftir (Finley, 

2017). Til að skilja tengsl og samband para sem upplifa krefjandi reynslu hefur verið mælt með 

sálfélagslegri íhlutun. Það hefur sýnt sig að þegar báðir einstaklingarnir eru saman í 

íhlutunarferlinu ýtir það undir vellíðan hjá þeim báðum (Kauffmann o.fl., 2015). Rannsóknir 

sýna einnig fram á að tengsl para og samskiptahættir hafa einnig mikið að segja hvort meiri 

líkur séu á vaxandi þunglyndiseinkennum eða ekki. Líkt og hvernig er unnið úr vandamálum 

þegar erfiðleikar eiga sér stað (Braun o.fl., 2007). Áhugavert er að tengslamyndun 

umönnunaraðila í barnæsku getur haft áhrif á hvernig hann bregst við þörfum sjúklings og 

hvernig hæfnin hans er til að hjálpa öðrum á sínum fullorðinsárum. Markmið 

ummönnunarkerfisins er líklegri til að nást þegar einstaklingur er nógu öruggur í sínum 

tengslum og getur beint áherslu sinni að þörfum annarra í neyð. Hafa skal í huga að 

umönnunarferlið samanstendur af samskiptum á milli umönnunaraðila og sjúklings. Ferlið er 

því undir áhrifum tengslahegðunar bæði þess sem veitir umönnunina og ekki síst sjúklingsins. 

Geta sjúklings, til að greina frá sinni þörf á umönnun og viljann til að þiggja hana, er mikilvægur 

þáttur til að umönnunaraðili geti nýtt sínar leiðir til að veita stuðning (Tsilika o.fl., 2014). Því 

hafa enn og aftur samskiptahættir og aðlögunarfærni mikið að segja til að tryggja bætta líðan 

og þar af leiðandi bætt lífsgæði. 

Einnig er mikilvægt að hugsa til þess og hafa í huga að álag og að sinna mörgum 

hlutverkum innan sem utan heimilisins leiðir oft til þess að aðstandandi getur upplifað sig 

einangraðan. Lítill tími getur gefist í að sinna heilsurækt, áhugamálum og félagslífi þegar þeir 

þarfnast einmitt mesta stuðninginn. Félagslegur stuðningur gegnir mikilvægu hlutverki í að 

upplifa lífsgæði með tilliti til félagslegra samskipta og sálfélagslegri vellíðan. Þeir sem upplifa 

skort á tilfinningalegum stuðningi í gegnum félagslegra samskipta eru mun líklegri til að upplifa 

vanlíðan (Finley, 2017).  
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5.1.3 Kynjamunur  

Í rannsókninni kom fram að krabbameinsgreindu karlmennirnir nýttu sér síður stuðning og 

endurhæfingu en krabbameinsgreindu konurnar. Kvenkyns þátttakendurnir upplifðu frekar en 

karlkyns þátttakendurnir að þær þyrftu að hvetja eiginmenn sína að nýta sér þjónustu Ljóssins 

og gefa úrræðinu tækifæri. Fram kom það sjónarhorn að karlmenn litu jafnvel svo á að þeir 

þyrftu ekki utanaðkomandi stuðning eða litu ekki á sig sem sjúkling. Þörf eiginkvennanna var 

hins vegar mikil fyrir að þeir fengju stuðning og nýttu sér endurhæfingu fyrir 

krabbameinsgreinda. Hins vegar nýttu allir karlkyns aðstandendurnir í rannsókninni sér 

aðstandendastuðning og höfðu þörf á.  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að munur sé á milli kynja hvernig þau aðlagast breyttum 

aðstæðum í kjölfar krabbameinsgreiningar. Það virðist vera svo að konur, hvort sem þær eru í 

veikinda- eða aðstandendahlutverkinu, séu líklegri til að finna fyrir sálfélagslegum 

streitueinkennum, óvissu í sínum hlutverkum og erfiðleikum í hjónabandinu en karlmennirnir. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á áhugaverðar niðurstöður að konur séu líklegri til að segja 

frá ef þær upplifa þörf fyrir stuðning og íhlutun heldur en karlar. En rannsóknir hafa sýnt fram 

á að álag og vandinn sem umönnunaraðilarnir ganga í gegnum gæti stuðlað að hækkandi 

sjúkdómatíðni og jafnvel dánartíðni (Schulz og Beach, 1999). 

