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Ágrip 

Bakgrunnur: Á Íslandi fer einstaklingum með krabbamein og þeim sem eru á lífi eftir að hafa fengið 

krabbamein fjölgandi. Áætlað er að um þriðjungur þeirra sem greinast með krabbamein á Íslandi sé 

búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Sérhæfð þjónusta er að mestu leyti bundin við 

höfuðborgarsvæðið og stór hluti krabbameinsmeðferða er einungis veittur á Landspítala. Því þurfa 

margir að ferðast endurtekið langar vegalengdir og dvelja oft að heiman til að sækja sérhæfða 

þjónustu. Búsetu á landsbyggð fylgja áskoranir sem aukið geta líkamlegt og sálfélagslegt álag í 

veikindaferlinu. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar öðlist innsýn í reynslu þeirra sem fá 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð til að geta veitt þeim viðeigandi stuðning. 

Markmið: Að lýsa reynslu einstaklinga á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. 

Aðferð: Eigindleg rannsókn, unnin út frá fyrirbærafræðilegri nálgun. Úrtakið var tilgangsúrtak sjö 

þátttakenda sem lokið höfðu krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð hálfu til fimm árum áður. Gagna 

var aflað með óstöðluðum viðtölum á tímabilinu október 2018 til janúar 2019.  

Niðurstöður: Í reynslunni birtust erfiðar breytingar sem almennt fylgja greiningu og meðferð 

krabbameins en að auki komu fram áskoranir sem voru sérstaklega tilkomnar eða undir áhrifum þess 

að sækja þurfti krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Umbyltingin sem varð á lífinu við greiningu 

varð af þeim sökum ýktari. Einnig komu fram styðjandi þættir sem fólgnir voru í að vera hluti lítils 

samfélags. Það sem gefur reynslu þessa hóps krabbameinssjúklinga sérstöðu endurspeglast í fjórum 

þemum sem voru lýsandi fyrir reynsluna: a) Að kollsteypast og rísa upp á ný, b) Fjölskyldan í 

brennidepli, c) Reiptog milli heimilis og meðferðarstaðar og d) Að nálgast stuðning og flétta saman 

stuðning heima og að heiman. 

Ályktun: Veita þarf einstaklingum í krabbameinsmeðferð sem búa á landsbyggðinni og sækja meðferð 

fjarri heimabyggð sérstaka athygli og stuðning. Þörf er á sérþjónustu sem kemur til móts við sérstakar 

aðstæður þeirra og miðar að aukinni samfellu í þjónustu. 

 

Lykilorð: Krabbamein, landsbyggð, reynsla, fyrirbærafræði, hjúkrunarfræði 
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Abstract 

 

Background: The number of people with cancer as well as the number of people who survive cancer 

are increasing in Iceland. It is estimated that about one-third of those who are diagnosed with cancer 

in Iceland live outside the capital area. Specialized services are largely confined to the capital area 

and the mainstay of cancer treatments is only provided at Landspitali University Hospital in Reykjavik. 

Therefore many patients need to travel long distances and stay away from their home while receiving 

specialized treatment. Living in the countryside creates challenges that may increase the physical and 

psychosocial burden in the disease trajectory. To provide adequate support, it is important that nurses 

gain insight into the experiences of those who receive cancer treatment away from home. 

Aim: To describe cancer patients’ experiences of receiving cancer treatment away from home. 

Method: Qualitative study based on phenomenology. A purposeful sampling was used to recruit 

seven participants who had received cancer treatment away from home and who had completed their 

treatment between half a year and five years before. Data was collected from October 2018 until 

January 2019. Open-ended interviews were employed.  

Results: Difficult changes that are known to follow the diagnosis and treatment of cancer were found 

to be more profound in the experiences of people living in the countryside because they needed to 

relocate temporarily when receiving treatment. At the same time there were also supportive features of 

being a part of a small rural community. The distinctive experiences of cancer patients living in the 

countryside were reflected in the four themes: a) To be overthrown and to rise up again, b) Family ― 

the axis that life revolves around c) Torn between home and site of treatment and d) To reach and 

integrate support at home and away from home  

Conclusion: Cancer patients who live in the countryside require special attention and support. There 

is a need for building up specialized service that responds to their unique needs and aims to enhance 

continuity of care. 

 

Key words: Cancer, rural, experience, phenomenology, nursing 
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Formáli 

Ég hef starfað við hjúkrun einstaklinga með krabbamein á blóðlækningadeild Landspítalans frá vorinu 

2016. Þar fer aðallega fram sjúkdómsgreining og krabbameinsmeðferð sjúklinga með illkynja 

blóðsjúkdóma, auk þess sem veitt er stuðningsmeðferð við aukaverkunum og öðrum einkennum. Á 

deildinni eru veittar flóknar og þungar krabbameinslyfjameðferðir sem fylgja miklar aukaverkanir og 

einkenni sem sjúklingar fá meðan á meðferð stendur og geta fundið fyrir í langan tíma eftir að henni 

lýkur. Lengd krabbameinsmeðferðar hvers einstaklings er afar breytileg en getur varað frá nokkrum 

mánuðum til margra ára. 

Legutími sjúklinga á deildinni þar sem ég starfa getur verið afar langur og sömu einstaklingar geta 

þurft að leggjast endurtekið inn til meðferða eða vegna veikinda. Þá geta þessir sömu einstaklingar 

þurft að sækja reglulegar lyfja- og geislameðferðir ásamt eftirliti á dag- og göngudeildum á 

Landspítalanum svo mánuðum eða árum skiptir. Að meðferð lokinni tekur alla jafna við langt ferli 

eftirlits og endurhæfingar, þar sem þörf fyrir sérhæfða þjónustu getur verið mikil, en aðgengi að 

þverfaglegri þjónustu er afar breytilegt eftir byggðarlögum.  

Ég hef búið úti á landi og unnið á heilsugæslu í litlu sveitarfélagi. Sú reynsla hefur veitt mér aukna 

innsýn í aðstæður þess skjólstæðingahóps sem þarf að fara endurtekið um langan veg í tengslum við 

sín veikindi og meðferð. Kynni mín af hjúkrun krabbameinssjúklinga á síðustu árum hefur jafnframt 

gefið glögga mynd af því hve þungbær lífsviðburður það er að greinast með krabbamein og enn 

fremur hve þýðingarmikið það er fyrir hvern einstakling að geta virkjað tiltækan stuðning og bjargráð í 

sínu umhverfi en þar hafa aðstæður einstaklinga sem búa fjarri meðferðarstað vissa sérstöðu. 

Trú mín var að í reynslu þess hluta skjólstæðinga sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins 

mætti greina sérstakar áskoranir og þarfir en að sama skapi fylgdu búsetunni styrkleikar sem efldu þá 

á margvíslegan hátt. Lestur erlendra rannsókna á viðfangsefninu efldi áhugann á rannsóknarefninu 

enn frekar og kveikti löngun til að framkvæma eigindlega rannsókn hérlendis sem leitt gæti til góðs í 

þjónustu við krabbameinssjúklinga. Von mín var því sú að með því að varpa ljósi á reynslu, áskoranir 

og styrkleika þeirra sem byggju fjarri meðferðarstað fengjust vísbendingar um hvað mætti bæta og 

hverju mætti hlúa að til að létta róður krabbameinssjúklinga sem búsettir eru á landsbyggðinni. Það er 

von mín að af rannsókninni hljótist ávinningur, bæði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og skjólstæðinga, fólginn 

í bættri innsýn og auknum tækifærum til bættrar þjónustu.  
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Þakkir 

Fyrst vil ég þakka viðmælendum mínum sem veittu mér dýrmæta innsýn í reynslu sína ―  sögur þeirra 

gáfu mér mikið og ljáðu verkefninu rödd. Leiðbeinandanum mínum, Marianne E. Klinke, þakka ég 

innilega fyrir ómetanlega leiðsögn og samvinnu sem einkennst hefur af hvatningu, einskærri jákvæðni 

og gleði. Helgu Jónsdóttur þakka ég sömuleiðis fyrir dýrmæta leiðsögn sem og stuðning og hvatningu í 

mínu grunn- og framhaldsnámi í hjúkrunarfræði. Nönnu Friðriksdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur og 

góðar ráðleggingar. Rannsóknin hlaut styrki frá Byggðastofnun og Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga 

og færi ég þeim bestu þakkir.  

Samstarfsfólki mínu á blóðlækningadeildinni vil ég þakka sýndan áhuga og liðlegheit í tengslum við 

mitt nám, betri vinnustaður er vandfundinn. Sérstaklega vil ég þakka yfirmönnum mínum; Kristjönu G. 

Guðbergsdóttur, Ástu Ingibjörgu Þorsteinsdóttur og Karen Ýr Sæmundsdóttur, fyrir stuðning og 

ómælda velvild. Þá vil ég færa Höllu Grétarsdóttur kærar þakkir fyrir dygga aðstoð og góðar 

ráðleggingar.  

Mínum kæru vinkonum, Jónu Kristjönu Hólmgeirsdóttur og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, þakka ég 

fyrir aðstoð við vélritun viðtala, prófarkalestur, gagnlegar umræður og ábendingar. Síðast en ekki síst 

vil ég færa foreldrum mínum, Dagbjörtu Bjarnadóttur og Agli Freysteinssyni, sem og fjölskyldunni 

minni allri hjartans þakkir fyrir allt; stuðning, ómælda trú á mér og hvatningu í öllu því sem ég tek mér 

fyrir hendur.  

Halldóra  
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Skilgreiningar 

Landsbyggð (e. rural areas): Afar mismunandi er milli rannsókna hvernig landsbyggð er skilgreind 

(Butow o.fl., 2012; Schlegel, Talley, Molix og Bettencourt, 2009). Í þessari rannsókn var gengið út frá 

þeirri skýringu Íslenskrar orðabókar að til landsbyggðar heyrðu aðrar byggðir Íslands en Reykjavík og 

nágrannabæir (Mörður Árnason, Árni Böðvarsson og Laufey Leifsdóttir, 2007).  

Höfuðborgarsvæðið: Íslensk orðabók skilgreinir höfuðborgarsvæðið sem Reykjavík og 

nágrannabyggðir hennar (Mörður Árnason o.fl., 2007). Í þessari rannsókn var enn fremur gengið út frá 

skilgreiningu gagnagrunnsins NORDCAN sem er á vegum Samtaka norrænna krabbameinsskráa 

(Association of Nordic Cancer Registries, ANCR). Í skráningarkerfi þeirra er skilgreiningin útvíkkuð og 

bæði bæjarfélög í næsta nágrenni Reykjavíkur og bæjarfélög á Reykjanesi sögð tilheyra 

höfuðborgarsvæðinu. Þau eru: Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, 

Seltjarnarnes, Kjós, Álftanes, Vogar, Reykjanesbær, Grindavík, Sandgerði og Garður. 

Fjölskylda: „Fjölskylda er sú sem hún segist vera“ (Wright og Leahey, 2013, bls. 55) er sú skilgreining 

á fjölskyldu sem rannsakendur á sviði fjölskylduhjúkrunar telja vera hvað gagnlegasta í klínísku starfi 

og jafnframt sú skilgreining sem vísað er til með orðinu fjölskylda í þessari rannsókn. Með notkun 

þeirrar skilgreiningar eru hugmyndir hvers fjölskyldumeðlims um þýðingarmikil sambönd höfð í heiðri 

(Wright og Leahey, 2013).  
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1 Inngangur 
Einstaklingum sem greinast með krabbamein, læknast eða lifa lengi með sjúkdóminn fer fjölgandi á 

Íslandi og á heimsvísu (Laufey Tyggvadóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir og Helgi Birgisson, 2016; World 

Health Organization, 2018). Árlega greinast nú um 1500 einstaklingar með krabbamein á Íslandi og 

áætlað er að um þriðjungur þeirra búi utan höfuðborgarsvæðisins (Engholm o.fl., 2019; Laufey 

Tryggvadóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir og Birgisson, e.d.).  

Á Íslandi er sérhæfð þjónusta við krabbameinssjúklinga að mestu bundin við höfuðborgarsvæðið 

og veitt á Landspítala (Velferðarráðuneytið, 2016). Sökum þess hve strjálbýlt landið er þurfa því margir 

að ferðast umtalsverðar vegalengdir og jafnvel dvelja að heiman í daga eða vikur vegna 

krabbameinsmeðferðar eða veikinda og til að sækja aðra þjónustu (Hjorleifsdottir, Hallberg, Bolmsjo 

og Gunnarsdottir, 2007). Þá er heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni að stórum hluta bundin við stærri 

bæjarfélög og minna aðgengi er þar að hvers kyns stoðþjónustu (Ríkisendurskoðun, 2018). 

Að vera með krabbamein er þungbær reynsla óháð búsetu og færir einstaklingum og fjölskyldum 

þeirra fjölmargar áskoranir. Breytingar verða á daglegu lífi og hlutverkum innan fjölskyldu á sama tíma 

og einkenni af völdum sjúkdóms og/eða meðferðar geta ógnað vellíðan og lífsgæðum. Þá getur 

meðferðarferli, framgangur og horfur einkennst af óvissu og skjótum breytingum (Breen o.fl., 2015; 

Kroenke, Johns, Theobald, Wu og Tu, 2013; Loughery og Woodgate, 2015; Shaha, Cox, Talman og 

Kelly, 2008).  

Reynsla krabbameinssjúklinga sem búsettir eru á landsbyggð (e. rural areas) virðist að vissu leyti 

frábrugðin reynslu þeirra sem búa í grennd við meðferðarstað. Sá hópur er líklegur til að til að standa 

endurtekið andspænis áskorunum sem ýmist eru til komnar eða verða fyrir áhrifum af búsetu fjarri 

meðferðarstað. Jafnframt benda rannsóknir til að búsetunni fylgi sérstakar þarfir sem brýnt sé að 

mæta (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015; Wagland, Levesque og 

Connors, 2015). Hingað til hefur reynsla þessa hóps krabbameinssjúklinga lítið verið skoðuð á Íslandi. 

Megindleg rannsókn Elísabetar Hjörleifsdóttur og félaga meðal einstaklinga í krabbameinslyfja- og 

geislameðferð á Íslandi sýndi að ekki var marktækur munur á andegri líðan einstaklinga sem bjuggu 

fjarri meðferðarstað og þeirra sem gerðu það ekki (Hjorleifsdottir o.fl., 2007). Mikilvægt er að veita 

innsýn í hvað einkennir reynslu þeirra sem búa á landsbyggð og fá krabbameinsmeðferð fjarri 

heimabyggð hér á landi svo taka megi mið af sérstöðu þeirra innan heilbrigðisþjónustunnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa reynslunni af því fá krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð 

og framkvæmd hennar var viðleitni til að mæta þeim skorti sem hér hefur verið lýst. Sú 

rannsóknarspurning sem leitast var við að svara er: „Hver er reynsla fólks á landsbyggðinni af 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð?“ Önnur markmið rannsóknarinnar voru eftirfarandi:  

• Að veita heilbrigðisstarfsfólki innsýn í reynsluheim krabbameinssjúklinga á landsbyggðinni. 

• Að varpa ljósi á í hverju sérstakar þarfir sjúklingahópsins eru fólgnar. 

• Að afla þekkingar sem nýst getur við þróun og útfærslu þjónustu sem miðar að því að 

mæta þörfum sjúklinga á landsbyggðinni sem fá krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð.  
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Hjúkrunarfræðingar verja miklum tíma með sjúklingum og aðstandendum þeirra og hafa því 

einstakt tækifæri til að veita stuðning og leiðsögn. Þeir gegna jafnframt lykilhlutverki í að meta þarfir 

sjúklinga og stuðla að samfelldri þjónustu og árangri í krabbameinsmeðferð þar sem sífellt þarf að taka 

mið af sérstöðu einstaklings. Innsýn hjúkrunarfræðinga í reynslu ólíkra hópa krabbameinssjúklinga 

getur stuðlað að nýjum og mögulega dýpri skilningi á aðstæðum þeirra sem aftur eykur líkurnar á góðu 

meðferðarsambandi (McGrath, 2015; Passwater og Itano, 2018).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Faraldsfræði krabbameina, orsakir og meðferð 
Um þriðjungur Íslendinga fær krabbamein á lífsleiðinni og yfir fjórðung dánarmeina á Íslandi má rekja 

til krabbameina. Á árunum 2013 til 2017 greindust að meðaltali 1600 einstaklingar með krabbamein 

árlega, eða að meðaltali 815 karlar og 785 konur. Á Íslandi eru algengustu krabbameinin hjá körlum í 

blöðruhálskirtli og hjá konum í brjóstum. Lungnakrabbamein er næstalgengsta krabbameinið hjá 

báðum kynjum. Þar á eftir fylgja krabbamein í þvagvegum og -blöðru hjá körlum og krabbamein í ristli 

hjá konum. Í árslok 2017 voru 14.744 einstaklingar á lífi eftir greiningu krabbameins en um tveir þriðju 

þeirra sem greinast geta búist við að lifa í lengri tíma, þar sem fimm ára lífshorfur eru að jafnaði um 

70% (Laufey Tryggvadóttir o.fl., e.d.). 

Byrði af völdum krabbameina fer sífellt vaxandi um allan heim (World Health Organization, 2018). 

Árið 2010 hafði nýgengi allra krabbameina aukist um 56% á Íslandi frá 1954 en það ár hófst skráning 

krabbameina hér á landi (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Mikil fjölgun 

greininga er fyrirsjáanleg á Íslandi á næstu áratugum vegna hækkandi aldurs og fjölgunar íbúa 

landsins (Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012; Velferðarráðuneytið, 2016). Það 

samræmist þeirri spá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar að á árunum 2008 til 2030 fjölgi 

greiningum um 40% í tekjuhærri löndum heimsins (The World Health Origanization, 2018).  

Samtímis því sem nýgengi krabbameina hefur aukist um rúmlega helming hafa fimm ára lífshorfur 

krabbameinssjúklinga tvöfaldast og aldursstöðluð dánartíðni lækkað. Þetta endurspeglast í batnandi 

horfum krabbameinssjúklinga óháð kyni og meini. Einkum má þar þakka miklum framförum í meðferð 

krabbameina og því að meinin greinast fyrr en áður (American Cancer Society, 2018; Jón Gunnlaugur 

Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Þessi stóri og stækkandi hópur einstaklinga, sem eru á lífi 

eftir að hafa greinst með krabbamein, glímir engu að síður við fjölþætt einkenni og áskoranir sem 

skapast vegna sjúkdóms og meðferðar (Wu og Harden, 2015).  

Ísland er strjálbýlt land og út frá skráningu norrænna gagnagrunna má áætla að um þriðjungur 

þeirra sem greindust með krabbamein á árunum 2011-2015 hafi verið búsettur utan 

höfuðborgarsvæðisins (Engholm o.fl., 2019). Því má ætla að á landsbyggðinni sé búsettur stór hópur 

hverju sinni sem vert er að veita sérstaka athygli innan heilbrigðisþjónustunnar.  

Meingerð og myndun krabbameina 

Orðið krabbamein er samheiti yfir meira en hundrað ólíka sjúkdóma sem átt geta uppruna sinn í öllum 

vefjum líkamans. Mörg mismunandi krabbamein geta tekið sig upp í sama líffæri (Jón Gunnlaugur 

Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012; King, 2000). Óháð uppruna hafa öll krabbamein sameiginleg 

einkenni eða skilmerki svo sem stjórnlausa frumufjölgun og tilhneigingu til að vaxa inn í aðlægan vef. 