Ofangreindu niðurstöðurnar gefa til kynna að tryggja þarf fjölskyldustuðning, þar sem 

möguleiki er á að styðja fjölskylduna í að þiggja stuðning og deila ábyrgð. Það þarf einnig að 

huga að þörf karlmanna fyrir stuðning. 

5.1.4 Ótti við endurupptöku krabbameins 

Aðstandendur höfðu ekki orð á því, í þessari rannsókn, að þeir óttuðust endurupptöku 

krabbameinsins en voru heldur ekki beint spurðir út í hann. Þó er vert að nefna að einn 

aðstandinn hafði misst maka sinn og þrír aðstandendur lifðu við að maki þeirra væri með 

langvinnt krabbamein. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskyldumeðlimir upplifa oft ótta við 

að krabbameinið taki sig upp aftur og stundum meira en sá krabbameinsgreindi. Jafnvel 

mörgum árum eftir krabbameinslækningu þá hafa aðstandendur sýnt fram á skertari lífsgæði 

en sá sem fékk greininguna (Mellon o.fl., 2006). Þær niðurstöður sýna fram á skerta úrvinnslu 

aðstandenda á andlegri líðan og því þarf að að tryggja sálfélagslegan stuðning fyrir fjölskylduna 

í öllu veikindaferlinu, í endurhæfingunni og eftir að meðferð lýkur. Fjölskyldur hafa einnig 

greint frá því að eftir að krabbameinsmeðferð lýkur er talsverð þörf fyrir sálfélagslegum 
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stuðningi sem svipar til í veikindaferlinu (Hodgkinson o.fl., 2007). Einstaklingar sem greinast 

aftur eða með langvinnt krabbamein hafa aðgang að endurhæfingu í Ljósinu og að taka þátt í 

sérsniðnum fræðslunámskeiðum og jafningjahópum. Þar af leiðandi hafa fjölskyldumeðlimir 

greiðan aðgang að aðstandendastuðningi í Ljósinu.  

5.2 Fræðsla og stuðningur fyrir aðstandendur 

Í rannsókninni létu aðstandendur í ljós upplifun sína á þeirri fræðslu og stuðningi sem þeir 

fengu fyrir sig sem mikilvægan og gagnlegan. Gott fannst þeim einnig að upplifa að þeir væru 

að gera eitthvað gott sem aðstandendur fyrir sína fjölskyldumeðlimi. Það má segja að það sé 

enginn sem komi í stað fjölskyldunnar í erfiðum aðstæðum. Einnig má túlka það að 

aðstandendur upplifa bætt lífsgæði hjá sér og sínum fjölskyldumeðlimum með þeirri íhlutun 

og stuðningi sem þeir hafa fengið í Ljósinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðstandendur eru 

ekki alltaf að sækja sér faglega aðstoð, sem getur meðal annars verið vegna sektarkenndar við 

að fara frá maka sínum og tímaleysis (Applebaum o.fl., 2014). Íhlutun hefur almennt áhrif á 

bætt lífsgæði umönnunaraðila því eins og komið hefur fram hér í rannsókninni getur fræðsla 

og stuðningur dregið úr streitu, kvíða, álagi og byrði. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

enn fremur til kynna að íhlutun geti bætt samskiptahæfni og veitt þarfan tilfinningalegan- og 

andlegan stuðning. Rannsóknir eru að greina þörf aðstandenda á fræðslu og stuðningi sem 

miðast að því að sjá um fjölskyldumeðlim með krabbameinsgreiningu (Northouse o.fl., 2012). 

Í þessari rannsókn kom fram að aðstandendur geta jafnvel upplifað sig sem í hlutverki 

aðstandanda annarra aðstandenda þess krabbameinsgreinda, eins og foreldra maka sinna. Þar 

sem aðstandendur upplifðu fræðslu og stuðning gagnlegan fyrir sig fannst aðstandendum 

einnig mikilvægt að fræðsla næði til fleiri fjölskyldumeðlima, eins og foreldra þess 

krabbameinsgreinda þótt uppkomnir séu. Þetta teljast mikilvægar upplýsingar og því 

mikilvægt að fagfólk nái einnig til þeirra. 

5.2.1 Jafningjastuðningur 

Áhugavert var að í þessari rannsókn kom það áberandi í ljós hversu hjálplegt það getur reynst 

að hitta jafningja og fá tilfinningalegan- og félagslegan stuðning í gegnum þau samskipti. Það 

reyndist aðstandendum vel að nýta sér jafningjahóp á vegum Ljóssins sem stýrður var af 

fagaðila. Þess háttar hópur gaf þeim færi á því að deila reynslu sinni og fá möguleika til að þess 

að ræða ýmis mál sem ekki var skilningur fyrir annarsstaðar. Aðstandendur upplifðu hópinn 

gagnlegan, þar sem meðlimir hópsins sýndu hvert öðru samkennd og stuðning. Í hópnum gafst 
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tækifæri til að ræða saman um erfiðar og krefjandi tilfinningar, að heyra reynslusögur annarra, 

ræða sameiginlegar upplifanir og deila þekkingu sinni með öðrum. Einnig upplifðu 

aðstandendur sterkt að það þyrfti ekki að útskýra tilfinningar sínar fyrir neinum og enginn væri 

að dæma þær. Enn fremur gáfu aðstandendur til kynna að þörf þeirra á að miðla af sinni 

reynslu væri þeim mikilvægt og hjálplegt. Niðurstöður fleiri rannsókna hafa sýnt fram á sömu 

niðurstöður og þá að jafningjastuðningur sé gagnlegur og gefi jákvæða reynslu bæði fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Þar sem þátttakendum gefst tækifæri til að ræða 

saman um sameiginlega reynslu, samskiptin á heimilunum, börnin og raun veikindanna (Finley, 

2017). Enn fremur fá þeir staðfestingu á því að tilfinningar þeirra og upplifanir geta verið 

eðlileg viðbrögð í nýjum og krefjandi aðstæðum (Law o.fl., 2018). Sú upplifun má vera 

gríðarlega mikilvæg til að gera erfiða reynslu léttbærari fyrir fjölskyldumeðlimi. Það má 

sterklega áætla að það sé mikilvægt að jafningjahópar séu stýrðir af fagaðila sem getur haldið 

utan um og stýrt umræðum þar sem oftast er verið að ræða um erfiðleika sem geta ýtt undir 

krísu og streituástand. 

5.3 Börn sem aðstandendur  

Það er eðlislægt fyrir foreldra að vilja hlífa börnunum sínum við erfiðleikum (Semple og 

McCaughan, 2013) og þar af leiðandi getur það reynst erfitt fyrir foreldra að segja börnum 

sínum frá að foreldri sé með lífsógnandi sjúkdóm eins og krabbamein. Þessi rannsókn sýndi að 

það var mikilvægt að börn væru upplýst um krabbamein foreldra sinna. Einnig þótti 

aðstandendum mikilvægt að það væri enginn feluleikur á heimilinu þrátt fyrir að það væri ekki 

alltaf verið að ræða um veikindin. Þessar niðurstöður samræmdust öðrum rannsóknum og þar 

kom einnig í ljós að börnin hefðu viljað vita strax af krabbameininu um leið og foreldrarnir 

(Semple og McCaughan, 2013). Aðstandendur í þessari rannsókn töldu gagnlegast að segja 

börnum sínum, sem voru á mismunandi aldri, frá krabbameininu í sitt í hvoru lagi. Þau 

skynjuðu hvað það var mikilvægt út frá túlkun þeirra og þroska. Aðrar rannsóknir hafa líka sýnt 

fram á að foreldrar hafa valið að gera það (Semple og McCaughan, 2013). Aðstandendurnir 

töldu það vera hjálplegt að nærumhverfi barnsins vissi af krabbameininu. Líklega til að tryggja 