Hin stjórnlausa fjölgun þarf ekki að vera hröð en hún fylgir ekki lengur því lögmáli sem ríkir í eðlilegum 

vef; að sérstakar stofnfrumur sjái um endurnýjun en afkomendur þeirra sérhæfist til ákveðinna 

hlutverka og glati hæfileikanum til að skipta sér (Hanahan og Weinberg, 2000; Jón Gunnlaugur 

Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Þegar krabbameinsfrumur ná til blóð- eða sogæða geta þær 
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svo tekið sér bólfestu og myndað meinvörp í eitlum eða öðrum líffærum (Hanahan og Weinberg, 2000; 

Hanahan og Weinberg, 2011).  

Krabbamein getur verið afmarkaður massi krabbameinsfrumna (e. solid tumor) í þekju- eða 

stoðvefjum líkamans, til dæmis æxli í brjósti eða lunga. Einnig getur verið um útbreiðslu 

krabbameinsfrumna að ræða líkt og í illkynja blóðsjúkdómum (e. hematologic malignancies), svo sem 

hvítblæði. Ekki er vitað nákvæmlega hvernig krabbamein myndast, atburðarásin er flókin og háð 

samverkan margra þátta. Þar skipta bæði erfðir og umhverfi miklu máli (Jón Gunnlaugur Jónasson og 

Laufey Tryggvadóttir, 2012; King, 2000).  

Krabbameinsfrumur eiga uppruna sinn að rekja til heilbrigðra frumna en orsakir þess að heilbrigð 

fruma öðlast eiginleika krabbameinsfrumna eru truflanir í erfðaefni hennar. Frumur búa yfir ýmsum 

aðferðum til að gera við slíka galla en takist það ekki geta komið fram forstigsbreytingar krabbameins. 

Þegar frumur teljast vera orðnar illkynja hafa slíkar breytingar yfirleitt safnast upp sem leitt hefur til 

þess að frumurnar hafa tapað sérhæfingu sinni og hafa ekki lengur skilgreint hlutverk. Afleiðingarnar 

eru til dæmis að frumufjölgun verður úr takti við þarfir líkamans og varnarkerfi starfa ekki eðlilega, það 

er þau kerfi sem gera ættu við frumuna eða framkalla frumudauða (Adams, Holland og Urban, 2011; 

Jón Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012).  

Erfitt er að fá yfirsýn yfir þá fjölmörgu þætti sem spila saman í myndun krabbameins en margir hafa 

gert tilraun til að lýsa því flókna ferli og auðvelda innsýn í það. Meðal þeirra eru Hanahan og Weinberg 

(2000, 2011) sem í fræðigreinum sínum lýstu skilmerkjum krabbameina (e. hallmarks of cancers). Með 

hugtakinu, skilmerki krabbameina, vísuðu þeir til áunninna starfrænna eiginleika sem einkenndu 

krabbamein og gerðu krabbameinsfrumum kleift að lifa af, fjölga sér ört og dreifa sér. Nánari útlistun á 

þeim skilmerkjum má sjá í viðauka (fylgiskjal 1).  

Krabbameinsmeðferðir 

Meðferð krabbameina má gróflega flokka í þrennt; skurðaðgerð, geislameðferð og lyfjameðferð. Oft 

samanstendur meðferð einstaklings af fleiru en einu þessara meðferðarforma sem jafnframt er beitt í 

mismunandi tilgangi. Tilgangur meðferða er læknandi, lífslengjandi eða líknandi eftir því sem við á 

(LeMone, Burke og Bauldoff, 2011).  

Skurðaðgerð er elsta tegund meðferðar gegn krabbameinum og undirstöðumeðferð algengustu 

tegunda krabbameina, að illkynja blóðsjúkdómum frátöldum. Í dag eru skurðaðgerðir hluti meira en 

60% allra krabbameinsmeðferða og þeim er beitt í fjölþættum tilgangi í krabbameinsferlinu; í 

forvarnarskyni, til greiningar og stigunar, í læknanlegum og/eða líknandi tilgangi (Adams o.fl., 2011; 

Lester, 2018). Algengt er að þeir sem gangast undir skurðaðgerð fái einnig geisla og/eða 

krabbameinslyfjameðferð. Þá geta einstaklingar einnig gengist undir skurðaðgerðir þar sem markmiðið 

er að byggja upp eða lagfæra skaða sem orðið hefur í tengslum við meðferðir (Adams o.fl., 2011; 

LeMone o.fl., 2011). Fylgikvillar skurðaðgerða geta verið margvíslegir, þeir geta haft áhrif á virkni, 

líðan og lífsgæði og fara eftir tegund aðgerða og einstaklingsbundnum þáttum. Einstaklingar eru 

mislengi að jafna sig eftir skurðaðgerð og sumir þurfa á markvissri endurhæfingu að halda í kjölfarið 

(Adams o.fl., 2011; LeMone o.fl., 2011; Lester, 2018).  
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Geislameðferð er sjaldan notuð sem meðferð ein og sér gegn krabbameini en er oftar hluti 

samsettrar meðferðar með krabbameinslyfjum og/eða skurðaðgerðum. Geislameðferð er hluti 

meðferðar hjá um 60% allra krabbameinssjúklinga og er þá beitt í þeim tilgangi eyða æxlinu eða 

minnka það, til að draga úr sársauka eða losa um teppu af völdum æxlis. Þá er mögulegt að beita 

geislameðferð á aðlæga vefi og eitla ef grunur er um meinvörp (Gosselin, 2018; LeMone o.fl., 2011). 

Geislameðferð verkar með þeim hætti að jónandi gammageislar valda skemmdum á erfðaefni sem 

aftur leiðir til frumudauða, sérstaklega í æxlum og öðrum vefjum þar sem frumuskipting er ör. Þar af 

leiðandi svara æxli með hlutfallslega margar frumur í örri skiptingu geislameðferð best. Af sömu 

sökum getur endurtekin geislameðferð einnig valdið dauða heilbrigðra frumna sem skipta sér ört, svo 

sem í húð og slímhúð. Einkenni í húð og magnleysi eru algengar aukaverkanir óháð því svæði sem 

geislað er en aðrar aukaverkanir eru sértækari eftir því hvaða líkamshlutar eru geislaðir (Gosselin, 

2018; LeMone o.fl., 2011). Geislameðferð er oftast gefin fimm daga vikunnar og stendur yfirleitt yfir í 

nokkrar vikur í senn, oft tvær til tíu vikur. Fjöldi skipta í viku og tímalengd geislameðferðar er þó 

mismunandi eftir útbreiðslu og eðli sjúkdómsins og markmiðum meðferðar (Gosselin, 2018; National 

Cancer Institute, 2016).  

Krabbameinslyf eru bæði notuð í meðferðum gegn krabbameinum í blóði og föstum vefjum. Ólíkt 

skurðaðgerð og geislameðferð sem eru staðbundnar meðferðir, dreifa krabbameinslyf sér um 

líkamann. Þau þekkja alla jafna ekki í sundur eðlilegar frumur og krabbameinsfrumur og hafa því oftast 

meiri aukaverkanir en hin meðferðarformin. Til eru margar tegundir krabbameinslyfja og flest eru gefin 

í æð eða í töfluformi. Lyfjameðferðir eru mismunandi eftir tegundum krabbameina og jafnvel milli 

einstaklinga með sömu tegund meins (Adams o.fl., 2011; Tortorice, 2018).  

Krabbameinslyfjum er í vissum tilfellum beitt einum og sér sem krabbameinsmeðferð en þau eru 

einnig oft hluti meðferðar ásamt geislum og/eða skurðaðgerð. Sé krabbameinslyfjameðferð gefin ein 

og sér með það að markmiði að framkalla sjúkdómshlé (e. remission) er talað um innleiðslumeðferð 

(e. induction therapy). Þegar krabbameinslyf eru hluti meðferðar eru þau ýmist gefin sem formeðferð 

(e. neoadjuvant) eða eftirmeðferð (e. adjuvant). Sem formeðferð eru þau gefin til að minnka æxli fyrir 

skurðaðgerð eða geislameðferð en sem eftirmeðferð eru þau gefin í kjölfar skurðaðgerðar eða 

geislameðferðar til að ráðast á þær krabbameinsfrumur sem kynnu að vera eftir. Í vissum tilfellum eru 

krabbameinslyf svo gefin samhliða geislameðferð til að fá samlegðaráhrif beggja meðferðarforma. 

(Adams o.fl., 2011; Tortorice, 2018). 

Krabbameinslyfjameðferð er oftast gefin í nokkrum skömmtum af mismunandi lyfjum á nokkurra 

daga tímabili og að fáeinum vikum liðnum getur einstaklingur fengið næstu lyfjaskammta. Á þeim tíma 

sem líður á milli nær heilbrigður vefur að jafna sig af eituráhrifum lyfjanna og krabbameinsfrumur sem 

ekki voru næmar fyrir krabbameinslyfjunum áður, geta orðið næmar fyrir áhrifum þeirra (Adams o.fl., 

2011). Markmiðið með endurteknum lyfjakúrum er að fjöldi æxlisfrumna sem gefið getur af sér 

dótturfrumur verði nógu lítill til að ónæmiskerfið geti sjálft ráðið að niðurlögum þeirra og þar með 

yfirstigið krabbameinið (LeMone o.fl., 2011). 

Í vissum tilfellum eru gefnar svokallaðar háskammta krabbameinslyfjameðferðir með ígræðslu 

stofnfrumna sem ýmist hefur verið safnað frá sjúklingnum sjálfum eða öðrum einstaklingi. Slík meðferð 
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felur í sér að eftir inngjöf stórra skammta krabbameinslyfja eru gefnar blóðmyndandi stofnfrumur, til að 

endurvekja starfsemi beinmergsins sem bælist vegna krabbameinslyfjanna (Zack, 2018). 

Öll krabbameinslyf hafa ólíkar aukaverkanir. Þær eru ótal margar og mismunandi milli ólíkra 

lyfjaflokka og einstakra lyfja. Þá eru viðbrögð við lyfjunum jafnframt einstaklingsbundin. Eftir að 

meðferð er lokið geta áhrif hennar verið viðvarandi í langan tíma. og síðbúnar afleiðingar geta jafnvel 

komið fram þegar frá líður (Lacouture og Sibaud, 2018; Schirrmacher, 2018). Í viðauka (fylgiskjal 2) 

má sjá útlistun á verkunarmáta ólíkra lyfja og efnasambanda sem notuð eru til að meðhöndla 

krabbamein. Þar er farið yfir verkunarmáta þeirra og leitast við að skýra með hvaða hætti þau vinna 

gegn krabbameinum. 

2.2 Sérhæfð þjónusta fyrir einstaklinga með krabbamein og sérstök 
úrræði fyrir einstaklinga búsetta á landsbyggðinni  

Greining og meðferð krabbameina krefst fjölþættrar sérfræðiþekkingar og fjölbreytts og afar flókins 

tækjabúnaðar. Á síðastliðnum áratugum hefur þróun heilbrigðisþjónustu á Vesturlöndum verið í þá átt 

að krabbameinsmeðferðir og önnur þjónusta hefur færst frá einstökum dreifðum aðilum til þverfaglegra 

meðferðarteyma á kjarnasjúkrahúsum. Þróunin hefur reynst skila árangri hvað margt varðar, til dæmis 

betri nýtingu mannafla og tækja og betri meðferðarárangri (Loughery og Woodgate, 2015; Parry o.fl., 

2018; Velferðarráðuneytið, 2016; Versteeg, Ho, Siesling og Varkevisser, 2018). Hér á landi hefur 

þróunin verið sú sama og sérhæfð þjónusta er að miklu leyti bundin við Landspítala, sem er eina 

kjarnasjúkrahúsið. Þar eru flestar krabbameinsmeðferðir veittar og stór hluti rannsókna framkvæmdur 

(Velferðarráðuneytið, 2016).  

Geislameðferð er einungis veitt á Landspítala. Þá eru langflestar krabbameinsskurðaðgerðir og 

allar stórar skurðaðgerðir framkvæmdar þar. Minni og meðalstórar krabbameinsskurðaðgerðir eru 

gerðar á Sjúkrahúsinu á Akureyri en afar fáar aðgerðir eru framkvæmdar á öðrum 

heilbrigðisstofnunum. Langstærstur hluti krabbameinslyfjameðferða er veittur á Landspítala og 

krabbameins- og blóðlæknar þar stýra ætíð sérhæfðri krabbameinslyfjameðferð, óháð því hvar hún er 

veitt (Velferðarráðuneytið, 2016). Næstflestar krabbameinslyfjameðferðir eru veittar á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri en þangað fara krabbameins- og blóðlæknar Landspítala jafnframt reglulega. Í vissum 

tilfellum er mögulegt að gefa ákveðin krabbameinslyf á sjúkrahúsum í Keflavík, Vestmannaeyjum, 

Norðfirði, Akranesi, Selfossi og á Ísafirði sem gerir einstaklingum kleift að fá hluta 

krabbameinsmeðferðar í eða nær heimabyggð (Velferðarráðuneytið, 2016; munnleg heimild, Guðbjörg 

Guðmundsdóttir, 9. apríl 2019).   

Sérhæfð sálgæsla, annar sálfélagslegur stuðningur og endurhæfing krabbameinssjúklinga er að 

sama skapi mikið til bundin við Landspítala en Sjúkrahúsið á Akureyri sinnir einnig sérhæfðri 

endurhæfingu einstaklinga eftir krabbameinsmeðferð. Þá ber að minnast á sálfélagslegan stuðning og 

endurhæfingu á vegum félagasamtaka á höfuðborgarsvæðinu sem hefur skipað veigamikinn sess í 

þjónustu við krabbameinssjúklinga undanfarin ár. Má þar nefna stuðning á vegum Ljóssins og 

Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélagsins. Einnig bjóða sum aðildarfélög Krabbameinsfélagsins á 

landsbyggðinni upp á slíkan stuðning (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2019; Velferðarráðuneytið, 

2016).  
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Í smærri bæjarfélögum á Íslandi er einungis veitt grunnheilbrigðisþjónusta og framboð á hvers kyns 

stoðþjónustu er takmarkað (Ríkisendurskoðun, 2018). Sérstaða krabbameinssjúklinga á 

landsbyggðinni er því meðal annars sú að þeir hafa minna aðgengi að grunn- og sérhæfðri 

heilbrigðisþjónustu (Loughery og Woodgate, 2015; Passwater og Itano, 2018). Margir þurfa að dvelja 

að heiman í tengslum við krabbameinsmeðferð, til dæmis geislameðferð, sem krefst þess að 

sjúklingar dvelji í grennd við eða á sjúkrahúsi svo dögum eða vikum skiptir ef vegalengdir eru miklar 

eða samgöngur ófullnægjandi (Hjorleifsdottir o.fl., 2007). Þá getur háskammta 

krabbameinslyfjameðferð með ígræðslu eigin stofnfrumna krafist þess að einstaklingar séu að heiman 

í allt að mánuð (McGrath, 2015). 

Ekki er fyrirsjáanleg breyting á því að margir þurfa að sækja sína krabbameinsmeðferð um langan 

veg þar sem fámenni íslensks samfélags gerir það óraunhæft að dreifa greiningar- og 

meðferðarþjónustu frekar, bæði út frá faglegum og efnahagslegum sjónarmiðum (Velferðarráðuneytið, 

2016). Því er mikilvægt að rannsaka með hvaða hætti hægt sé að útfæra og þróa þjónustu fyrir 

krabbameinssjúklinga svo hún mæti þörfum þeirra óháð búsetu (Passwater og Itano, 2018).   

Úrræði fyrir einstaklinga af landsbyggðinni í krabbameinsmeðferð  

Tvennt ber hæst þegar hugað er að sérúrræðum fyrir krabbameinssjúklinga af landsbyggðinni. 

Krabbameinsfélag Íslands hefur á sínum vegum íbúðir í Reykjavík sem fólki gefst kostur á að dvelja í 

meðan það er í krabbameinsmeðferð. Sækja þarf um afnot af íbúðunum fyrirfram og ekki er hægt að 

ganga að afnotum af þeim sem vísum. Einnig geta sjúklingar og aðstandendur þeirra dvalið á 

sjúkrahóteli í Ármúla í Reykjavík (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2019). Vorið 2019 stendur til að nýtt 

sjúkrahótel opni á lóð Landspítalans við Hringbraut, við hlið þeirrar byggingar sem hýsir 

krabbameinsdeildir spítalans. Ætla má að sú viðbót muni auka og auðvelda aðgengi 

krabbameinssjúklinga af landsbyggðinni að dvalarúrræðum á meðferðarstað.  

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í ferðakostnaði ef viðkomandi þjónusta er ekki fyrir hendi í 

heimahéraði sjúklings, hvort sem farið er með bíl á eigin vegum eða með almenningssamgöngum. Sé 

farið með áætlunarferð með bíl eða flugi eru 2/3 hlutar fargjaldsins fram og til baka endurgreiddir. Ef 

farið er með bíl á eigin vegum eru 2/3 hlutar kostnaðar, sem reiknaður er út frá gildandi 

kílómetragjaldi, endurgreiddir. Greiðsluhluti sjúklings fer þó aldrei yfir 1.500 krónur fyrir hverja ferð. 

Þeir sem eru í geisla- eða lyfjameðferð á Landspítala en dvelja í íbúðum á vegum 

Krabbameinsfélagsins eða á sjúkrahótelinu í Ármúla eiga kost á að fá endurgreiddan kostnað vegna 

leigubíla milli dvalarstaðar og Landspítala en læknir verður að sækja um það til Sjúkratrygginga 

Íslands. Sjúkratryggingar Íslands taka jafnframt þátt í kostnaði sem hlýst af fargjöldum fylgdarmanns í 

eitt ár, sé sjúklingur ekki fær um að ferðast einn síns liðs, en vottorð þarf að liggja fyrir af hálfu læknis 

(Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2019). 

2.3 Reynsla einstaklinga í krabbameinsmeðferð 
Að greinast og fá meðferð við krabbameini getur haft margvísleg áhrif á líðan og lífsgæði 

einstaklingsins og fjölskyldu hans (Friðriksdóttir o.fl., 2011; McGrath, 2015; Saevarsdottir, Fridriksdottir 

og Gunnarsdottir, 2010). Á öllum stigum veikinda- og bataferlis geta sjúklingar upplifað fjölmörg 
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einkenni, bæði vegna sjúkdóms og meðferðar. Einkennin geta haft afgerandi neikvæð áhrif á lífsgæði 

sé ekki brugðist við þeim eða meðhöndlun þeirra ekki árangursrík (Breen o.fl., 2015; Kroenke o.fl., 

2013; Separovic o.fl., 2019).  

Á síðastliðnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á að veita sjúklingum krabbameinsmeðferð á 

dag- og göngudeildum en á þeim tíma sem líður milli skipulagðra komutíma til læknis eða 

hjúkrunarfræðings geta mörg einkenni komið fram sem krefjast oft skjótra viðbragða (Mooney, Beck, 

Friedman og Farzanfar, 2002). Krabbameinssjúklingar þurfa því í auknum mæli takast á við erfiðar 

aukaverkanir heima og það hvílir á herðum þeirra og aðstandenda að bregðast við þeim og vega og 

meta hvort ástæða sé til að leita aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks (American Society of Clinical 

Oncology, 2016; Breen o.fl., 2015; Kofoed, Breen, Gough og Aranda, 2012).  

2.3.1 Líðan einstaklinga í krabbameinsmeðferð 
Greining krabbameins er áfall og því fylgja áskoranir bæði fyrir einstakling og fjölskyldu hans. 

Verulegar breytingar geta orðið á daglegu lífi og hlutverkum innan fjölskyldu, samtímis því sem takast 

þarf á við hin líkamlegu veikindi. Þá geta meðferðarferli, framgangur og horfur einkennst af óvissu og 

skjótum breytingum sem erfitt getur verið að aðlagast (Loughery og Woodgate, 2015; Shaha o.fl., 

2008).  

Öllum krabbameinsmeðferðum fylgja aukaverkanir og einkenni sem oft eru þungbær og hamlandi. 

Má þar nefna magnleysi, þreytu, verki, megrun og lystarleysi, munnþurrk, slímhúðarbólgur, 

andþyngsli, ógleði, hægðatregðu, niðurgang og dofa vegna taugaskemmda í útlimum (Reeve o.fl., 

2014; Reilly o.fl., 2013). Í fræðilegri samantekt 21 rannsóknar reyndust algengustu einkenni 

einstaklinga í krabbameinslyfjameðferð vera magnleysi (60%), verkir (48%) og svefnörðugleikar (49%) 

(Reilly o.fl., 2013). Hver einstaklingur getur upplifað mörg einkenni en niðurstöður rannsókna eru 

nokkuð breytilegar hvað varðar fjölda einkenna sem hver einstaklingur hefur (Esther Kim, Dodd, 

Aouizerat, Jahan og Miaskowski, 2009). Í rannsókn Deshields, Potter, Olsen, Liu og Dye (2011) 

(n=558) höfðu einstaklingar sem greinst höfðu með krabbamein sex til átta mánuðum áður að 

meðaltali 9,1 einkenni. Einstaklingar í krabbameinsmeðferð höfðu þá að meðaltali 11,2 einkenni en 

fjöldi einkenna var breytilegur eftir gerð krabbameins. Í samantekt Esther Kim o.fl. (2009) sem byggir á 

niðurstöðum 18 rannsókna (n=3506) upplifðu 34 til 64% einstaklinga í krabbameinslyfja- og 

geislameðferð öll tíu algengustu einkennin sem rannsóknir samantektarinnar tóku til. 

Sálræn vanlíðan (e. psychological distress) getur verið veruleg hjá einstaklingum með krabbamein. 

Í rannsókn Yamagishi, Morita, Miyashita og Kimura (2009) reyndist sálræn vanlíðan klínískt marktæk 

hjá 37% einstaklinga sem fengu krabbameinslyfjameðferð á göngudeild. Niðurstöður nýlegrar 

rannsóknar Rao o.fl. (2019) bentu til að tíðni sálrænnar vanlíðunar væri lægri (20%) en jafnframt að 

sálræn vanlíðan væri algengari hjá einstaklingum með krabbamein borið saman við langvinna 

sjúkdóma. Í safngreiningu 70 rannsókna reyndust 16,3% einstaklinga í krabbameinsmeðferð vera með 

marktækt þunglyndi og 10,3% með marktækan kvíða (Mitchell o.fl., 2011). Þær tölur eru hærri en í 

almennu þýði, þar sem áætlað er að um 5% séu með marktækt þunglyndi og 7% með marktækan 

kvíða (Pitman, Suleman, Hyde og Hodgkiss, 2018).  
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Tímanleg greining og meðhöndlun einkenna er einkar þýðingarmikil fyrir andlega og líkamlega 

líðan og framgang í meðferð (Breen o.fl., 2015). Sérhvert einkenni getur valdið því að önnur einkenni 

versna og því er mikilvægt að koma í veg fyrir og rjúfa slíkan vítahring (Fiorentino, Rissling, Liu og 

Ancoli-Israel, 2011). Þá geta bráð einkenni, til dæmis hiti í daufkyrningafæð (e. neutropenic fever) og 

slímhúðarbólgur, verið til marks um ástand sem orðið getur lífsógnandi á skömmum tíma og skjót 

viðbrögð og klínísk inngrip eru því lykilatriði (Klemencic og Perkins, 2019; McCurdy og Shanholtz, 

2012). Meðhöndlun aukaverkana sem eru ekki eins bráðar, svo sem magnleysis, er einnig afar 

mikilvæg vegna neikvæðra áhrifa þeirra á andlega líðan, virkni og lífsgæði einstaklingsins (Breen o.fl., 

2009; Deshields o.fl., 2011; Separovic o.fl., 2019). Í íslenskri langtímarannsókn (Saevarsdottir o.fl., 

2010) reyndust marktæk tengsl vera milli einkenna kvíða og þunglyndis og lífsgæða hjá einstaklingum 

í krabbameinslyfjameðferð. Lífsgæði reyndust nokkuð mikil en þau urðu marktækt minni eftir því sem 

leið á meðferðarferlið.  

2.3.2 Reynsla krabbameinssjúklinga á landsbyggð 
Þau fjölmörgu einkenni og aukaverkanir sem fylgja greiningu og meðferð krabbameins skapa 

margþættar áskoranir. Greining og meðferð krabbameins er þannig erfiður lífsviðburður bæði fyrir 

sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Reynsla krabbameinssjúklinga sem búsettir eru á landsbyggð hefur að 

vissu leyti reynst vera frábrugðin reynslu þeirra sem búa í grennd við meðferðarstað þar sem búsetan 

virðist auka enn frekar á sálfélagslegt og líkamlegt álag í veikindaferlinu (Butow o.fl., 2012; Loughery 

og Woodgate, 2015).  

Einstaklingar geta þurft að verja miklum tíma fjarri þeim stuðningi og þægindum sem heimili og 

fjölskylda geta veitt (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015; Wagland o.fl., 

2015). Jafnframt getur þó reynst einstaklingum erfitt að dvelja í heimabyggð fjarri sérhæfðri þjónustu 

(Loughery og Woodgate, 2015). Aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki með þekkingu á einkennum 

krabbameins og aukaverkunum meðferðar getur verið takmarkað. Það getur dregið úr líkum á 

tímanlegri greiningu og æskilegri meðhöndlun einkenna og aukaverkana og valdið óöryggi. Þá getur 

reynst erfitt að finna jafningjastuðning, þar sem tækifæri til samskipta við fólk með svipaða reynslu 

geta verið takmörkuð í fámennum samfélögum eða þar sem byggð er mjög dreifð (Baldwin og Usher, 

2008; Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015; Miedema, Easley og Robinson, 2013) 

Löng ferðalög milli heimilis og meðferðarstaðar með tilheyrandi kostnaði geta aukið líkamlegt og 

andlegt álag (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015). Ferðalögin geta ýtt undir versnun á 

einkennum en að sama skapi geta aukaverkanir og bágborið ástand aukið það álag sem skapast af 

ferðalögunum og undirbúningi þeirra (Hegney, Pearce, Rogers-Clark, Martin-McDonald og Buikstra, 

2005; Martin-McDonald, Rogers-Clark, Hegney, McCarthy og Pearce, 2003; McGrath, 2015; Pesut, 

Robinson, Bottorff, Fyles og Broughton, 2010). Landfræðileg fjarlægð getur einnig hindrað fólk í að 

sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og jafnvel haft áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga í tengslum 

við meðferð (Baldwin og Usher, 2008; Celaya, Rees, Gibson, Riddle og Greenberg, 2006; Loughery 

og Woodgate, 2015; Sparling, Song, Klepin og Foley, 2016). Þá má ætla að torfarnir fjallvegir og 

óhagstæð og brigðul veðurskilyrði geti enn fremur haft áhrif á Íslandi (Ríkisendurskoðun, 2018). 
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Framgangur sjúkdóms og horfur hafa reynst verri hjá krabbameinssjúklingum sem búa á 

landsbyggð borið saman við þá sem búa í borgum. Í því samhengi hefur meðal annars verið bent á 

ófullnægjandi samgöngur og lengri aðdraganda að greiningu (Abou-Nassar o.fl., 2012; Butow o.fl., 

2012; Coory, Ho og Jordan, 2013). Þá bentu niðurstöður einnar rannsóknar til að ferðalag sem tæki 

160 mínútur eða meira hefði neikvæð áhrif á lifun einstaklinga fyrsta árið eftir stofnfrumumeðferð með 

stofnfrumum frá gjafa, óháð öðrum þáttum tengdum sjúklingi, sjúkdómi eða meðferð (Abou-Nassar 

o.fl., 2012). 

Niðurstöður rannsókna sem bera saman sálfélagslega þætti krabbameinssjúklinga á landsbyggð 

og krabbameinssjúklinga sem búa nær meðferðarstað eru misvísandi (Burris og Andrykowski, 2010; 

DiSipio, Hayes, Newman og Janda, 2009; Katz o.fl., 2010). Niðurstöður meirihluta rannsókna í 

fræðilegri samantekt Butow o.fl. (2012) bentu þó til þess að andleg heilsa væri lakari eða 

sálfélagslegar þarfir væru meiri hjá krabbameinssjúklingum á landsbyggð.  

Meðal þess sem reynst hefur auka sálfélagslegt álag þeirra sem búa á landsbyggð eru endurtekin 

ferðalög og dvalir að heiman vegna meðferða, en því getur fylgt allt í senn tilfinningalegt, fjárhagslegt 

og praktískt álag (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015). Meðal helstu ályktana fræðilegs 

yfirlits Loughery og Woodgate (2015) var að slíkir álagsþættir væru þýðingarmiklir og gætu ógnað 

tilfinningalegri og sálfélagslegri vellíðan einstaklingsins og fjölskyldu hans í veikindaferlinu. Í ljósi þess 

eru niðurstöður íslenskrar Elísabetar Hjörleifsdóttur og félaga (n=217) athyglisveðar. Þar reyndist ekki 

vera marktækur munur á andlegri líðan einstaklinga sem þurftu að dvelja að heiman meðan á geisla- 

eða krabbameinslyfjameðferð stóð og þeirra sem bjuggu í grennd við meðferðarstað (Hjorleifsdottir 

o.fl., 2007).  

Þegar kemur að samanburði á lífsgæðum krabbameinssjúklinga á landsbyggð og þeirra sem búa í 

borg eru niðurstöður rannsókna breytilegar. Í fræðilegu yfirliti Butow (2012) bentu niðurstöður 

meirihluta rannsókna til að lífsgæði krabbameinssjúklinga á landsbyggð væru lakari en algengast var 

að líkamleg virkni væri minni og einkenni verri hjá sjúklingum á þeim svæðum. Þær niðurstöður ber þó 

að skoða í ljósi niðurstaðna fræðilegs yfirlits Loughery og Woodgate (2015) sem undirstrika að fólk kýs 

oft að búa á landsbyggð vegna þess að það telur það auka lífsgæði sín og vellíðan. Búsetan hefur 

tilfinningalegt gildi og oft djúpstæða merkingu í huga fólks. Fagurt landslag og kyrrð er meðal þess 

reynst hefur skipa stóran sess í huga fólks. Þá kunna margir að meta menningarlega sérstöðu lítilla 

samfélaga og þá nánd og samheldni sem oft ríkir meðal íbúa. Slíkir búsetueiginleikar hafa jafnvel 

reynst styrkja einstaklinga sem takast á við krabbamein og eru búsettir úti á landi (Pesut o.fl., 2010; 

Rogers-Clark 2002). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða reynslu einstaklinga af því að fá meðferð fjarri 

heimabyggð og lítið er vitað um reynslu einstaklinga í þeirri stöðu á Íslandi. Meirihluti þeirra rannsókna 

sem gerðar hafa verið eru eldri en tíu ára en einungis fundust þrjár eigindlegar rannsóknir frá síðustu 

tíu árum. Á þeim tíma hafa orðið miklar breytingar á krabbameinsmeðferðum og fjarskiptatækni tekið 

miklum framförum en slíkar breytingar geta haft áhrif á upplifun einstaklinga af samspili búsetu og 

krabbameinsmeðferðar. Þá beinast rannsóknirnar yfirleitt að tilteknum undirhópum svo sem 

einstaklingum með brjóstakrabbamein (Rogers-Clark, 2002), illkynja blóðsjúkdóma (Wagland o.fl., 

2015) eða einstaklingum í líkandi meðferð (Pesut o.fl., 2010). Áherslur þeirra eru jafnframt afmarkaðar 
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og ólíkar. Þær hafa meðal annars beint sjónum sérstaklega að stuðningsþörfum og reynslunni af því 

að dvelja að heiman í tengslum við meðferðir og áhrifum þess á upplifun félagslegra tengsla, líkama 

og tíma. Eftir því sem rannsakendum er kunnugt um er áströlsk rannsókn Baldwin og Usher (2008) 

eina fyrirbærafræðilega rannsóknin sem beint hefur sjónum að krabbameinssjúklingum á landsbyggð. 

Þetta undirstrikar þörf fyrir frekari upplýsingar sem þar að auki varpa ljósi á reynslu mismunandi hópa 

krabbameinssjúklinga sem sækja þurfa sérhæfða þjónustu fjarri heimabyggð.  
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3 Aðferðafræði 
Rannsóknarspurning þessarar eigindlegu rannsóknar var sett fram samkvæmt SPIDER viðmiðum. 

SPIDER stendur fyrir: Sample (ísl. úrtak), Phenomenon of Interest (ísl. fyrirbæri til skoðunar), Design 

(ísl. rannsóknarsnið), Evaluation (ísl. matsþættir) og Research type (ísl. gerð rannsóknar). Þessi 

viðmið eru gagnleg þegar rannsóknarspurningar eigindlegra rannsókna eru mótaðar og lykilþættir 

þeirra settir fram (Cooke, Smith og Booth, 2012). Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hver er reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð?“ Í þeim tilgangi var 

notast við fyrirbærafræðilega nálgun. Á mynd 1 má sjá þau atriði SPIDER sem höfð voru til hliðsjónar 

við framsetningu rannsóknarspurningar. 

 

Mynd 1: SPIDER-viðmið sem höfð voru til hliðsjónar við framsetningu rannsóknarspurningar 

3.1 Fyrirbærafræði 
Eigindlegar rannsóknir beina sjónum að því með hvaða hætti menneskjur leggja skilning í upplifanir 

sínar og þann heim sem þær lifa í. Ólíkar nálganir fyrirfinnast innan hugmyndaramma eigindlegrar 

aðferðafræði sem byggja á heimspekilegum forsendum. Rannsóknaraðferðirnar eru þannig 

margvíslegar en miðla þó ætíð lýsingu og túlkun á flóknu fyrirbæri sem stuðlar að djúpstæðari og 

mögulega nýjum skilningi (Holloway og Galvin, 2017; Vaismoradi, Jones, Turunen og Snelgrove, 

2016). 

Fyrirbærafræði er hvort tveggja rannsóknarhefð innan hjúkrunarfræði og ein af höfuðstefnum 

heimspekinnar á 20. öld. Hugtakið „fyrirbærafræði“ kemur frá gríska orðinu phainomenon sem þýðir 

birting. Þegar fyrirbærafræði er nýtt sem rannsóknaraðferð eru mismunandi birtingarmyndir ákveðins 

fyrirbæris í vitundinni (e. consciousness) skoðaðar, til dæmis mannleg reynsla (Matua, 2015; Zahavi, 

2008). Til einföldunar má segja að í hjúkrunarfræði sé aðferðin notuð til að öðlast skilning á reynslu frá 

sjónarhorni þess sem hana hefur: „Hver er merking, formgerð og kjarni reynslu (e. lived experience) 

þessa einstaklinga eða hóps?“ Leitast er við að skilja fólk með því að fá reynslu þess „að láni“ 

(Holloway og Galvin, 2017; Johnston, Wallis, Oprescu og Gray, 2017; Reiners, 2012). 

Fyrirbærafræðileg nálgun er viðeigandi þegar markmiðið er að varpa ljósi á tiltekna reynslu og þá 

merkingu sem heiminum er gefin í gegnum hana (Matua, 2015; Zahavi og Gallagher, 2012). 

3.1.1 Heimspekilegar forsendur fyrirbærafræði 
Þýski heimspekingurinn Edmund Husserl (1859–1938) er helsti frumkvöðull fyrirbærafræði. Hann hóf 

að útfæra fyrirbærafræðilega hugsun á nýjan hátt til að vega á móti þeim annmörkum sem hann taldi 
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vera á sjónarhorni vísinda þess tíma. Áður en hann beindi sjónum sínum alfarið að heimspeki hlaut 

hann menntun á sviði raungreina; eðlisfræði, stærðfræði og stjörnufræði (Moran, 2000; Zahavi, 2003). 

Husserl taldi annmarka vísindanna felast í því að þótt þau rannsökuðu fyrirbæri sem birtust í 

reynslu manna takmörkuðust þau við þann grunn sem þau væru sprottin af. Það er að segja að þau 

leituðust frekar við að svara spurningum sem spyrðu hvernig eða með hvaða hætti eitthvað væri 

skynjað en litu að miklu leyti fram hjá reynslunni sjálfri, hvernig hún væri upplifuð — eða því sem 

raunar gefur henni merkingu (Holloway og Galvin, 2017; McConnell-Henry, Chapman og Francis, 

2009; Moran, 2000). Husserl gagnrýndi jafnframt vísindin fyrir að lýsa hlutunum ávallt utan frá, frá 

sjónarhorni þriðju persónu. Hann vildi því skapa mótvægi við hlutlægnishyggju og takmarkanir 

hefðbundinna vísinda með því að notast alfarið við sjónarhorn fyrstu persónu sem útgangspunkt 

(McConnell-Henry o.fl., 2009; Zahavi, 2008). 

Til að afhjúpa eðli tiltekins fyrirbæris taldi Husserl að nauðsynlegt væri að leggja til hliðar 

fyrirframgefnar hugmyndir um það. Í þeim tilgangi kynnti hann til sögunnar hugtökin frestun (e. 

epoché) og afturfærslu (e. reduction proper). Með frestun er átt við að ákveðin fastmótuð afstaða til 

heimsins er stöðvuð tímabundið, svo unnt sé að leiða hugann beint að viðföngunum eins og þau 

raunverulega birtast (Zahavi, 2008). Frestun er svo forsenda afturfærslu þar sem leitast er við að 

varpa ljósi á þá raunverulegu merkingu sem fólgin er í mismunandi birtingarmyndum fyrirbærisins. 

Frestun og afturfærsla eru samofnar og mynda samfellt ferli sem gerir rannsakanda kleift að afhjúpa 

kjarna reynslunnar og lýsa honum (Zahavi, 2008).  

Vitund einstaklingsins er ekki einangruð eða eitthvað sem eingöngu á sér stað innra með 

sérhverjum einstaklingi (e. self-enclosed). Aftur á móti er vitundin um reynslu eða tiltekið fyrirbæri alltaf 

bundin við veraldlega hluti og viðburði (Zahavi, 2019b). Þetta endurspeglast í ummælum Husserl: „Ég, 

við og heimurinn myndum saman heild.“ (Husserliana 4/288, tilvísun í Zahavi, 2003, bls. 76) Tengslin 

milli vitundar og veraldlegra hluta er það sem hugtakið ætlandi (e. intentionality) vísar til. Ætlandi er 

meginhugtak fyrirbærafræðinnar og vísar til þess að hugsanir eða tilfinningar beinast alltaf að 

einhverju. Þegar einstaklingur sér, heyrir, man, óttast eða gleðst beinist sjónin, heyrnin, minningin, 

óttinn eða gleðin ætíð að einhverju tilteknu. Til dæmis getur hún beinst að öðrum einstaklingi samtímis 

því sem hún tekur mið af aðstæðubundnu samhengi hverju sinni (Merleau-Ponty, 1945/2012). Ætlandi 

lýsir á þennan hátt tengslum hugar og heims eða með öðrum orðum vitund einstaklingsins um heiminn 

(Holloway og Galvin, 2017; Zahavi, 2019b).  