að kennarar og aðrir hefðu skilning á líðan og hegðun barnsins. Í þessari rannsókn fengu 

unglingarnir að öllu jöfnu val frá foreldrum hverjum þau sögðu frá veikindunum og yfirleitt 

voru það einungis nokkrir vinir sem fengu að vita af þeim. Það virðist vera svo að unglingar vilji 

oft veita vinum sínum vernd frá erfiðleikum heima fyrir. Á þessu lífskeiði byrja börn að leita 
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eftir sjálfstæði frá foreldrum en um leið geta þau líka verið hrædd við að missa stjórn og 

sjálfstæði (Valgerður Hjartardóttir, 2012). Það má því álykta að þau standi frammi fyrir 

krefjandi hlutverki í aðstæðum sem þessum sem getur þýtt að gott sé að fá fjölskyldustuðning 

í þeim efnum.  

Það má ætla að það sé mikilvægt að taka góða afstöðu til þess hvernig og hvenær barni sé 

upplýst um krabbameinið sem ætti þó líklega að vera sem fyrst eftir greiningu. Niðurstöður 

einnar rannsóknar sýndu fram á að börnin skynjuðu að eitthvað væri að heima fyrir, því 

breytingar urðu á heimilislífinu, margir komu í heimsókn, breytt fyrirkomulag á ýmsum 

daglegum athöfnum og margir hringdu. Börnin sjálf, í þeirri rannsókn, skýrðu frá því að 

mikilvægt væri að vita af krabbameininu. Einnig fannst börnum mikilvægt að vita að 

krabbameinið væri ekki þeim að kenna og að það væri ekki smitandi (Semple og McCaughan, 

2013).  

Í þessari rannsókn greindu aðstandendur frá að flest börnin nýttu sér einhverskonar 

stuðning, hvort sem það var í formi námskeiða eða einstaklingsviðtala. Foreldrar barnanna 

sem nýttu sér námskeiðin höfðu öll jákvæða upplifun af námskeiðinu. Þeim fannst áhersla vera 

lögð á að styrkja sjálfsmynd barnanna með það að leiðarljósi að þau ættu betur með að taka 

mótlæti og breytingum. Að geta unnið úr mótlæti má segja að krefjist mikils umburðarlyndis 

og getur jafnvel verið nauðsynlegt fyrir aðlögun að breyttum aðstæðum. Það virðist vera 

þannig að vel upplýst barn hafi betri alögunarfærni gegn mótlæti og eigi auðveldara með að 

nýta sér viðeigandi bjargráð. Rannsóknir hafa sýnt fram á að opin samskipti séu gagnleg, börn 

vilja vita hvað er að og að þeim séu gefnar greinargóðar upplýsingar sem auðveldar þeim að 

skilja stöðuna og veikindaferlið (Semple og McCaughan, 2013). Í þessari rannsókn nýttu börnin 

á unglingastigi sér stuðning í gegnum félagsleg samskipti, með vinum sínum og með því að 

sinna daglegri rútínu. Félagslegur stuðningur getur haft áhrif á að draga úr streitu og andlegri 

vanlíðan (Law, o.fl., 2018). Líklegt getur verið að unglingar geti orðið uppteknir af 

fjölskylduábyrgð þar sem aldur þeirra og þroski bendir til að þeir viti hvað lífsógnandi 

sjúkdómur þýðir (Valgerður Hjartardóttir, 2012). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi 

þess að börn fái fræðslu og aðstandendastuðning jafnt á við fullorðna. Enn fremur skiptir 

jafningjastuðningur barnanna miklu máli eins og fullorðna fólksins. Börnunum fannst bæði í 

þessari rannsókn og öðrum rannsóknum, gott að hitta önnur börn í svipuðum sporum og með 

svipaðar tilfinningar. Foreldrar upplifa létti yfir því að börnin sín fái faglega aðstoð og skynja 
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að sú aðstoð auki á jákvæða tilfinningalega vellíðan hjá börnunum (Semple og McCaughan, 

2013).  