Þegar í hlut eiga einstaklingar sem þurfa að aðlagast breytingum sem tilkomnar eru vegna veikinda 

skoðar fyrirbærafræðilegur rannsakandi meðal annars breytingar sem verða á því hvert ætlandi 

beinist. Hægt er að taka sem dæmi að þegar dyrabjalla hringir þá beinist ætlandin alla jafna að því að 

opna fyrir þeim sem hringdi. Þegar líkamleg færni einstaklings hefur skerst breytist stefna ætlandinnar 

og hún beinist öðru fremur að því sem þarf að eiga sér stað til að hann komist að dyrunum; standa 

upp eða ganga að dyrunum. Athöfn sem áður var framkvæmd umhugsunarlaust krefst athygli (Carel, 

2014; Merleau-Ponty, 1945/2012). Mikilvægur hluti af því að skoða reynslu er að kanna hvert ætlandi 

beinist hverju sinni og hvaða eiginleikar eru sameiginlegir í reynslu mismunandi einstaklinga (Klinke, 

Thorsteinsson og Jonsdottir, 2014; McConnell-Henry o.fl., 2009; Zahavi, 2019b).   
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Annað mikilvægt hugtak fyrirbærafræði er sjóndeildarhringur (e. horizon) sem vísar til eiginleika 

reynslu sem háður er sjónarhorni og samhengi. Þannig stendur einstaklingur aldrei frammi fyrir 

einangruðu viðfangi heldur vísar það ætíð í stærra samhengi (Sokolowski, 2000). Ekki er hægt að 

skynja allt viðfangið, það er alltaf háð tilteknu sjónarhorni. Þrátt fyrir það lítur einstaklingur heildrænt á 

viðfangið og er meðvitaður um þá hluta eða hliðar viðfangsins sem hann ekki sér og dregur ekki í efa 

að þær séu til staðar (Sokolowski, 2000; Zahavi, 2003). Ef tekið er dæmi um klukku, þá væri framhlið 

klukkunnar ekki upplifuð sem slík ef þeir hlutar klukkunar sem ekki væru sýnilegir, til dæmis bakhlið 

hennar, ættu ekki þátt í skynjuninni. Klukkan birtist okkur svo enn fremur á mismunandi hátt eftir því á 

hverju hún stendur, í hvers lags vistarverum og svo framvegis. Upplifun einstaklings af tilteknu viðfangi 

er þannig breytileg eftir því hvaðan hann horfir á það og undir hvaða kringumstæðum (Sokolowski, 

2000). Þetta varpar ljósi á að þegar tiltekið viðfang er skynjað upplifir einstaklingur ætíð meira en það 

sem birtist honum í þeirri andrá. Sjóndeildarhring er mikilvægt að taka til skoðunar í fyrirbærafræðilegri 

greiningu þar sem áhersla er lögð á að kanna tengsl hugar og heims (Zahavi, 2019b). 

Það að tiltekið viðfang birtist okkur á þann hátt sem raun ber vitni byggir einnig á því að vitund 

okkar sé ekki einungis röð skyndilegra og ótengdra skynjana heldur hafi vissa tímavídd þar sem tími 

og reynsla sameinast. Þegar lögð er áhersla á samhengi og sjóndeildarhring er mikilvægt að hugsa 

ekki einungis út frá rými heldur einnig tíma. Tímanleiki (e. temporality) er hugtak sem vísar til þess að 

núlíðandi stund birtist okkur á forsendum þess sem liðið er og tekur jafnframt mið af áformum okkar og 

væntingum til framtíðar. Fyrri reynsla tapast ekki heldur setur mark sitt á þann sem hana hefur. Þannig 

hefur tímanleiki mótandi áhrif á merkingu reynslunnar (Zahavi, 2019b). Sem dæmi má nefna hvernig 

það að greinast með krabbamein getur breytt viðhorfi til framtíðarinnar og gefið hversdagslegum 

viðburðum liðinna daga nýja merkingu. 

3.2 Hagnýting fyrirbærafræði í hjúkrun 
Fyrirbærafræðileg nálgun er viðurkennd rannsóknaraðferð. Hana er viðeigandi að nota þegar þörf er á 

að öðlast djúpstæðan skilning á reynslu og lífheimi annarra. Aðferðafræðin nýtur sífellt meiri 

viðurkenningar innan greinarinnar og hefur beina skírskotun í einstaklingsmiðaða hjúkrun (Carel, 

2014; Johnston o.fl., 2017).  

Í hjúkrun er þýðingarmikið að djúpstæður skilningur ríki á margbreytilegri reynslu þess hóps sem 

veita á meðferð hverju sinni. Sé slíkur skilningur til staðar eflir það viðkomandi hjúkrunarfræðing sem 

málsvara og eykur líkur á að komið sé til móts við þarfir skjólstæðings. Slíkur skilningur á mannlegri 

reynslu fæst þó ekki nema hún sé skoðuð frá sjónarhorni þess sem hana hefur en það tækifæri veitir 

fyrirbærafræði (Johnston o.fl., 2017). Með því að beita fyrirbærafræði í hjúkrun gefst tækifæri til að 

fanga og lýsa kjarna reynslunnar, í þeirri mynd sem hún birtist í vitund einstaklingsins, og stuðla 

þannig að bættum og mögulega nýjum skilningi á reynslu skjólstæðinga (Carel, 2014; Crotty, 1996).  

3.3 Fyrirbærafræðileg nálgun í eigindlegum rannsóknum 
Undanfarið hefur fyrirbærafræði notið vaxandi vinsælda innan ýmissa fræðigreina og fram hafa komið 

skólar eða nálganir sem stuðst hefur verið við í framkvæmd rannsókna. Meðal algengra nálgana má 

nefna lýsandi fyrirbærafræðilega aðferð Giorgi, túlkandi fyrirbærafræði Max van Manen og túlkandi 
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fyrirbærafræðilega greiningu Jonathan Smith. Mikill ágreiningur hefur þó verið uppi um hversu þröngt 

eða vítt skuli skilgreina hvað telst til fyrirbærafræði (Zahavi, 2019b).  

Í bók sinni bendir Zahavi (2019b) á að mikilvægt sé að líta á fyrirbærafræðilega nálgun í víðara 

samhengi en því sem fræðileg skrif eigindlegrar aðferðafræði færa fram. Burtséð frá heimspekilegu 

samhengi sé viðeigandi og skapandi beiting meginhugtaka fyrirbærafræði árangursríkari en hollusta 

og þráfylgni við frestun og afturfærslu, sem athyglin hefur sérstaklega beinst að. Gæði rannsóknar 

skipti höfuðmáli. Engu að síður verði hver sú aðferð eða nálgun sem notast er við að vera samofin 

fyrirbærafræðilegri kenningu. Til að rannsókn geti talist góð fyrirbærafræðileg rannsókn þurfi að sýna 

fram á að þau hugtök sem notuð eru og aðferðirnar sem beitt er til að greina þau séu viðeigandi, leggi 

eitthvað gagnlegt af mörkum og skapi tækifæri á aukinni innsýn. Í takt við þá áherslu skipti ekki 

meginmáli hvort rannsakandi bindi aðgerðir sínar við tiltekna fyrirbærafræðilega hefð. Öðru fremur 

skuli haft að markmiði að sem skýrust mynd fáist af fyrirbærinu sem er til skoðunar (Zahavi, 2019a; 

Zahavi og Martiny, 2019).  

Við undirbúning og framkvæmd þessarar rannsóknar einskorðuðu rannsakendur (HE, MEK, HJ) sig 

ekki við tiltekinn skóla innan fyrirbærafræði heldur beittu fyrirbærafræðilegri nálgun til að draga fram 

þau mótandi áhrif sem veikindin höfðu á líf þátttakenda. Rannsóknarferlið í heild var hringlaga þar sem 

farið var fram og aftur í skrefum aðgerða. Ætlandi var skoðuð sérstaklega með tilliti til tímanleika og 

sjóndeildarhrings — til að ná fram fyrirbærafræðilegri vídd í þeirri lýsingu sem sett er fram í 

niðurstöðum.  

3.4 Þátttakendur  
Þátttakendur voru valdir í tilgangsúrtak (e. purposive sampling) en sú úrtaksaðferð er viðeigandi þegar 

notast er við fyrirbærafræðilega nálgun. Í slík úrtök eru þátttakendur valdir eftir markmiðum 

rannsóknarinnar og sóst eftir einstaklingum sem eru færir um að ígrunda reynslu sína og líklegir til að 

vilja deila henni (Kleiman, 2004). Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum eru afar fáir þátttakendur, yfirleitt 

frá einum upp í tíu (Kleiman, 2004; Sandelowski, 1995). Við val á þátttakendum er grundvallarskilyrði 

að einstaklingarnir hafi reynslu af því fyrirbæri sem er til skoðunar. Á sama tíma og rannsakendur 

leitast eftir að fá þátttakendur með vissa reynslu reyna þeir jafnframt að rannsaka breytileika 

reynslunnar milli ólíkra einstaklinga og því er oft sóst eftir þátttakendum með mismunandi bakgrunn 

(Holloway og Galvin, 2017).  

Úrtaksstærð var ekki fyrirfram ákveðin. Lagt var upp með að fá sjö til tólf þátttakendur og 

úrtaksstærð var látin stjórnast af mettun gagna; inntöku nýrra þátttakenda var því haldið áfram þar til 

endurtekið komu sömu efnisatriði fram í lýsingum þátttakenda (Kleiman, 2004). Leitast var við að fá 

einstaklinga af báðum kynjum og frá öllum landshornum til þátttöku til ná fram breytileika í bakgrunni 

þátttakenda.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru: 

• Að hafa fengið krabbameinsmeðferð á aldrinum 25–65 ára og vera búsettur á Íslandi.  

• Að vera fær um að veita upplýst samþykki og tjá sig á fullnægjandi hátt á íslensku. 

• Að hafa lokið krabbameinsmeðferð á síðastliðnu hálfu til fimm árum.  
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• Að hafa vegna búsetu sinnar þurft að ferðast í tvær klukkustundir eða lengur til að komast 
á þá heilbrigðisstofnun þar sem krabbameinsmeðferð var veitt. Ferðatími var skilgreindur 
sem sá tími sem það tók að komast frá heimili og inn á þá deild heilbrigðisstofnunar þar 
sem meðferðin var veitt. 

Einstaklingar voru útilokaðir frá þátttöku ef krabbameinsmeðferð þeirra hafði falist í skurðaðgerð án 

meðferðar með krabbameinslyfjum eða geislum samhliða. Þá voru einstaklingar með krónískar gerðir 

krabbameins, 4. stigs krabbamein og/eða slæmar horfur útilokaðir, sem og einstaklingar með aðra 

alvarlega sjúkdóma sem haft gátu afgerandi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

Sérfræðingar í hjúkrun og hjúkrunarfræðingar með sérhæfða þekkingu á sjúklingahópnum sem 

starfa á krabbameinssviði Landspítala fundu mögulega þátttakendur. Sérfræðingur í hjúkrun hafði 

samband við þá, kynnti rannsóknina og tilgang hennar og fékk leyfi fyrir því að rannsakandi (HE) hefði 

samband símleiðis. Skömmu síðar hafði rannsakandi samband, kynnti rannsóknina og tilgang hennar 

ítarlega, svaraði spurningum og bauð þátttöku. Staður og stund viðtals var ýmist ákveðin um leið og 

munnlegt samþykki fékkst fyrir þátttöku eða þegar rannsakandi hafði samband þegar nær dró 

viðtalinu.  

Alls voru tekin átta viðtöl við sjö þátttakendur frá öllum landsfjórðungum. Einn hafði fengið 

krabbameinslyf eingöngu. Tveir höfðu fengið krabbameinslyfjameðferð og einnig gengist undir 

skurðaðgerð og geislameðferð. Tveir höfðu fengið krabbameinslyfjameðferð og háskammta 

krabbameinslyfjameðferð með ígræðslu eigin stofnfrumna en annar þeirra fékk einnig geislameðferð. 

Þá hafði einn þátttakandi fengið krabbameinslyfjameðferð, gengist undir skurðaðgerð og 

geislameðferð og að lokum farið í háskammta krabbameinslyfjameðferð með ígræðslu stofnfrumna frá 

gjafa. 

3.5 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun hófst í byrjun október 2018, þegar tilskyld leyfi höfðu fengist, og stóð fram í janúar 2019. 

Gagna var aflað með óstöðluðum viðtölum þar sem viðtalsrammi með sautján meginspurningum var 

hafður til hliðsjónar (fylgiskjal 3). Líkt og mælt er með stýrði ramminn ekki framgangi viðtalanna heldur 

voru spurningar bornar upp í takt við flæðið í frásögn viðmælanda (Høffding, 2016; Kleiman, 2004). 

Gerð spurningarammans var liður í viðleitni rannsakanda (HE) til að leggja til hliðar fyrirframgefnar 

hugmyndir sínar um viðfangsefnið og auka færni sína í að dýpka frásögn þátttakenda af reynslu sinni. 

Einnig var leitast við að dýpka frásögn þátttakenda, þar sem þörf var talin á, með því að biðja þá að 

taka dæmi eða lýsa tilteknum aðstæðum eða tilfinningum nánar. Í lok hvers viðtals dró svo 

rannsakandi saman aðalatriði þess og bauð viðmælanda að bæta við frásögn sína. Rannsakandi lagði 

áherslu á virka hlustun og opna líkamstjáningu og leitaði eftir staðfestingu viðmælanda á túlkun sinni 

(Kleiman, 2004).  

Þegar óstöðluðu viðtali var lokið var lagður fyrir staðlaður spurningalisti með lokuðum spurningum 

eða fjölvalsspurningum til að afla bakgrunnsupplýsinga sem ekki höfðu þegar komið fram í viðtali, svo 

sem um aldur við greiningu, ferðamáta og fjölda ferða á meðferðarstað (fylgiskjal 4). Listinn var lagður 

fyrir í þeim tilgangi að auðvelda rannsakendum yfirsýn yfir eiginleika úrtaksins við úrvinnslu gagna en 

bakgrunnsupplýsingar voru ekki settar í samhengi við gögn úr óstöðluðum viðtölum. Skráningu 
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athugasemda var haldið í lágmarki á meðan viðtali stóð til að valda síður truflun en rannsakandi skráði 

athugasemdir sínar og hugrenningar niður strax að loknu viðtali. Hvert viðtal var tekið upp á stafrænt 

upptökutæki og því síðan hlaðið upp í tölvu svo hægt væri að hlusta endurtekið á það og skrifa orðrétt 

upp (Helga Jónsdóttir, 2013; Holloway og Galvin, 2017).  

Sami rannsakandi (HE) tók öll viðtölin en undirbúningur gagnaöflunar, gerð viðtalsramma og 

spurningalista var unninn í nánu samstarfi við aðalleiðbeinanda (MK). Hvert viðtal tók rúmlega 

klukkustund og áhersla var lögð á að þátttakendur tækju sér hvíld ef þeir teldu sig þurfa á henni að 

halda. Fundirnir við hvern viðmælanda voru þó lengri svo rúm gæfist til að mynda tengsl og skapa 

traust fyrir og eftir formlegt viðtal, líkt og mælt er með (Helga Jónsdóttir, 2013; Holloway og Galvin, 

2017). Lögð var áhersla á að viðtölin væru tekin í kyrrlátu umhverfi sem veitti viðmælendum tilfinningu 

um öryggi. Staðsetning viðtala var því ákveðin í samráði við þá (Helga Jónsdóttir, 2013; Holloway og 

Galvin, 2017). Sumir þátttakendur áttu leið til Reykjavíkur á tíma gagnasöfnunar og voru tilbúnir að 

veita viðtal þar. Þeir kusu ýmist að viðtalið færi fram í húsnæði á þeirra vegum eða þáðu boð um að 

vera í Eirbergi, húsnæði hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Önnur viðtöl voru tekin á heimilum 

þátttakenda. 
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3.6 Ferli gagnagreiningar 
Grening gagna í fyrirbærafræðilegum rannsóknum hefst áður en gagnasöfnun lýkur, raunar um leið og 

gagnasöfnun hefst (Holloway og Galvin, 2017). Að standa andspænis viðmælenda meðan hann segir 

frá reynslu sinni, heyra blæbrigði frásagnarinnar og sjá svipbrigði hans gefur rannsakanda aukna 

innsýn í reynsluna (Kleiman, 2004). Sá rannsakandi sem tók viðtölin (HE) fann lykilsetningar og 

merkingu þeirra, lagði grunn að efnistökum niðurstaðna og þeirri flokkun sem lá að baki framsetningu 

þema. Síðar komu aðrir rannsakendur (MEK, HJ) að gagnagreiningunni til að reynslan væri skoðuð frá 

fleiri sjónarhornum og aukin dýpt fengist í greininguna. Sá rannsakandi (HE) sem tók viðtölin hafði þó 

aukið vægi á öllum stigum gagnagreiningarinnar vegna þeirrar innsýnar sem hann hafði öðlast í 

viðtölunum sjálfum. 

Hluti viðtalanna var vélritaður af aðstoðarmanni en rannsakandi (HE) hlustaði á hvert þeirra einu 

sinni áður en lestur handrita hófst. Önnur viðtöl hlustaði hann á tvisvar til þrisvar samhliða því sem 

hann skrifaði þau orðrétt upp. Þær athuganir og hugleiðingar sem rannsakandi hafði skráð hjá sér eftir 

hvert viðtal voru svo settar í samhengi við orðræðu viðmælenda þegar viðtölin höfðu verið skrifuð 

orðrétt upp.  

Þegar öll viðtöl höfðu verið lesin sem ein heild var unnið með hvert viðtal fyrir sig. Samhliða 

endurteknum lestri hvers viðtals voru lykilsetningar, þýðingarmiklar setningar og fullyrðingar dregnar 

fram og leitast við að finna merkingu þeirra. Notaðir voru litakóðar til að flokka saman setningar sem 

beindust að því sama en með því móti því jókst tilfinning fyrir innihaldi hvers viðtals og auðveldara var 

að greina efnistök viðtalanna. Lykilsetningar voru að því loknu settar í töflu ásamt þeirri merkingu sem 

lá að baki þeim. Merking hverrar lykilsetningar var færð á miða og þeir sem höfðu svipað inntak voru 

síðan flokkaðir saman á grundvelli þess sem merkingin tók til.  

Endurtekin stef í reynslu viðmælenda voru þannig flokkuð saman og lögðu grunn að framsetningu 

þema sem saman voru talin ná utan um og vera einkennandi fyrir reynslu viðmælenda. Þemun lágu 

síðan til grundvallar þeirri ítarlegu fyrirbærafræðilegu lýsingu og tilvitnunum sem sett eru fram í 

niðurstöðum. Sú lýsing nær yfir gögnin í heild sinni og tekur til kjarna reynslu fólks á landsbyggðinni af 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Niðurstöðurnar voru bornar saman við frumgögnin (HE, MEK, 

HJ) og gengið úr skugga um að þær endurspegluðu reynsluna sem þar var lýst.  
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Mynd 2 lýsir gagnagreiningarferlinu sem var hringlaga, nokkurs konar greiningarhringrás, þar sem 

endurtekið var farið fram og aftur í ólíkum skrefum aðgerða. Hún sýnir jafnframt hvernig gögnin voru 

markvisst greind með hliðsjón af meginhugtökum innan fyrirbærafræði og vísar til þess hvernig frestun 

og afturfærsla undirbyggðu rannsóknarferlið í heild.  

 

Mynd 2: Gagnagreiningarferlið 

3.7 Réttmæti rannsóknar 
Þar sem eigindlegar rannsóknir byggja á annarri þekkingarfræðilegri undirstöðu en megindlegar 

rannsóknir fær réttmæti þar aðra merkingu (Sandelowski, 1993). Ljóst er að þar sem viðtöl byggja á 

mannlegum samskipum er ógjörningur að tryggja réttmæti eingöngu með tæknilegum aðgerðum. Það 

er því brýnt að rannsakandi sé heiðarlegur, nákvæmur og trúr þátttakendum og þeim aðferðafræðilegu 

forsendum sem lagt er upp með í rannsókninni. Þannig getur réttmæti í óstöðluðum viðtölum meðal 

annars birst í trúverðugleika, nákvæmni rannsóknargagna og nákvæmni í framkvæmd. Einnig getur 

réttmæti tekið til þess að hve miklu leyti niðurstöður leiða til hagsbóta fyrir fólk (Helga Jónsdóttir, 2013; 

Leung, 2015).  

Oftar er frekar lögð áhersla á trúverðugleika eigindlegra rannsókna en réttmæti þeirra. Meðal þess 

sem gerir rannsókn trúverðuga er að mannleg reynsla sé túlkuð á þann hátt að fólk með svipaða 

reynslu þekki hana sem sína eigin. Þá felst ábyrgð eigindlegra rannsakenda meðal annars í að setja 

fram nægar upplýsingar í rannsóknarskýrslu til að lesandi geti metið trúverðuleika rannsóknar og 

notagildi í öðrum aðstæðum (Lincoln og Guba, 1985; Noble og Smith, 2015). Lincoln og Guba (1985) 
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lögðu til að nota mætti fjóra mælikvarða til að leggja mat á trúverðugleika rannsókna; trúanleika (e. 

credibility), traustleika (e. dependability), staðfestanleika (e. confirmability) og yfirfæranleika (e. 

transferability). Þrír rannsakendur (HE, MEK, HJ) komu að greiningu gagnanna, sem framkvæmd var 

samhliða endurteknum lestri viðtalsgagna. Sameiginleg huglæg úrvinnsla þeirra (e. intersubjectivity) er 

það sem helst styrkir rannsóknina með tilliti til þessara fjögurra þátta, það er að greiningin var ekki 

bundin við séreinkenni eins rannsakanda (Zahavi og Gallagher, 2012).  

Trúanleiki vísar til þess að hve miklu leyti rannsakandi er trúr gögnunum og að túlkunin endurspegli 

þann veruleika sem rannsóknin beinist að. Samkvæmt Lincoln og Guba (1985) stuðlar rannsakandi að 

trúanleika bæði með því að afla gagna á þann hátt sem er líklegur til að sýna fyrirbærið í sem bestu 

ljósi og með því stuðla markvisst að gegnsæi rannsóknarskýrslunnar. Mikilvægt er að rannsakandi 

skrái athugasemdir sínar og ígrundanir og ræði um hvert viðtal við annan rannsakanda. Hljóðritun 

viðtala og nákvæm vélritun þeirra er einnig lykilatriði, sem og að snúa aftur til frumgagna við úrvinnslu 

þeirra og nota lýsandi tilvitnanir í rannsóknarskýrslu (Noble and Smith, 2015).   

Traustleiki vísar til stöðugleika gagnanna yfir tíma og í ólíkum aðstæðum. Staðfestanleiki vísar til 

hlutlægni og hlutleysis rannsóknarinnar og tilhneigingar til að samsvörun sé milli gagna frá tveimur eða 

fleiri einstaklingum. Staðfestanleiki byggir á því að gögnin endurspegli þær upplýsingar sem 

þátttakendur raunverulega veittu og að túlkun þeirra sé ekki uppspuni rannsakandans. Niðurstöðurnar 

miðla þá rödd þátttakenda án þess að sjónarmið og hlutdrægni rannsakanda hafi þar áhrif. Áhersla 

hefur verið lögð á að rannsakandi geri í rannsóknarskýrslu grein fyrir eigin menntun, reynslu, 

bakgrunni og mögulegum hagsmunum sem hann getur haft af rannsókninni. Slíkar upplýsingar um 

rannsakandann skipta einnig máli þegar rannsóknin er metin, þar sem hann er mælitæki 

rannsóknarinnar (Noble and Smith, 2015). Loks vísar yfirfæranleiki rannsókna til þess að hvaða marki 

megi yfirfæra niðurstöðurnar á aðra hópa eða aðstæður (Lincoln og Guba, 1985).  

Ýmsir eiginleikar rannsóknarinnar styðja þessa fjóra þætti sem Lincoln og Cuba (1985) settu fram 

og stuðla þannig að réttmæti eða trúverðugleika hennar. Í upphafi rannsóknar skrifaði rannsakandi um 

reynslu sína og bakgrunn með áherslu á tengsl við viðfangsefnið til að gera sér betur grein fyrir eigin 

afstöðu og reynslu sem litað gæti viðmót hans og niðurstöður. Því er lýst í formála 

rannsóknarskýrslunnar. Rannsakandi leitaðist jafnframt við að leggja til hliðar fyrirframgefnar 

hugmyndir sínar til að vera næmari fyrir birtingarmyndum og nýjum víddum fyrirbærisins sem 

rannsakað var.  

Reynt var að taka öll viðtölin í sambærilegum aðstæðum, í kyrrlátu umhverfi sem viðmælandi kaus 

hverju sinni. Hverjum viðmælanda var gefinn nægur tími, óháð lengd viðtals. Rannsakandi lagði 

áherslu á virka hlustun. Hana má skilgreina sem færni rannsakanda til að skilja tjáningu og tilfinningar 

viðmælanda samhliða því sem hann endurvarpar með eigin orðum sínum skilningi á því sem 

viðmælandi tjáir. Með endurvörpun á túlkun sinni hjálpar rannsakandi viðmælanda að tjá sig skýrar og 

ber samtímis skilning sinn undir hann (Helga Jónsdóttir, 2003). Á þann hátt fékk rannsakandi 

staðfestingu á að hann hefði skilið meginatriðin í frásögn viðmælanda. Ef þörf var á var tekið 

aukaviðtal við þátttakendur og í þeim tilfellum var túlkun rannsakanda á fyrra viðtali borin undir hann til 

að ganga úr skugga um að hann hefði skilið ákveðin atriði á réttan hátt. 
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 Mikilvægt er að rannsakandi stýri framgangi viðtalsins eins lítið og kostur er en gæti þess að 

umræðan beinist að réttu viðfangsefni. Þótt framgangur fyrirbærafræðilegs viðtals sé ekki í föstum 

skorðum er hafður viss rammi kringum umræðuefnið (Bevan, 2014; Høffding, 2016; Parnas og 

Gallagher, 2015). Sami viðtalsrammi var notaður í öllum viðtölum en spurningarnar bornar upp eftir 

flæði viðtalsins. Spurningarnar voru opnar og almennar en leitast var við að dýpka umræðuefnið með 

afmarkaðri spurningum. 

Til að stuðla að nákvæmni í úrvinnslu gagna voru öll viðtölin tekin upp á stafrænt upptökutæki og 

skrifuð orðrétt upp, ýmist af rannsakanda (HE) eða aðstoðarmanni með reynslu í vélritun eigindlegra 

gagna. Greinargóð lýsing á aðstæðum og framkvæmd rannsóknarinnar hefur verið sett fram í 

rannsóknarskýrslu til að auka á gegnsæi hennar og trúverðugleika.  

3.8 Siðferðisleg álitamál 
Í eigindlegum rannsóknum þarf að gæta vel að persónuvernd og gögn þurfa að vera 

ópersónugreinanleg lýsi þau einstaklingsbundinni reynslu, því auðvelt getur verið að geta sér til um 

hver þátttakandi er. Þá reynir meðferð viðtala sérstaklega á þagmælsku, trúnað og varfærni 

rannsakanda (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Í ljósi þess að Ísland er lítið land og þátttakendur enn fremur búsettir í litlum samfélögum var 

sérstök áhersla lögð á að afmá allar persónugreinanlegar upplýsingar í þeim skjölum sem unnin voru 

upp úr frumgögnum rannsóknarinnar. Persónueinkenni voru afmáð um leið og viðtölin voru vélrituð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru og verða jafnframt birtar á þann hátt að ekki sé hægt að rekja 

upplýsingar til ákveðinna einstaklinga. Þá verður öllum frumgögnum þar sem persónueinkenna gætir 

eytt að verkefnavinnu lokinni, það er þau verða ekki geymd lengur en nauðsynlegt er til að framkvæma 

rannsóknina. Rannsakendur og sá aðili sem veitti aðstoð við vélritun höfðu allir undirritað eyðublað um 

þagnarskyldu. Stafrænar upptökur voru geymdar í læstum hirslum þar til viðtölin höfðu verið vélrituð. 

Frá upphafi voru öll gögn geymd á læstum svæðum í tölvum sem eingöngu rannsakendur höfðu 

aðgang að. Undirrituð skjöl frá þátttakendum og skjöl með bakgrunnsupplýsingum þeirra voru geymd í 

læstum hirslum í Eirbergi, húsnæði hjúkrunarfræðideildar og nöfn þátttakenda voru því aldrei í sömu 

hirslum og frumgögn rannsóknarinnar. 

Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar sem leiðir af sér 

kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Til þess að mæta henni þarf að gefa fullnægjandi 

upplýsingar um eðli rannsóknarinnar svo hver þátttakandi geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í 

henni (Sigurður Kristinsson, 2013). Hjúkrunarfræðingur sem ekki var hluti af rannsókninni hafði 

milligöngu um þátttöku og fékk leyfi fyrir því að rannsakandi hringdi, veitti ítarlegri upplýsingar og byði 

þátttöku. Þeir sem samþykktu þátttöku munnlega fengu síðar afhent kynningarbréf um framkvæmd 

rannsóknarinnar og upplýst samþykki (fylgiskjöl 5 og 6). Upplýst samþykki var undirritað áður en viðtal 

fór fram. Þar kom meðal annars fram að þátttakanda væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri 

eða neita að svara einstökum spurningum án nokkurra eftirmála.  

Ganga þarf úr skugga um að rannsókn valdi þátttakanda ekki skaða og að hún samræmist 

hagsmunum hans (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttaka í rannsókninni krafðist þess að þátttakandi 

rifjaði upp og ígrundaði erfiða reynslu af veikindum sem valdið gat tilfinningaróti og sársauka. 
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Rannsakandi var því vakandi fyrir einkennum þreytu og tilfinningaróts og bauð þátttakendum að taka 

sér hvíld eða ljúka viðtali. Jafnframt bauð hann öllum viðmælendum að hafa samband við sig til að 

fylgja eftir úrvinnslu erfiðra tilfinninga sem upp kynnu að koma í viðtalinu eða eftir það. Ef talin var þörf 

á frekari sálrænum stuðningi hafði djákni á Landspítala samþykkt að veita viðmælendum eftirfylgd.  

Mörg dæmi eru um að þátttakandi geti haft beinan ávinning af því að fá tækifæri til að ræða reynslu 

sína á þann hátt sem gert er í óstöðluðum viðtölum (Klinke, Zahavi, Hjaltason, Thorsteinsson og 

Jonsdottir, 2015; Zahavi og Martiny, 2019). Það getur gefið tækifæri á frekari úrvinnslu eða veitt nýtt 

sjónarhorn á fyrri reynslu. Jafnframt gætu niðurstöður rannsóknarinnar nýst eða lagt grunn að frekari 

rannsóknum eða bættri þjónustu sem nýst gæti þátttakanda sjálfum í framtíðinni eða öðrum í 

sambærilegri stöðu (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Rannsóknin hafði fengið leyfi Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala (nr. 32/2018) og 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala og verið tilkynnt til Persónuverndar áður en gagnaöflun 

hófst (fylgiskjöl 7–9).  
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4 Niðurstöður 
Sjö viðmælendur tóku þátt í rannsókninni, tveir karlar og fimm konur, sem fengið höfðu mismunandi 

gerðir krabbameina. Meðalaldur við greiningu var 46 ár en viðmælendur höfðu greinst á aldrinum 34 til 

63 ára. Lengd krabbameinsmeðferðanna var frá sex mánuðum upp í þrjú ár.  

Í reynslu viðmælenda birtust erfiðar breytingar sem almennt fylgja greiningu og meðferð 

krabbameins. Að auki komu fram áskoranir sem voru sérstaklega tilkomnar eða undir áhrifum þess að 

sækja þurfti krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Þannig var umbyltingin sem varð á lífinu við 

greiningu ýktari. Einnig komu fram styðjandi þættir sem fólgnir voru í að búa í litlu samfélagi. Það sem 

gefur reynslu þessa hóps krabbameinssjúklinga sérstöðu endurspeglast í fjórum þemum sem voru 

lýsandi fyrir reynsluna: (a) Að kollsteypast og rísa upp á ný, (b) Fjölskyldan í brennidepli, (c) Reiptog 

milli heimilis og meðferðarstaðar og (d) Að nálgast stuðning og flétta saman stuðning heima og að 

heiman. Heiti þemanna endurspegla kjarna reynslunnar og hvert þema hefur að geyma ólíkar víddir. 

Ekki voru skörp skil milli þemanna heldur flæddu þau saman og mynduðu eina heild.  

a) Að kollsteypast og rísa upp á ný  

Greining krabbameinsins umbylti lífi viðmælenda í smáu og stóru og lífið hefur ekki orðið samt síðan. 

Miklir erfiðleikar og sárar tilfinningar í tengslum við búsetu fjarri meðferðarstað voru áberandi en höfðu 

oft fengið litla athygli mitt í allri óvissunni. Þegar horft var til baka urðu erfiðleikarnir oft greinilegri en 

engu að síður var viðmælendum afar hugleikið hvað þeir hefðu verið heppnir: „. . . [A]ð allt þetta sem 

ég fékk að það hafi verið hægt að laga það [...] það er ekkert alltaf hægt [að gera skurðaðgerð] og allt 

þetta. Ég er bara heppin!“ Þeir lýstu endurtekið djúpstæðu þakklæti í garð allra sem höfðu stutt þá og 

auðveldað þá vegferð sem var að baki. Þá fannst þeim þeir að sumu leyti ganga sterkari út í lífið á 

nýjan leik.   

Framvindan hafði yfirleitt verið hröð; ítarlegar rannsóknir voru framkvæmdar á höfuðborgarsvæðinu 

og í sumum tilfellum var meðferð hafin tafarlaust: „Ég bara hætti í vinnunni sko, einn, tveir og fimm.“ Á 

svipstundu hafði tilveran kollsteypst og óvissa ríkti um framtíðina: „Því hausinn á manni er alveg á 

hvolfi, þú veist, maður er bara hræddur. Maður veit ekkert hvað maður er að fara út í“. Annar 

viðmælandi sagði: „.Maður þarf að breyta planinu […] hugsa [lífið] öðruvísi en áður . . .“  

Greining krabbameinsins var gríðarlegt áfall: „Þetta er svo stórt orð, krabbamein [...] maður málar 

skrattann á vegginn“. Viss léttir gat fylgt ef skýringa á einkennum hafði verið leitað lengi en engu að 

síður voru fréttirnar stórkostlegt áfall sem markaði djúp spor: „. . . [É]g bara náði ekki andanum [...] 

þegar ég keyrði framhjá [staðnum þar sem ég fékk fréttirnar] í marga mánuði á eftir [...] þá fékk ég hroll 

. . .“ Á þessum tíma, þar sem tilfinningalegt umrót var verulegt, hafði mörgum reynst sérstaklega erfitt 

að vera að heiman: „[Þegar] þú ert í þessu ferli [...] að greinast og ert í öllum þessum rannsóknum og 

veist ekki neitt. Þá er betra að vera bara heima og vera í fámenninu . . .“ 

Leitast var við að halda áhrifum veikindanna í skefjum og líta á þau sem afmarkað verkefni: „Ég tók 

bara þann pól strax í hæðina að ég ætlaði ekki að [láta lífið snúast sjúkdóminn].“ Á svipaðan hátt lýsti 

einn afstöðunni svo: „Þetta er bara nýja vinnan manns [...] það þarf bara að vinna í þessu þangað til 

það er búið.“ Sú tilhneiging var þó í mótsögn við hve djúpstæð og víðtæk áhrif krabbameinsins voru 
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þegar upp var staðið: „En í sjálfu sér var ekkert óbreytt. Það varð allt breytt.“ Annar líkti áhrifunum við 

þann lífsviðburð að eignast barn: „. . . [N]áði alveg sömu hæðum en bara á neikvæðari hátt.“ 

Sjaldan beindu viðmælendur orðum beint að aukaverkunum meðferða en flestir sögðust hafa þolað 

meðferðirnar vel. Sumir báru sig saman við aðra sem liðið hafði verr. Þrátt fyrir það birtust lýsingar á 

þungbærum aukaverkunum. Hjá sumum höfðu jafnvel orðið varanlegar líkamlegar breytingar sem enn 

var áskorun að takast á við. Þegar litið var til baka var viðmælendum þó ljósara en áður hve mikinn toll 

meðferðinar höfðu tekið: „. . . [Þ]egar ég skoða myndir þá hugsa ég bara: ,Vá hvað ég var ógeðslega 

lasin!‘ En mér fannst það ekki þá. […] [Á]rið eftir þetta fannst mér ég vera orðin rosa hress. En ég var 

það kannski ekkert.“ 

Gríðarlegt þrek- og orkuleysi var yfirþyrmandi: 

En þegar er búið að ræna þig þrekinu ... það er svo ýkt tilfinning. [...] Þetta kom mjög svo 

á óvart að fara svona á núllpunkt þreklega. Ég hefði ekki látið nokkurn mann segja mér 

hvað þetta er erfitt. Koma sér svo í gang aftur. 

Annar viðmælandi sagði: „Ég þurfti að læra að vera sófadýr. [...] Ég er pínu aktíf að eðlisfari [...] þetta 

var alveg skóli að læra að sitja og gera ekki neitt, alla daga.“ Fagleg leiðsögn við að velja í hvað orkan 

skyldi notuð og sættast við minni virkni var afar mikilvæg. Sífellt þurfti að ígrunda og forgangsraða af 

kostgæfni: „Það hjálpaði mér alveg 100% þegar ég fékk aðstoð við skilja að það væri ekkert hægt að 

puða. [...] Þegar ég var ónýt voru líkamlegar ástæður fyrir því.“ Þrekleysið teygði anga sína langt út yfir 

meðferðina:  

. . . [Þ]að er viðbjóðurinn í þessari lyfjameðferð, maður er svo lengi að ná sér upp aftur. 

Maður púlar og púlar. [...] [É]g reyni markvisst að hreyfa mig á hverjum degi. […] En þessi 

kúrfa sem maður reynir að fara, og hamast einhvern veginn, hún hreyfist eiginlega ekkert 

upp á við.  