5.4 Samantekt á niðurstöðu rannsóknarspurningar 

„Hver er upplifun og reynsla aðstandenda einstaklinga með krabbameinsgreiningu sem nýta 

sér þjónustu Ljóssins?“ Aðstandendur upplifðu Ljósið sem þarft úrræði fyrir fjölskylduna í heild. 

Það að geta tekið þátt í veikindaferlinu með að sækja þjónustu og fá stuðning á einum stað 

fyrir alla fjölskylduna var þeim mikilvægur. Einnig var jákvætt að upplifa að kostnaður við 

þjónustuna í Ljósinu væri haldið í lágmarki fyrir þjónustuþega. Þeir upplifðu traust, faglegheit 

og gott viðmót í Ljósinu. Að fá fræðslu og sálfélagslegan stuðning frá fagaðilum, í formi viðtala 

og námskeiða, reyndist fjölskyldunni hjálplegur og gagnlegur fyrir skilning á líðan sinni, maka 

sinna og barnanna. Aðstandendur upplifðu það að fá úrlausnir og leiðir að bjargráðum ýtti 

undir jákvæðari og opnari samskiptahegðun og aukna færni til aðlögunar bæði í hjónabandinu 

og hjá fjölskyldunni. Enn fremur upplifðu aðstandendur að þjónustan drægi úr álagi og 

tilfinningalegri streitu. Fagstýrður jafningjastuðningur reyndist aðstandendum vel. Þar gafst 

tækifæri til að eiga samtal um sameiginlega krefjandi reynslu, líðan, samskiptin á heimilinu, 

börnin og raun veikindanna. Aðstandendur upplifðu að endurhæfing og stuðningurinn, sem 

makar þeirra fengu, jók bæði líkamlega og andlega vellíðan þeirra og bættu því lífsgæðin 

þeirra. Það að maka leið vel jók vellíðan aðstandenda. Aðstandendur höfðu jákvæða upplifun 

af þeirri íhlutun og jafningjastuðningi sem börn þeirra fengu. Hún styrkti sjálfsmynd barnanna, 

jók vellíðan þeirra og gaf þeim betri skilning á hlutverki sínu. Á heildina litið upplifðu 

aðstandendur aukin lífsgæði hjá fjölskyldunni í heild af þjónustu Ljóssins. 
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn er þarft innlegg inn í umræðuna um aðstandendur einstaklinga með 

krabbameinsgreiningu. Sérstaklega til að tryggja að fjölskyldan sem heild fái stuðning og 

íhlutun þegar fjölskyldumeðlimur greinist með lífsógnandi sjúkdóm. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýnir fram á mikilvægi þess að fjölskyldan fái viðeigandi og tilheyrandi stuðning og 

íhlutun. Enn fremur sýnir hún fram á hversu gagnlegt er að veita heildræna íhlutun fyrir alla 

fjölskylduna á einum stað, eins og hjá Ljósinu.  

Niðurstöður rannsókna fjalla um mikilvægi þess að fagfólk þurfi að bregðast við og bjóða 

upp á fjölskyldustuðning vegna mögulegra sálrænna erfiðleika bæði hjá foreldrum með 

krabbamein og börnum þeirra (Semple og McCaughan, 2013). Það er því mikilvægt að tryggja 

að fjölskyldustuðningur sé veittur strax við greiningu til að styðja fjölskylduna til farsælla 

aðlögunar sem getur þar af leiðandi ýtt undir betri lífsgæði fjölskyldunnar. Mikilvægt er því að 

á öllum krabbameinsmiðstöðum og stofnunum sé boðið upp á para- og fjölskyldustuðning 

(viðtöl og námskeið) hjá sérhæfðum fagaðili eins og fjölskyldufræðingi til að meta og kortleggja 

líðan þeirra og fá viðeigandi stuðning (Kauffmann o.fl., 2015). 

Þar sem þessi rannsókn kannaði upplifun og reynslu maka yngri en 45 ára með eigindlegri 

aðferð má benda á að frekari rannsókna er þörf. Þar má benda á að kanna upplifun og reynslu 

stærri og fleiri markhópa til dæmis eldri maka og barna sem aðstandendur. Einnig væri 

áhugavert að kanna upplifun og reynslu fjölskyldunnar saman. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar getur nýst til að bæta úrræði og fræðslu í ýmsu formi bæði frá fagaðilum og 

jafningjum. 

 

 

____________________________________ 

Helga Jóna Sigurðardóttir 
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Viðauki 1 – Samþykki frá Ljósinu 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf 

 

Reykjavík dags 

Ágæti viðtakandi. 

 

Þú hefur verið beðin(n) um að taka þátt í rannsókn um upplifun og reynslu aðstandenda sem 

hafa nýtt sér þjónustuúrræði Ljóssins.  

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér einstaklingsviðtal sem Helga Jóna Sigurðardóttir, iðjuþjálfi 

og fjölskyldufræðingur tekur við þig, en hún mun einnig taka viðtöl við fleiri þátttakendur. 

Áætlað er að viðtalið taki um 60 mínútur. Um er að ræða aðeins eitt viðtal við hvern 

þátttakanda. Helga Jóna Sigurðardóttir er nú meistaranemi í fjölskyldumeðferð við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands (HÍ) og er þessi rannsókn er hluti af lokaprófi hennar til MA 

gráðu. Leiðbeinandi er Dr. Ásta Snorradóttir lektor við Félagsráðgjafadeild HÍ, netfang 

astasnorra@hi.is, vs. 525-4288. 

 

Ef þú sérð þér fært að taka þátt í rannsókninni biðjum við þig vinsamlegast að fylla út eyðublað 

sem þú færð afhent í upphafi viðtalsins og er merkt “Upplýst samþykki” og afhenda það í 

viðtalinu.   

 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hver er upplifun og reynsla aðstandenda 

krabbameinsveikra sem hafa nýtt sér þjónustu Ljóssins. Markmiðið að öðlast skilning á hvernig 

aðstandendum tekst að aðlagast breytingum og hvernig þeir nýta sér faglegan- og 

jafningjastuðning þegar aðstandandi hefur verið greindur með krabbamein. Markmiðið er að 

taka viðtöl við 5-8 aðila á tímabilinu maí-ágúst 2017. Allar upplýsingar sem þú veitir verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 

lögum í hvívetna varðandi persónuvernd, þar með talið vinnslu og eyðingu frumgagna. Nafn 

þitt og kennitala mun hvergi koma fram í hljóðupptökunni eða nokkrum þeim gögnum sem 

eru varðveitt. Hljóðupptökur og afrituð viðtöl verða geymd á tölvu sem Helga Jóna 

Sigurðardóttir ein hefur aðgang að. Við úrvinnslu gagnanna verða notuð tilbúin nöfn á alla 

viðmælendur. Með þessu móti verður ekki hægt að greina hver þú ert.  
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Rannsókn þessi mun geta veitt nýja sýn á viðgangsefnið og geta niðurstöður nýst til að stuðla 

að betri þjónustu við aðstandendur þeirra sem greinast með krabbamein.  

 

Ef þú sérð þér fært að leggja þessari rannsókn lið þá yrði undirrituð mjög þakklát og væri best 

að fá staðfestingu á því á netfangið: hjs39@hi.is  

 

Þér er frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er og án útskýringa.  

Rannsakandi mun ekki skrá hjá sér ef þú hafnar þátttöku.  Einnig er þér frjálst að neita að svara 

einstökum spurningum ef þær vekja vanlíðan á einhvern hátt eða ef þú af öðrum ástæðum vilt 

ekki svara. Þó er æskilegt, vegna rannsóknarinnar og vinnslu hennar, að sem flestum 

spurningum sé svarað eins nákvæmlega og unnt er. 

 

Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum varðandi rannsóknina hvetur undirrituð þig til að hafa 

samband.  

 

Með fyrirfram þökk, 

 

_________________________________________ 

Helga Jóna Sigurðardóttir, hjs39@hi.is, s. 696-2090. 
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Viðauki 3 - Viðtalsvísir 

 

Viðtalsvísirinn 

Hefur maki þinn nýtt sér þjónustu Ljóssins? Hvenær hófst ferlið í Ljósinu?  