Útlitsbreytingar, svo sem hármissir og bjúgsöfnun í andliti, höfðu reynst sumum erfiðar. Þær voru 

sýnileg merki um alvarleg veikindi: „. . . [Þ]að var agalegt, hrikalega erfitt að [missa hárið]. [...] 

[Krabbameinið] var virkilega orðið áþreifanlegt. [...] Fólk sagði: ,Hvað? Það kemur aftur.‘ Alveg eins og 

þetta væri ekkert mál.“ Jafnframt gátu viðbrögð annarra valdið bakslagi þegar viðmælendur voru sjálfir 

enn að venjast breyttu útliti sínu. Útlitsbreytingin gat verið gagnger og nánast ókunnugur líkami blasað 

við:  

Ég þekkti ekki neitt einasta af mér lengur. Ég var með spegil og það voru bara augun, blái 

liturinn í augunum sem stóð eftir. Þannig ég í sjálfu sér þekkti ekki sjálfa mig. Ég var 

alveg hárlaus alls staðar og kringlótt í andliti og með tattúveraðar augabrúnir sem mér 

líkaði aldrei við [...] öll svona einhvern veginn hvít og ... líkaminn bara líflaus [...] ég var 

líkamlega dauð einhvern veginn. [...] En sálin var þarna. 

Ósýnileg áhrif meðferðar, svo sem þrekleysi og veiklað ónæmiskerfi, voru oft langvinnari en önnur 

og gátu verið hamlandi mörgum mánuðum eftir meðferð: „Ég sótti tveggja vikna námskeið og sótti mér 

þriggja vikna veikindi á eftir [...]. Það var mikil sorg tengd þessu [klökk], að [vera] svona ónýtur. Þó 
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hylkið [útlitið] sé fínt þá er sogæðakerfið og ónæmiskerfið og hjartað og allt ... í ,fokki‘.„ Þannig var 

líkaminn berskjaldaður þrátt fyrir að útlit og hugarfar bæri ekki lengur svip af veikindunum.  

Gangur sjúkdómsins var ófyrirsjáanlegur og aðstæður afar óreiðukenndar í kjölfar greiningarinnar 

svo erfitt var að fá heildarsýn á aðstæðurnar, hugsa langt fram í tímann eða taka stórar ákvarðanir. 

Fyrst og fremst var reynt að henda reiður á því sem mestu skipti og mörgu þótti sjálfsagt að fórna í 

þeim tilgangi að halda sjó í veikindunum: „. . . [É]g var bara að halda lífi. Ég var náttúrulega bara við 

það að [deyja] ... ég var með svo slæman sjúkdóm. Eini fókusinn ... eða […] aðalfókusinn og orkan fór 

í að halda mér á lífi . . .“ Margir lýstu því bjargráði að taka einn dag í einu og sumir voru undrandi yfir 

því hve jákvætt hugarfar þeirra var: „Maður er einhvern veginn bara í einhverju svona móki [...]. Maður 

er bara svona rosa glaður og eitthvað . . .“ Þá virtist breytt skynjun á líkama og umhverfi hafa áhrif á 

hvernig veikindunum var mætt:  

Það sem er svo einstakt, er þegar […] maður er að missa eða kannski deyja. Þá einhvern 

veginn ... kýlir það manni niður í svona sandfjöru og maður fer ofan í sandinn svona upp 

að kálfum og hreyfist rosalega hægt. […] Og þá einhvern veginn upplifirðu hlutina, þú 

upplifir nákvæmlega áhrifin af sandinum á fæturna og af hverri einustu hreyfingu. [...] þó 

ég væri að troða marvaðann í einhverri vitleysu, þá var ég svo ofboðslega fókuseruð og 

með núvitund […]. Svo hundrað prósent ákveðin í að njóta ... alls. 

Þegar meðferð var lokið virtust viðmælendur ná skýrari heildarmynd og það var greinilegra í þeirra 

augum hversu mikla erfiðleika þeir höfðu yfirstigið á meðferðartímanum. Margar þeirra breytinga sem 

orðið höfðu voru þó taldar vera til góðs og þeim var jafnvel lýst sem gjöfum krabbameinsins. Oft höfðu 

eiginleikar á borð við jákvæðni, æðruleysi og nægjusemi styrkst í kjölfar veikindanna og viðhorf til 

lífsins var breytt: „Maður þarf ekki að eiga allt og vera úti um allt […] bara njóta þess sem maður 

hefur.“ Annar viðmælandi sagði: 

Hvað er ég búin að vera að hlaupa í hjóli eins og hamstur ... alla mína tíð og aldrei notið 

neins? [...] Það sem [gildir er] að njóta bara kaffibollans og […] njóta þess að eiga 

farartæki sem gat flutt mig milli staða, þegar ég gat ekki gengið. 

Lífsreynslan hafði aukið sjálfstraust og kjark gagnvart því sem framtíðin kynni að bera í skauti sér:  

Eftir þessa upplifun, að vera [með krabbamein]. Ég veit að erfiðleikarnir í mínu lífi eru 

ekkert búnir […]. Lífið hefur bara upp á margt að bjóða en ... það er enginn ótti lengur. 

Mér finnst mér allir vegir vera færir. […] Ég naut þessa ferlis, sem er svo fáránlegt. Það 

[kom] svo margt gott út úr þessu.  

Í veikindaferlinu stóðu viðmælendur frammi fyrir því að þurfa að endurskoða hugmyndir um eigin 

persónu:  

Ég […] hef oft látið aðra ganga fyrir [...] en [það breyttist] þegar ég fékk krabbameinið. [...] 

Það sem að krabbameinið gaf mér er betri og sterkari sjálfsmynd [...] breytingin á mér 

persónulega. […] [Þ]ví hvernig ég vil hafa lífið í framhaldinu. Ég er við stjórnvölinn. Ég vil 

upplifa, ég vil njóta. Ég vil ekki gera neitt til hálfs. 
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b) Fjölskyldan í brennidepli 

Samvistir við fjölskylduna ― börn, maka og foreldra og velferð þeirra ― voru mjög ofarlega í huga 

viðmælenda, ekki einungis á meðan meðferð stóð heldur fékk fjölskyldan aukið vægi í lífi þeirra til 

frambúðar. Það olli því miklum sársauka að þurfa ítrekað að dvelja fjarri heimili og nánustu fjölskyldu. 

Allt hverfðist um fjölskylduna: 

Mér fannst eins og það væri verið að ræna mig […] mínum tíma með þeim. […] Í svona 

miklum veikindum er náttúrulega gott að fá að vera í friði. En […] tíminn er svo dýrmætur 

og krakkarnir eru svo dýrmætir og fjölskyldan, að maður vill vera sem mest með þeim og 

hafa þau nálægt sér til að geta knúsað þau. Og maður hugsar alltaf [um það] ef 

[krabbameinið] kæmi [aftur]. Því það [er sífelld viðvörun um að] það geti komið aftur […]. 

[Það] var […] og er alltaf skugginn manns.  

Það tók á viðmælendur að kveðja nánustu fjölskyldu þegar haldið var að heiman og vita síðan 

að þar biðu börn, maki eða foreldrar sem höfðu áhyggjur og þörf fyrir nærveru þeirra.  

Ég held það sé miklu verra að vera aðstandandi heldur en sjúklingur [...] óttinn við 

þennan sjúkdóm [er mikill]. Þó það séu margir sem læknast [...]. [Vanlíðan aðstandenda 

sem voru heima] togaði í mann að koma sér sem fyrst til baka, svo fólk sæi að maður 

væri ekki alveg bara hérna ... í kuðung, eftir meðferðirnar.  

Vanlíðan barnanna var djúpstæð: „[Dóttir] mín átti sérstaklega erfitt þegar ég var að fara [...], þegar 

ég fór í geislana, að ég skyldi ekki vera til staðar, vera heima.“ Vanlíðanin var viðvarandi: 

. . . [F]rá því að ég greinist, þá vaknar [barnið] upp á hverri nóttu, til að koma að knúsa 

mig. [...] [Barnið mitt] hefði þurft að vera meira í kringum mig í meðferðinni til að fá meiri 

ró. [...] Það hafði þörf fyrir það að vera nærri mér. 

Aðskilnaðurinn gat varað í marga daga eða vikur. Viðmælandi með ung börn hafði til að mynda lítið 

getað hitt börn sín fyrstu vikurnar sem hún var í geislameðferð: „Mér fannst geislameðferðin einna 

erfiðust af því þá þurfti ég að vera alveg [í Reykjavík] í tvo mánuði. Það var rosa erfitt [...] að vera í 

burtu frá börnunum . . .“ Þá var aðskilnaður við fjölskyldu einkar sár og kvíðvænlegur kringum hátíðir, 

merkisdaga í fjölskyldunni eða andlát:  

. . . [Ég] kveið rosalega fyrir lyfjagjöfinni milli jóla og nýárs. Mér fannst rosa erfitt að hugsa 

alltaf til þess, því [ég hélt að það væri] tekið rosa strangt á [tímasetningum]. En svo sagði 

ég bara: Ég get ekki komið milli jóla og nýárs og þá var það ekkert mál. [...] Það hefði 

verið rosa gott að vita það fyrr, því þetta var alltaf að stressa mig.  

Til að koma til móts við vanlíðan barna sinna lögðu foreldrar sig fram um að ræða opinskátt við þau 

um veikindin og reyndu að draga fram góða mynd af aðstæðum sínum:  

Í öllum símtölunum þar sem [börnin] voru grátandi [...] lagði ég mikla áherslu á að þó við 

værum ekki saman ... þá myndum [við] njóta okkar á sitt hvorum staðnum [...] [Ég] talaði 

um það góða sem ég var að gera þá stundina, þó það væri ekki nema góður tebolli eða 

að ég hafi farið í heimsókn. Ég sagði: ,Ég sit ekkert og græt‘ [...]. Auðvitað voru símtölin 
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rosalega sár. Ég lagði alveg svakalega mikið á mig og ég þurfti svolítið að jafna mig eftir 

þessi símtöl við börnin. 

Haft var að leiðarljósi að stöðugleiki héldist í tilveru barnanna: „Móðureðlið var rosalega sterkt upp 

á að halda, svona hreiðri utan um [börnin]. Að þau myndu halda sínu óbreyttu.“ Að líkja verndun 

barnanna við hreiður endurspeglaði vel ríka áherslu margra á að vernda og hlúa að þeim sem urðu 

eftir heima. Viðmælandi hafði velt fyrir sér að flytja tímabundið til Reykjavíkur en: „[Að flytja ekki bauð] 

upp á að börnin héldu sinni rútínu hundrað prósent [...] þó við [hjónin] værum í burtu [...] í rauninni var 

ég að taka ákvörðun um að hlífa þeim við þessu, að þau hefðu öruggt hreiður og sína vini.“ Börnunum 

reyndist þó of erfitt að báðir foreldrar væru að heiman í einu. Þegar leið á meðferðarferlið varð því 

oftast úr að makinn varð eftir heima hjá börnunum meðan hinn krabbameinsveiki sótti meðferð. Það 

dró úr vanlíðan barnanna en einnig úr mikilvægum stuðningi og nærveru maka á meðferðartímanum.  

Að sýna börnum þær aðstæður sem foreldri var í þegar það var í meðferð gat verið hjálplegt. Dæmi 

voru um að börn hefðu fengið að fara með á meðferðarstað, á spítalann í lyfjameðferð eða í 

rannsóknir. Það veitti börnum ró og tók völdin af ímyndunaraflinu: „. . .[É]g var alltaf að reyna að segja: 

,Þetta er ekkert stórkostlegt eða ... hræðilegt ... þetta er bara svona‘ [...] svo [barnið] væri ekki að 

ímynda sér neitt.“ Á svipaðan hátt fannst sumum að fullorðnum aðstandendum liði betur eftir að þeir 

höfðu séð hvernig meðferðirnar fóru fram: „. . . [F]oreldrar mínir voru miklu rólegri. Mamma kíkti til mín 

[í lyfjagjöfum]. Hún vildi sjá hvernig þetta færi fram ... Þannig það var allt annað.“ Annar viðmælandi 

sagði: „Ég held það sé ekki nokkur vafi [að það hafi hjálpað maka mínum að geta fylgt mér] [...] hann 

var bara miklu rólegri“. 

Sjaldnast gafst þó tækifæri til að fjölskyldan öll fylgdi viðmælendum á meðferðarstað og þrá eftir 

samveru með fölskyldu var viðvarandi. Sérstaklega þráðu foreldrar að vera nálægt börnum sínum, 

jafnvel þótt líkamlegt ástand væri bágborið: „. . . [E]f við hefðum [búið] í Reykjavík, þá hefði ég getað 

sýslað meira í kringum [fjölskylduna], þó ég væri ónýt [líkamlega]. Maður hefði farið bara heim eftir 

hverja lyfjagjöf.“ Þannig var þörfin fyrir að fara heim sem allra fyrst yfirgnæfandi jafnvel þótt athvarf á 

meðferðarstað stæði til boða. Hjá þeim sem ekki áttu ung börn mátti greina svipaðar tilfinningar. 

Margir lýstu, með mismunandi hætti, þörf fyrir að komast sem fyrst heim eftir meðferð til að hughreysta 

þá sem voru heima og áttu um sárt að binda. 

Margir nefndu mikilvægi þess að einhver annar fylgdi þeim í meðferðir og viðtalstíma og gæti 

meðtekið upplýsingar en þær gátu verið yfirþyrmandi: „. . . [M]aður er alveg lokaður, [...] ég meðtók 

ekki helminginn af því sem [var sagt], endalausar upplýsingar . . .“ Samfylgd maka í meðferðinni hafði 

sérstakt gildi: „Það er alveg ómetanlegt að hafa makann alltaf með“. Samfylgdin jók innsýn maka í 

reynsluna og var báðum aðilum mikilvæg. Búseta fjarri meðferðarstað torveldaði þó samfylgd maka, til 

að mynda þurftu báðir aðilar að eiga heimangengt og vinnan að vera sveigjanleg, þar sem ferðalögin 

kröfðust þess að maki fengi frí. Gildi samfylgdarinnar endurspeglaðist í reynslu viðmælanda sem ekki 

hafði alltaf átt kost á fylgd maka og börnin höfðu þörf fyrir að hafa hann heima hjá sér:  

. . . [Ég] þurfti [að setja fingur á hvenær] ég þyrfti raunverulega á honum að halda ... 

hverju ég vildi ekki að hann missti af í minni, svona ,ferð‘. Bara til þess að halda svona 

skilningnum, einhvern veginn ... mest af öllu hefði ég bara viljað hafa hann til staðar, 
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alltaf. [...] Vissulega þurfti ég líka stuðninginn hans. [...] Ég vissi þetta ekkert fyrr en eftir á. 

En það var togstreita, raunverulega togstreita! 

Aðskilnaðurinn hafði haft djúpstæð áhrif:  

Það var svo stór þáttur að þurfa að deila manninum mínum niður á milli [mín og 

barnanna] [...] en það var held ég hundrað prósent rétt ákvörðun [...]. Kannski ekki 

endilega fyrir sambandið ... en fyrir börnin. [...] Þetta ferli er svo gríðarlegt [...] [að það er 

erfitt] fyrir makann að reyna að skilja, þegar hann er ekki á staðnum. Það bara myndast 

gjá í sambandinu fyrir vikið. [Hann hafði myndað] einhvern skráp ... sem gerði það að 

verkum að hann gat varla knúsað mig [...] en ég þráði [faðmlögin]. 

Að meðferð lokinni var viðmælendum áfram ofarlega í huga að leggja rækt við félagsleg tengsl og 

sambönd: „Ég held að maður forgangsraði því meira að vera í sambandi við fólk, því að það er númer 

eitt, tvö og þrjú. Það skiptir ekki máli þó þú þurrkir ekki af eða eitthvað svoleiðis.“ Þörfin fyrir mikla 

samveru við börnin hafði öðru fremur sérstöðu og var viðvarandi:   

. . . [É]g á rosalega erfitt með að skilja börnin mín eftir [...] mér finnst alltaf eins og við 

eigum að vera saman. [...] Því tíminn flýgur áfram og þau verða farin, flogin burt, sem er 

bara flott en mér finnst ég verði þá nýta tímann. [...]. Mér finnst mjög erfitt að þau séu ekki 

[hjá mér], til dæmis ef ég fer til útlanda […]. Það er eitthvað sem náttúrulega á ekkert að 

vera að trufla mann. 

Sumum var einnig hugleiknara en áður að undirbúa börnin fyrir tilveruna án sín: „[Ég hætti] að vera 

svona ofboðslega umvefjandi. […] Ég vil styðja [börnin] 100% í því að vera sjálstæðir og sterkir 

einstaklingar þegar ég fell frá.“  

c) Reiptog milli heimilis og meðferðarstaðar  

Vegna þeirrar nýju og dýrmætu merkingar sem samvera með fjölskyldu hafði fengið skapaðist 

togstreita innra með fólki eða visst reiptog milli heimilis og meðferðarstaðar í tengslum við þau sífelldu 

ferðalög sem fylgdu veikindunum. Viðmælendur ferðuðust ótal sinnum á milli heimilis og 

meðferðarstaðar á upp undir þriggja ára tímabili eða allt að fimmtíu sinnum. Stundum var mögulegt að 

fá hluta meðferðar í heimabyggð og var það kærkomið. Auk þess að sækja krabbameinsmeðferð á 

höfuðborgarsvæðinu höfðu viðmælendur einnig farið þangað til að gangast undir ýmiss konar 

myndrannsóknir, sýnatökur og til að fá blóðhlutainngjafir. Hver dvöl fjarri heimili gat tekið mánuði en 

yfirleitt stóð hún yfir í fáeina daga. 

Viðmælendur bjuggu jafnan hjá fjölskyldu eða vinum í kringum styttri meðferðarlotur og í sumum 

tilvikum fengu þeir lánaðar íbúðir út af fyrir sig. Að dvelja á heimilum annarra gat valdið togstreitu. 

Þetta átti sérstaklega við eftir lyfjameðferðir:  

. . . [E]f þú ert inni á einhverjum finnurðu þig alltaf meira knúinn til að vera frammi eða 

einhvers staðar og svo er þetta bara, þú ert að reyna að borða og öll lykt fer ógeðslega í 

þig [...] og bara núna [...] þarf ég að sofa, [...] þú mátt ekki elda þetta [hlær] eða [...] ekki 

setja ilmvatn á þig . . . 



  

47 

Eigið heimili fékk aukið vægi í þessum ólgusjó og veitti mikilvæga kjölfestu. Innan veggja þess var 

einstaklingurinn í sínu persónulega rými, með nánustu fjölskyldu og hafði frelsi til að hlusta á breyttar 

þarfir hins veika líkama og aðlagast þeim.  

Ferðalög á meðferðarstað urðu tíð og þeim fylgdi álag en þegar stefnan var tekin heim voru þau 

þess virði: „Maður er svona tvo til þrjá daga að jafna sig eftir að maður kemur heim. […] [M]aður var 

eins og skotinn eftir [bílferðina] ... en maður var þó skotinn heima hjá sér.“ Nauðsynlegt var að láta 

margt ganga upp á sem hagkvæmastan hátt fyrir hverja ferð: „Þetta var svona pínu mini fyrirtæki, 

þegar ég var að keyra [í meðferðirnar].“ Annar viðmælandi sagði: „Það er eitt að greinast með 

krabbamein og brölta með [það] og svo er það þessi tætingur. [...] Þetta var náttúrulega á þriggja vikna 

fresti, sem maður var eins og jójó [milli heimabyggðar og meðferðarstaðar] [...] endalaus þvælingur, 

fram og til baka.“ Kona sem ók margra klukkustunda leið heim strax eftir meðferð hugleiddi ekki álagið 

sem það olli:  

Maður var bara ekkert að víla þetta fyrir sér. Mamma sagði oft: ,Hvernig geturðu verið að 

standa í þessu?‘ ,Standa í þessu? Halló ég er á leiðinni heim hérna.‘ [...] Þarna var ég 

líka bara ekki raunveruleikatengd sko, [...] ég var bara svo ofsalega staðráðin. Ég var 

bara þarna á sterum, snarofvirk, vílaði ekkert fyrir mér [sposk]. Og ég ætlaði bara heim til 

[fjölskyldunnar].  

Undirbúningur næstu ferðar hófst ekki löngu eftir að komið var heim eftir meðferð, jafnvel um leið 

og líkaminn tók að jafna sig: „. . . [Þ]á er maður alltaf að undirbúa sig fyrir [næstu ferð]: Það er að 

koma ferð og það er að koma að lyfjagjöf, það er að koma ferð . . .“ Til að létta tilhugsunina um 

komandi ferðalag var ýmsum aðferðum beitt. Til að mynda að hugsa ferðina í litlum áföngum, 

skipuleggja regluleg stopp á leiðinni og skapa jákvæðari stemningu í aðdraganda ferðarinnar: „Ég 

hugsaði þetta eins og ég væri bara að fara í stelpuferð, klæddi mig í pæjuföt og hugsaði hvað væri 

það skemmtilegasta sem mig langaði að gera meðan ég væri í lyfjagjöf.“  

Oft þurfti að koma börnum eða gæludýrum í pössun, útvega gistingu, pakka niður og bóka flug: „. . . 

[M]aður þurfti alltaf að hagræða öllu [áður en farið var í meðferð] hugsa um margt í einu.“  Margt var 

þetta af hversdagslegum toga en krafðist meiri orku í veikindunum og varð þreytandi: „[Ferðalögin] 

hafa náttúrulega mikil áhrif á heilbrigða manneskju ... að búa í töskum. Ég bjó í töskum í tvö ár. [...] En 

þetta er eitthvað sem ég [spáði ekkert] í, en þetta var aukaálag, hundleiðinlegt."  

Möguleikar viðmælenda á að ferðast með flugvél voru misjafnir og sumir fóru alltaf akandi á 

meðferðarstað, á eigin bíl eða með áætlunarferð. Þótt greitt aðgengi væri að flugsamgöngum gat þurft 

að meta í hvert skipti hvort æskilegra væri að fara keyrandi eða með flugi, til dæmis með tilliti til 

veðurs. Almennt áætluðu viðmælendur að ferðalög þeirra hefðu tekið á bilinu þrjár til sjö klukkustundir. 

Allir sýndu fyrirhyggju við skipulagningu: „[Ég] reyndi að plana ferð ekki samdægurs [við 

lyfjameðferð], upp á veðrið að gera og færðina, ef hún skyldi spillast. Maður þurfti alltaf að hafa 

einhvern svona tíma.“ Það gat verið yfirþyrmandi að hafa það í sínum höndum að skipuleggja ferðir á 

meðferðarstað en á sama tíma var það visst haldreipi því ólíkt mörgu öðru sem tengdist veikindunum 

gátu viðmælendur lagt sitt af mörkum til að ferðalögin gengju vel:  
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Þetta er eiginlega svona pínu álag þangað til að þú ert kominn á þröskuldinn [á 

krabbameinsdeildinni]. Gengur þetta upp eða ekki? […] [Í] svona ferli, eins og 

krabbameinsmeðferð, þá viltu bara að þetta sé 100% akkúrat [...] þú átt að koma þennan 

dag [...] Ég var rosalega ferköntuð í því að hagræða hlutunum á þann hátt að það 

stæðist. 

Slíkt skapaði líka tilfinningu um öryggi og vald: „Það var þessi óvissa með veðrið. Að [vera] bundinn af 

því að fara, sama hvernig var. Þetta er margra klukkutíma akstur, aðra leiðina. Bara klikkun sko. Í 

öllum veðrum.“ Rýnt var í veðurspár langt fram í tímann svo hægt væri að áætla hvenær og hvernig 

best væri að fara. Ef veðurspá var slæm gat þurft að fara af stað einhverjum dögum fyrir meðferð og 

dvölin því lengst. Þetta kostaði sífelldar vangaveltur: „Hvernig verður veðrið? Kannski þarf ég að fara 

þremur dögum fyrr því það er svo leiðinleg veðurspá.“ Slæm veður gátu einnig seinkað heimför sem 

olli ótta um að ná ekki heim áður en aukaverkanir meðferðar kæmu fram. 

Sífelld ferðalög juku fjárhagslega byrði veikindanna. Sá kostnaður varð greinilegri þegar frá leið eða 

þegar fólk bar sig saman við aðra sem bjuggu nærri meðferðarstað: „Það var líka þessi viðbjóðslegi 

fjármálabaggi [...] að þurfa að betla peninginn til baka, sem maður er búinn að leggja fram.“ Þá gat 

ógnað fjárhagslegu öryggi að þurfa sífellt að leggja út fyrir fluggjöldum sem gátu verið há. 

Endurgreiðslum fylgdi umstang og mörgum reyndist erfitt að meðtaka allar þær upplýsingar sem 

tengdust rétti á endurgreiðslum. Upp gátu komið ófyrirsjáanleg útgjöld, svo sem bilanir á bílum, og 

dæmi voru um að keyptir væru betri bílar: „[Við keyptum] okkur nýjan bíl á lánum vegna ferðalaganna. 

[...] [Ef við hefðum búið] í Reykjavík hefði þetta ekki verið [vandamál], þetta er risaþáttur í ofanálag . . 

.“  

Þeir sem nýttu flugsamgöngur lýstu ýmsum vangaveltum og viðbótarkostnaði:  

Þó ég væri ekki að borga þetta úr eigin vasa, reyndi ég bóka með löngum fyrirvara ... 

Þannig ég væri ekki alltaf að kaupa dýrasta flugfargjaldið. En [...] ef þú kaupir ódýrasta 

flugfarið og þarft að breyta vegna veðurs eða breytinga á tímabókunum, þá þarftu að 

breyta upp í dýrasta fargjaldið og [greiða mismuninn sjálfur]. Þannig að þetta var ekki 

alveg einfalt.  

Samfylgd maka var afar dýrmæt en gat verið mjög kostnaðarsöm þar sem oft fékkst ekki 

endurgreiðsla fyrir flugfargjöld þeirra og vinnu- og tekjutap gat einnig orðið mikið. Ferðir til að gangast 

undir rannsóknir erlendis voru háðar framgangi meðferðar. Þær höfðu því oft stuttan aðdraganda og 

fargjöldin gátu þar af leiðandi verið dýr. Það gat einnig átt við um að ferðir innanlands. Einhverjir sóttu 

um styrki í sjóði félagasamtaka eða verkalýðsfélaga vegna ferðakostnaðar maka en gátu ekki gengið 

að þeim greiðslum vísum:  

Ég held ég hafi farið níu sinnum í [jáeindaskannan] í Danmörku. Og stundum fékk ég 

greitt fyrir [maka]. Ef maður pantar ferð með stuttum fyrirvara, þá borgar maður níutíu 

þúsund fyrir maka sinn fram og til baka. [...] Maður fær þrjátíu þúsund í afslátt, þannig 

þetta eru sextíu þúsund [með stuttu millibili] maður veit ekki hvort maður [borgi] eða ekki. 
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Sífelld ferðalög höfðu ekki endilega vaxið fólki í augum á meðan á meðferð stóð: „Ég [spáði ekki] 

neitt svakalega í [ferðalögin], því [...] maður varð að gera þetta og ekkert annað í boði en að gera þetta 

svona. [...] Maður er ekkert heima að hugsa: ,Ég bara sleppi þessu‘ ... eða eitthvað svoleiðis.“ Seinna 

þegar viðmælendur höfðu lokið meðferð varð hvers kyns álag af völdum ferðalaganna greinilegra, líkt 

og hulu væri svipt af því.  

d) Að nálgast stuðning og flétta saman stuðning heima og að heiman 

Viðmælendur lýstu erfiðleikum við að nálgast þann stuðning sem þeim bauðst af hálfu fjölskyldu og 

vina í heimabyggð. Jafnframt kom fyrir að þeir upplifðu sig aðskilda frá þeirri fjölþættu og sérhæfðu 

þjónustu sem í boði er fyrir krabbameinssjúklinga á höfuðborgarsvæðinu. Þannig var áskorun að ná að 

nýta sér það góða sem hvor staður hafði upp á að bjóða. 

Auk dýrmæts stuðnings frá fjölskyldu veittu vinir, nágrannar og jafnvel íbúar í nærliggjandi 

bæjarfélögum mikilvægan stuðning á meðferðartímanum. Sá stuðningur var veittur skilyrðislaust, bæði 

í orði og verki, og var viðmælendum eftirminnilegur: „[Fólkið] kringum þig er það sem hjálpar mest. 

Vinirnir og fjölskyldan. Makinn sem stendur alveg við bakið á þér. [...] Það er bara stuðningurinn [sem 

stendur upp úr]. Það er bara netið í kringum mann sem kemur manni í gegnum þetta.“ Annar 

viðmælandi sagði:  

Ég upplifði gríðarlegan stuðning. [...] [Í] svona litlu bæjarfélagi, varð einhvern veginn allt 

jákvætt, við að greinast með krabbamein. Ef þú hafðir einhvern tímann átt í útistöðum við 

einhvern var það bara strikað út [...] ef eitthvað [hafði verið neikvætt í samskiptunum] þá 

varð allt jákvætt. 

Íbúar byggðarlagsins höfðu til að mynda lánað húsnæði sem þeir áttu á meðferðarstað, veitt 

afleysingar og passað börn. Þá höfðu sumir viðmælendur þegið ágóða fjáröflunar sem íbúar í þeirra 

sveitarfélagi höfðu efnt til. Afleysingar og greiðar nágranna voru ómetanleg hjálp fyrir viðmælendur í 

sjálfstæðum atvinnurekstri, til dæmis búskap, og aðstandendur þeirra. Stuðningurinn kom jafnvel úr 

óvæntri átt: „Og svo bara fólk sem maður þekkti ekkert: ,Ég á íbúð [í Reykjavík]. Þú mátt nota hana.‘ 

[…] [Þetta] hjálpaði rosa mikið. [...] [B]ara ótrúlegasta fólk [...] Ég var alltaf jafn hissa þegar einhver 

hringdi og [bauð stuðning].“ 

Svo skilyrðislausan stuðning töldu margir vera einstakan fyrir lítil bæjarfélög og oft auðveldaði 

nábýli samskipti við þann sem á honum þyrfti að halda. Hve vel íbúar bæjarfélagsins þekktu hver til 

annars gat jafnframt hafa auðveldað kynni við aðra sem greinst höfðu með krabbamein:  

Ég veit ekki hvort það er bara af því maður er utan af landi en ... [maður] fékk svo 

rosalegan stuðning strax, frá fólkinu í kringum sig. Bara frá konunum í [þorpinu] sem hafa 

greinst. [...] Þær sýndu mér að þetta er alveg hægt [þótt þetta sé] ógeðslega erfitt . . . 

Sumir töldu að vegna mikilla fjarvista hefðu þeir farið á mis við stuðning af hálfu annarra íbúa 

bæjarfélagsins. Þá lýstu sumir því að langar dvalir fjarri heimabyggð hefðu breytt nánum samböndum 

og félagslegum tengslum í heimabyggð: „Ég held þetta [hafi aðallega áhrif] á tengslin við fólk, að vera 

alltaf svona mikið í burtu [...] svona félagslega [...] finnst mér ég hafa tapað heilmiklu. Þó ég þekki [alla 

ennþá, þá er] það öðruvísi.“ Oft var rík hefð fyrir óskipulögðum heimsóknum í heimabyggð. Fyrir 
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marga fól það í sér mikinn stuðning. Það gátu því verið viðbrigði að dvelja á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem þeir þekktu færri og meiri fyrirhöfn var að sækja félagsskap. Þeim gat þótt erfitt að ferðast um 

innan borgarinnar, sumir rötuðu lítið eða höfðu ekki bíl. Þá gat verið dýrt að taka leigubíl milli staða. 

Sumir lýstu einangrun og einmanaleika af þessum sökum. 

Hin mikla samkennd var þó tvíbent og virtist bæði hafa létt og þyngt róðurinn í veikindaferlinu: „Ég 

upplifði velvild hjá öllum ... og líka einhvern veginn skelfingu ... Þetta er svo lítið samfélag og ef 

einhver fær krabbamein [...] þá tengistu honum alltaf.“ Samkennd íbúa gat stundum reynst óþægileg 

þegar mikilli athygli var sífellt beint að veikindunum:  

. . . [Fólk] var endalaust að knúsa mann og svona [...] ég var ekkert að mikla [veikindin] 

fyrir mér, þetta var bara verkefni sem ég þurfti að klára. Og stundum [...] fór [ég] að 

hugsa: ,[...] hann hefur verið að knúsa mig [af því] hann heldur örugglega að ég sé að 

deyja!‘ Það var eiginlega þannig tilfinning, svona dálítið ýkt. [...] Þegar þetta er líka fólk 

sem er ekkert vant að taka utan um mann, allt öðruvísi með þá nánustu sem eru að 

knúsa mann. . .  

Þegar áhyggjur og samhugur var sýndur á förnum vegi gat það kallað á hughreystingu af hálfu 

viðmælenda:  

. . . maður er alltaf að setja upp eitthvað bros: ,Ég hef það fínt!‘ [...] [F]ólk vildi ekkert 

heyra [hvernig gekk í raun]. Það vildi bara fá svona klapp á bakið. ,[...] [E]kki hafa 

áhyggjur af mér. Þetta er allt í lagi‘. [...] Ég trúi að það hafi haft raunverulegar áhyggjur. 

[...] En það var ekki að spyrja til að fá sönn svör. Vildi bara fá hughreystingu . . . 

Nærgöngular spurningar og ítrekuð athygli gat verið íþyngjandi: „Þú verður þreyttur á að svara sömu 

spurningum ... endalaust. [...] En þú gerir þér alveg grein fyrir þetta er bara velvilji fólks.“ Þá gat reynst 

óþægilegt að hafa ekki stjórn á upplýsingaflæði meðal íbúa í heimabyggð, hverjir fengju að vita hvað 

um veikindin og að upplýsingar væru réttar: „Það vita allir allt. [...] Meðan ég var [í burtu], voru svo 

margar sögur [heima] og svo misjafnt hvað fer á milli [...] sögurnar breytast svakalega milli manna.“ Og 

nándin í samfélaginu gat vakið erfiðar tilfinningar og aukið meðvitund viðmælenda um breytt útlit 

þeirra:  

[Viðbrögð fólksins heima] voru rosaleg! Þegar ég var að fá hárið aftur, ég fékk svo 

svakalega [breytt] hár! [...] þetta var bara að gera mig vitlausa. Ég ætlaði bara að hafa 

hárið þannig, vera ekkert að lita það [...] en ég bara gafst upp. [...] Fólk var klappandi á 

hárið á mér bara: ,En fyndið hvað þú færð krullað hár [háðslega]‘. [...] Fólk var bara að 

samgleðjast mér [...]. En þetta var bara alltof mikið . . . 

Vissum varnarviðbrögðum var lýst: „Eins gott og það var [að búa úti á landi], þá fattaði ég eftir á að 

ég var með grímu. Til að komast í gegnum búðina sagði maður bara: ,Þetta gengur allt vel‘.“ Því gat 

það einstaka sinnum reynst kærkomið að fara að heiman og ná smá andrými: „Ég krassaði svolítið 

þegar ég kom til Reykjavíkur. Þar var ég bara með nánustu fjölskyldu og þurfti ekkert að fela, þurfti 

ekki að setja upp neitt andlit. Maður fékk bara þetta ,breathing space‘ [andrými].“ 
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Sumir lýstu ánægju með að tengsl við þá sem þeir bjuggu hjá í kringum meðferðir hefðu styrkst. 

Þrátt fyrir að vilja vera sem allra mest heima á meðan á meðferð stóð reyndist mikill stuðningur fólginn 

í að hafa aðgengi að öruggu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Það var ekki síst vel þegið þar sem oft 

var óvissa um aðgengi að íbúðum á vegum félagasamtaka. Þessu atriði fannst viðmælendum 

mikilvægt að breyta í framtíðinni fyrir fólk sem yrði í þeirra sporum: „. . . [Þ]að þyrfti ekki að vera íbúð, 

bara herbergi hefði dugað, bara vera ekki bundinn af, ekki vera að skipuleggja: ,Ætli hún sé heima eða 

ætli þau séu að fara að gera eitthvað‘.“ 

Viðmælendur upplifðu sig oft aðskilda frá sérhæfðri þjónustu og að þörf væri fyrir meiri og 

fjölþættari stuðning meðan þau voru heima. Fáir gerðu þó kröfu um aukna þjónustu í heimabyggð: „Við 

náttúrulega veljum að búa úti á landi. Þá verðum við að sætta okkur við að sækja þjónustuna annað. 

[...] [Þ]etta er alveg ágætis þjónusta sem maður fær [í heimabyggð].“ Í þeim tilvikum sem hægt var að 

fara í rannsóknir eða fá hluta meðferðar í heimabyggð ríkti djúpstætt þakklæti: „Þær hafa lagt sig 

rosalega mikið fram, hjúkkurnar heima sem [...] mega gefa [krabbameinslyf] [...]. Þetta er alveg 

ómetanlegt.“  

Útsjónarsemi og frumkvæði voru eiginleikar sem viðmælendur bjuggu yfir og reyndust þeim 

mikilvægir: 

Þú þarft að gera allan skrattann sjálfur [úti á landi]. Þú þarft alltaf að baka þína pizzu 

sjálfur ... það eru engin svona þægindi eins og í Reykjavík. Ef þú ætlar að gera eitthvað, 

þá verðurðu að eiga frumkvæði að því sjálfur. [...] Ég held að vera búseta mín [úti á landi] 

hafi gert það að verkum að ég sæki mér það sem ég þarf á að halda [...] þetta er svo 

mikið einstaklingsframtak.  

Margir nýttu tíðar ferðir í tengslum við meðferðir til að sækja ýmiss konar sérhæfðan stuðning á 

höfuðborgarsvæðinu: „Ég vissi að það [...] væri bara alveg þrusugott stuðningskerfi [...]. Það góða við 

að greinast með krabbamein er að stuðningurinn er til staðar ...  bara hundrað prósent sko.“ Sumir 

óskuðu þess að aðgengið hefði verið greiðara: „Ég myndi alveg vilja hafa hluta af þessu Ljósi heima! 

[...] Þetta er [...] alveg ótrúleg [starfsemi], þetta er rosalega mikið net.“ Þrátt fyrir að dvalir á 

höfuðborgarsvæðinu væru nýttar til hins ítrasta skorti þó á samfellu í stuðningnum. Þá höfðu 

aðstandendur, sérstaklega makar og börn, þörf fyrir meiri sálfélagslegan stuðning: „Þetta bitnar alveg 

ótrúlega mikið á maka. [...] Hann þurfti að keyra mig alla daga í þessar meðferðir. Ég held það vanti 

sárlega meiri stuðning fyrir fjölskylduna.“  

Þörf fyrir fjölþætta stoðþjónustu var einnig mikil þegar endurhæfing tók við að lokinni 

krabbameinsmeðferð en þá dró jafnframt enn frekar úr aðgenginu þar sem ferðum til Reykjavíkur 

fækkaði. Oft var góð aðstaða til líkamlegrar endurhæfingar í heimabyggð en líkt og áður var framboð á 

sálfélagslegum stuðningi þar ábótavant.  