Geturðu sagt mér frá hvaða þjónustu maki þinn/Ljósberi hefur nýtt sér í Ljósinu?  

Geturðu sagt mér frá þinni upplifun og annarra í fjölskyldunni af þjónustu Ljóssins fyrir makann 

þinn?  

Geturðu lýst því hvernig það hefur nýst maka þínum og ykkur? 

 Hvað hefur aftrað því að maki þinn hafi nýtt sér þjónustu Ljóssins? 

 

Mig langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af þjónustu Ljóssins, fyrir þig sem 

aðstandenda? Hafa þú og aðrir fjölskyldumeðlimir nýtt ykkur einhver úrræði í Ljósinu og þá 

hver? Hvenær var það?  

Geturðu lýst því hvernig það nýttist ykkur? Hvað var gott og hvað fannst þér vanta í það/þau 

úrræði?  

Telur þú þjónusta Ljóssins hafi hjálpað ykkur í ykkar í daglegu lífi og hvernig þá?  

Hvernig nýttist Ljósið þér að fara í gegnum þína reynslu, kostir og gallar? 

 

Mig langar að biðja þig um að lýsa frá þinni upplifun og reynslu þegar maki þinn greindist með 

krabbameinið?  

Geturðu sagt mér frá því hvernig áhrif  það hafði á fjölskyldulífið, urðu einhverjar breytingar í 

daglegu lífi ykkar? 

Hefur það haft áhrif á hlutverkaskipan innan heimilisins og hvernig þá?  

Hefur það haft áhrif á samskiptin á milli fjölskyldumeðlima og hvernig þá?  

Hefur eitthvað verið íþyngjandi fyrir ykkur í daglegu lífi og hvernig þá?  

Geturðu sagt mér nánar hvernig aðlögunarferlið hefur gengið eftir að makinn þinn greindist? 

 

Hafið þið sagt barni/börnum ykkar frá því að maki þinn sé með krabbamein? Geturðu lýst því 

hvernig var að segja barninu/börnunum frá því að mamma/pabbi væri með krabbamein? 

Fengu þið aðstoð með það frá Ljósinu eða öðrum? 

Hvernig upplifir þú líðan barnanna ykkar? (heima, í skólanum)  
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Brugðust börnin mismunandi við? 

 

Hvaða áhrif telur þú að stuðningurinn sem þú og fjölskyldan hafa fengið í Ljósinu hafa haft á 

sýn ykkar á lífið?  

Er eitthvað sem Ljósið hefur ekki náð að mæta ykkur með í aðlögunarferlinu? 

Hvaða stuðning og úrræði telur þú að Ljósið geti bætt úr? 

Önnur þjónusta og stuðningur sem þið hafið nýtt ykkur og fengið frá öðrum? 

Lokaspurning: 

Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram sem við höfum ekki talað um í viðtalinu? 

 

Bakgrunnsupplýsingar: 

 

Á hvaða aldursbili ertu, fertugs-, fimmtugs-, sextugsaldri o.s.frv.?  

Hvað hafið þið verið par/hjón lengi?   

Hvað eigið þið mörg börn og á hvaða skólaaldri eru þau?  

Búseta; höfuðborgarsvæði eða landsvæði?  

Foreldrar/systkini? 

Hvenær greindist maki þinn krabbameinið?  

Hvenær gerðist makinn þinn Ljósberi? 
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Viðauki 4 – Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

  

Rannsóknarspurning: Hver er upplifun og reynsla aðstandenda krabbameinsveikra sem hafa 

nýtt sér þjónustu Ljóssins? 

 

Um er að ræða rannsókn þar sem viðmælandi er maki einstaklings með krabbameinsgreiningu 

þar sem maki og/eða aðstandandi hafa nýtt sér þjónustu Ljóssins. 

 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina og er 

samþykk/ur því að taka þátt í henni. 

 

Ég hef undir höndum upplýsingablað um rannsóknina og framkvæmd hennar og mér er það 

ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringa og 

nokkurra eftirmála. 

 

 

__________________________________ 

Staður og dagsetning  

 

 

________________________ 

Viðmælandi 

 