Allir viðmælendur lýstu með mismunandi hætti hvernig greitt símaaðgengi að starfsfólki 

krabbameinsdeilda, á meðan á meðferð stóð, skapaði öryggiskennd þegar þeir voru heima: „Þú getur 

alltaf hringt [á krabbameinsdeild] og sagt hvað sé [að] [...] og það klikkaði bara aldrei. [Minn 

sérfræðilæknir] hringdi alltaf til baka [...]. Þannig ég kvarta ekki yfir neinu.“ Annar viðmælandi sagði:  
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Það var nú ekkert rosa mikið [eftirlit milli meðferða]. Mér finnst vanta meiri stuðning [...]. 

Er þetta [eða hitt] eðlilegt? Þú ert alltaf einhvern veginn að glíma við einhverjar 

aukaverkanir [...]. Sumt er eðlilegt en maður veit það ekki fyrr en maður spyr.  

Bent var á gildi þess að hafa fjarþjónustu sérhæfðs starfsfólks, þar sem lykilatriði væri að starfsfólk sæi 

sjúklinginn og gæti metið hann í sjón:  

Ef ég hefði getað verið í sambandi við hjúkrunarfræðinginn ,minn‘ [...] svona á vikufresti, 

tíu mínútna samtal, þar sem hún hefði getað séð mig. [...] Þetta er eins og hula sko, að 

tala við fólk í síma. Ef þú sérð andlitsbrigði þá nærðu að meta mikið meira . . .  

Meðan einstaklingar voru í virkri meðferð sóttu þeir yfirleitt litla heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. 

Þeir gátu þó þurft að leita þangað vegna einkenna og þá var mikilvægt að rétt væri brugðist við. Ekki 

báru allir traust til þjónustunnar: 

. . . [T]raustið mitt [var] rúið en ég þurfti samt að nota þessa þjónustu áfram. [...] Þetta 

varð áfram þetta óöryggi og óvissa. [...] Ég gat aldrei verið viss um að lenda á sama 

lækninum [...] og þá var enginn [með] sérþekkingu á minni stöðu ... Maður gat kannski 

fengið: ,Já, já viltu ekki bara bíða og sjá?‘ [...] að vera veikur og standa í þessu. Það er 

bara sko... rosalega erfitt. 

Það kom að miklu leyti í hlut viðmælandanna sjálfra að flétta saman ólíka þræði þjónustunnar í 

heimabyggð og á meðferðarstað, á þann hátt að það stuðlaði að öryggi og og æskilegum framgangi 

meðferðar. Mörgum fannst tekið tillit til búsetu sinnar á meðan á meðferð stóð en dæmi voru um að 

svo væri ekki:  

. . . [Þ]á virtust þau [í Reykjavík] ekki fatta að maður væri að koma utan af landi. Maður 

var stundum kominn á staðinn og [...] ,Já nei tækið er bilað. Búið að vera bilað alla þessa 

viku.‘ [...] Ég var ekkert látin vita. Þarna hefði ég getað sparað aukaferð, það var eins og 

væri ekkert [spáð] í það. 

Einnig voru dæmi um að viðmælendur hefðu sjálfir reynt að koma til móts við takmarkanir í miðlun 

upplýsinga milli stofnana með því að sækja frekar rannsóknir á höfuðborgarsvæðinu svo öruggt væri 

að læknar hefðu að þeim öruggt aðgengi. Með því móti lengdu þeir jafnframt dvalir sínar að heiman. 

Viðmælendurnir urðu jafnvel að nokkurs konar milliliðum milli heilbrigðisstarfsmanna um miðlun 

upplýsinga og leiðbeininga. Sú ábyrgð var þung. „Kerfin“ í heimabyggð og á höfuðborgarsvæðinu 

unnu því ekki nægilega vel saman og ónóg samfella var milli þjónustustiga: „Þetta er allt [í Reykjavík].“ 
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5 Umræða 
Með framkvæmd þessarar eigindlegu rannsóknar var leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hver er reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð?“ Rannsóknin 

byggði á fyrirbærafræðilegri nálgun. Greining gagna leiddi í ljós fjögur þemu sem talin voru lýsandi fyrir 

reynsluna: (a) Að kollsteypast og rísa upp á ný, (b) Fjölskyldan í brennidepli, (c) Reiptog milli heimilis 

og meðferðarstaðar og (d) Að nálgast stuðning og flétta saman stuðning heima og að heiman. Í 

þessum þemum, sem hvert hefur ólíkar víddir, endurspeglast sérstaða reynslunnar af því að sækja 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð.  

Ætla má að margt í reynslu viðmælenda geti verið hluti af reynslu einstaklinga með krabbamein 

óháð búsetu. Líkt og niðurstöður fræðilegrar samantektar Loughery og Woodgate (2015) bentu til mátti 

þó tvímælalaust greina hvernig búseta á landsbyggðinni setti sterkan svip á reynslu þeirra allt frá 

greiningu krabbameinsins. Niðurstöðurnar benda til að í reynslunni sé að finna álagsþætti sem eru 

sérstaklega tilkomnir eða undir áhrifum af því að þurfa að sækja krabbameinsmeðferð fjarri 

heimabyggð. Endurtekinn aðskilnaður við fölskyldu var sár og fjölþætt álag hlaust af sífelldum 

ferðalögum og dvöl að heiman, sem jók jafnframt fjárhagslega byrði veikindanna. Þá voru hindranir í 

vegi þess að sækja sérhæfðan stuðning sem í boði var á höfuðborgarsvæðinu. Einnig reyndust þó 

þættir í reynslu viðmælenda vera styrkjandi, svo sem að vera hluti af litlu og nánu samfélago. 

Algjör umbylting varð á lífi viðmælenda við greiningu krabbameinsins. Hugmyndir um eigin tilveru 

og framtíð breyttust skyndilega og á sama tíma þurfti að takast á við líkamleg veikindi. Þótt 

viðmælendur hefðu yfirleitt fá orð um líkamlega líðan birtust samt sem áður lýsingar á þungbærum 

líkamlegum breytingum. Sérstaklega var yfirþyrmandi magnleysi lýst og var það meðal þeirra 

líkamlegu breytinga sem enn gátu verið til staðar. Magnleysið gat valdið viðmælendum sorg og 

hindrað þá í að sinna því sem þá langaði til. Þannig komu víðtæk áhrif magnleysis skýrt fram en það 

er meðal algengustu einkenna krabbameinssjúklinga og hefur reynst hafa veruleg áhrif á lífsgæði 

(Kroenke o.fl., 2013; Reilly o.fl., 2013; Separovic o.fl., 2019).  

Um leið og viðmælendur tókust á við þessar breytingar af völdum sjúkdómsins tók jafnframt við 

flakk milli heimilis og meðferðarstaðar sem olli enn meiri röskun. Þannig var áberandi hvernig búseta 

fjarri meðferðarstað hafði ýkt þær breytingar sem urðu og haft áhrif á leiðir viðmælenda til að takast á 

við þær. Svo virðist sem umbyltingin hafi verið enn meiri en ella sökum búsetu fjarri meðferðarstað. 

Þótt leitast væri við að halda áhrifum veikindanna í skefjum og jafnvel líta á þau sem afmarkað 

verkefni var ljóst að áhrifin voru djúpstæð og að hluta til varanleg.  

Heimþráin og þörf fyrir stuðning fjölskyldu  

Líkt og fram hefur komið í erlendum rannsóknum mátti sjá hvernig mikil fjarlægð milli heimilis og 

sérhæfðrar þjónustu ýtti undir sálfélagslegt álag viðmælenda á margvíslegan hátt. (Butow o.fl., 2012; 

Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015; Wagland o.fl., 2015). Skýrt kom fram hvernig ítrekaður 

aðskilnaður við fjölskyldu, vini og heimkynni hafði reynst sár og erfiður en bæði heimili og fjölskylda 

höfðu öðlast nýja og dýrmætari merkingu í samhengi veikindanna. Það hve veigamikil áhrif 

aðskilnaðarins voru samræmist niðurstöðum rannsókna sem bent hafa til að hann sé einn stærsti 
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álagsþátturinn í reynslu einstaklinga sem fá krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð (Hegney o.fl., 

2005; McGrath, 2015; Wagland o.fl., 2015).  

Líta ber til þess að aðskilnaðurinn átti sér stað á tímum þegar einstaklingarnir voru einkar 

berskjaldaðir. Á það benti McGrath (2015) í grein sinni og tiltók í því samhengi sérstaklega 

greiningarferlið sem einkennist af gríðarlegu áfalli, hraða og óvissu og svo endurteknar, þungar 

meðferðarlotur. Á slíkum álagstímum er þörf fyrir stuðning fjölskyldu og þægindi eigin heimilis mikil en 

aðgengi að þeim takmarkað. Að vera að heiman í greiningarferlinu reyndist þátttakendum í rannsókn 

Baldwin og Usher (2008) afar erfitt. Sambærilegar tilfinningar birtust í þessari rannsókn þar sem hluta 

viðmælenda hafði reynst sérstaklega erfitt að komast ekki heim þá daga sem greiningarferlið stóð yfir. 

Þörfin fyrir að komast í eigið umhverfi í því tilfinningalega umróti var veruleg. 

Gildi þess að dvelja heima kom skýrt fram meðal viðmælenda og talið var best að geta tekist á við 

veikindin heima. Það breytti miklu að geta fengið hluta meðferðar í heimabyggð og verið meira heima. 

Heimilinu var lýst sem persónulegu rými þar sem hægt væri að haga hlutunum eftir þörfum hins veika 

líkama og njóta samvista við nánustu fjölskyldu. Áberandi var að nærvera nánustu fjölskyldu og barna 

vóg þyngra en að fá að takast á við slæma líðan í næði á meðferðarstað. Sambærilegar tilfinningar 

birtust hjá þátttakendum í rannsóknum McGrath (2015) og Hegney o.fl. (2005). Í rannsókn Hegney o.fl. 

(2005) söknuðu viðmælendur síns hversdagslega umhverfis og náttúrunnar og þess að geta ekki 

viðhaldið venjubundnu heimilislífi á meðferðartímanum. Þá gátu vaknað erfiðar tilfinningar í tengslum 

við að dvelja inni á heimilum annarra líkt og greina mátti hjá viðmælendum þessarar rannsóknar.  

Aðstandendur krabbameinssjúklinga upplifa mikið andlegt álag (Friðriksdóttir o.fl., 2011; Loughery 

og Woodgate, 2015; McGrath, 2015; Northouse, 2012). Líðan þeirra er vert að skoða í ljósi þess 

víxlverkandi sambands sem er milli líðanar aðstandenda og sjúklings, það er vanlíðan sjúklings hefur 

áhrif á aðstandendur og vanlíðan aðstandenda vegna veikindanna hefur að sama skapi neikvæð áhrif 

á sjúklinginn (Northouse, 2012). Í íslenskri rannsókn sem gerð var meðal aðstandenda 

krabbameinssjúklinga reyndist tíðni kvíða- og þunglyndiseinkenna há en 20% reyndust vera með 

einkenni kvíða og 41% með einkenni þunglyndis (Friðriksdóttir o.fl., 2011). Vanlíðan aðstandenda 

hafði djúpstæð áhrif á viðmælendur í þessari rannsókn og margir lýstu sársauka sem hlaust af því að 

horfa upp á aðstandendur líða illa vegna veikindanna. Lífið hverfðist um fjölskylduna og þörfin fyrir að 

styðja við hana var mikil. Sérstaklega höfðu viðmælendur með ung börn sterka þörf fyrir að hlúa að 

þeim. Þeir fundu að það veitti bæði börnum og fullorðnum aðstandendum ró að vera í kringum þá á 

meðferðartímanum en erfitt var að mæta þeirri þörf. Ítrekaður aðskilnaður jók á vanlíðan aðstandenda 

og þar með enn frekar á vanlíðan hins veika. 

Mikill samhljómur er með þessum niðurstöðum og niðurstöðum annarra rannsókna. Miklum 

vanmætti hefur verið lýst sem og söknuði og skorti á stuðningi fjölskyldu á meðferðartíma þegar mikil 

þörf er fyrir hann (Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015; Wagland o.fl., 2015). Í rannsóknum 

McGrath (2015) og Hegney o.fl. (2005) lýstu viðmælendur þungum áhyggjum af þeim áhrifum sem 

aðskilnaðurinn kynni að hafa á fjölskyldumeðlimi sem biðu heima en líkt og í þessari rannsókn átti það 

sérstaklega við um foreldra ungra barna. Þeir söknuðu barnanna og höfðu áhyggjur af þeim áhrifum 

sem fjarvera þeirra hefði á tilfinningalega vellíðan þeirra (Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 

2015; Wagland o.fl., 2015).  
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Í þessari rannsókn kom þó einnig fram hvernig skapast getur togstreita ef velja þarf á milli þess að 

aðstandandi fylgi hinum veika á meðferðarstað eða hlúi að öðrum heima. Þrátt fyrir að samfylgd maka 

sé þýðingarmikil fyrir þann veika getur einnig þótt mikilvægt að börnin hafi stuðning annars foreldrisins 

heima. Þannig getur þurft að fórna stuðningi og innsýn maka í þeim tilgangi að styðja við börnin sem 

eiga erfitt í fjarvist beggja foreldra. Viðmælandi lýsti því að viss gjá hefði myndast í sínu hjónabandi 

sökum þess hve litla samfylgd makinn gat veitt í meðferðunum. Sambærileg atriði hafa komið fram í 

erlendum rannsóknum þar sem ítrekaður aðskilnaður hefur reynst hafa truflandi áhrif á fjölskyldulíf og 

tengsl við maka (Loughery og Woodgate, 2015). Meðal þess sem reynst getur þeim þungbært sem fá 

meðferð fjarri heimabyggð er að vita af því álagi sem lendir á herðum maka þeirra (Butow o.fl., 2012; 

Loughery og Woodgate, 2015). Í þessari rannsókn lýstu sumir því að andleg vanlíðan maka hefði verið 

veruleg og vegna veikinda og fjarveru viðmælenda hefðu hversdagslegar skyldur og umönnunarálag 

hvílt í auknum mæli á mökum. Sama mátti segja um álag vegna ferðalaga en sumir makar óku 

viðmælendum til og frá meðferðarstað.  

Vegna þess víxlverkandi sambands sem er milli líðanar aðstandenda og sjúklings og þess hve 

þýðingarmikinn stuðning aðstandendur veita sjúklingi er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk veiti 

aðstandendum viðeigandi stuðning (Friðriksdóttir o.fl., 2011; Northouse, 2012). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til að aðstæðum aðstandenda krabbameinssjúklinga sem sækja meðferð fjarri 

heimabyggð þurfi að veita sérstaka athygli. Viðmælendur greindu frá fjölþættu álagi á aðstandendur, 

sérstaklega börn og maka, sem meðal annars skapaðist af aðskilnaði og ferðalögum. Vert er að líta til 

þess að takmarkað aðgengi var að sálfélagslegum stuðningi í heimabyggð viðmælenda. Þeir 

fjölskyldumeðlimir sem ekki eiga kost á að koma með á meðferðarstað, svo sem makar og börn, hafa 

jafnframt enn minna aðgengi að faglegum sálfélagslegum stuðningi á höfuðborgarsvæðinu en sá sem 

er veikur. Sá sem sækir meðferð þangað getur nýtt ferðir sínar í að sækja slíkan stuðning.  

„Tætingurinn“: Fjölþætt álag ferðalaga  

Líkt og í þessari rannsókn hefur sterk þrá til að snúa aftur heim að loknu sérhverju meðferðarinngripi 

birst í fyrri rannsóknum (Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015). Þar kemur sterkt aðdráttarafl 

heimahaganna skýrt fram og að einstaklingar hafi lagt á sig löng ferðalög til að komast sem fyrst heim, 

jafnvel samdægurs. Í þessari rannsókn virtist ákafi viðmælenda við að komast heim vera í vissri 

andstöðu við það líkamlega álag sem af ferðalögunum hlaust, í ofanálag við álagið af meðferðunum. Á 

hinn bóginn voru hin orkukræfu ferðalög viss kapphlaup, háð í þeim tilgangi að komast í öruggt skjól 

áður en aukaverkanir skyllu á af fullum þunga.  

Rannsóknir hafa ítrekað varpað ljósi á víðtæk áhrif langra ferðalaga í tengslum við 

krabbameinsmeðferð. Um leið og aukaverkanir torvelda ferðalög geta ferðalög jafnframt valdið því að 

einkenni versna (Hegney o.fl., 2005; McGrath, 2015; Pesut o.fl., 2010). Þá geta ferðalögin orðið 

kvíðvænleg, auk þess sem þeim fylgir undirbúningur, fjárútlát og óvissa og óöryggi í tengslum við 

veðrabrigði (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015). Allir þessir þættir birtust í reynslu 

viðmælenda. Ferðalögin virtust fyrst og fremst taka sinn skerf af takmarkaðri orku þeirra. Sérstaklega 

átti það við um þá sem aka þurftu sjálfir á meðferðarstað.  

Áhrif ferðalaganna teygðu sig langt út fyrir ferðatímann sjálfan, meðal annars vegna 

skipulagningarinnar sem þau kröfðust. Búa þurfti þannig um hnútana að heimilis- og fjölskyldulíf gengi 
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upp þá daga sem viðmælendur voru í burtu en skipulagning gat verið erfið þegar líkamlegt og andlegt 

ástand var bágborið. Hugrænt álag ferðalaganna gat verið yfirþyrmandi þar sem það fól í sér öryggi og 

gæði í hugum fólks að láta tímasetningar meðferða standast en óvissa stóð yfir allt þar til komið var á 

leiðarenda. Þar höfðu brigðul veðurskilyrði og erfiðir vegir jafnframt veruleg áhrif en þeir þættir skipuðu 

stærri sess í reynslunni en komið hefur fram í erlendum rannsóknum.  

Það var sláandi að sjá að fleiri en eitt dæmi voru um að lagt hefði verið út í mikil fjárútlát við að 

kaupa nýja bíla til að draga úr því óöryggi sem veðri og vegum fylgdu. Þá höfðu veður einnig áhrif 

þegar notast var við flugsamgöngur þar sem beita þurfti útsjónarsemi við að ákveða hvort 

skynsamlegra væri að fljúga eða keyra með tilliti til veðurspár. Ef breyta þurfti flugi vegna veðurs eða 

af öðrum ástæðum lenti kostnaður af því að breyta fluginu hjá sjúklingunum sjálfum og til þess þurfti 

að taka tillit við bókun flugfars. Þá voru flugferðirnar jafnframt kvíðvænlegar ef veðurspár voru slæmar.  

Ætla má að einstaklingum sem fá meðferð fjarri heimabyggð sé hvað hættast við að verða fyrir 

fjárhagslegum hnekki í sinni krabbameinsmeðferð (Passwater og Itano, 2018). Í skýrslu kanadískra 

krabbameinssamtaka er bent á að kostnaður vegna viðhalds á farartækjum, barnagæslu og vinnutaps 

sé meðal þess sem geti aukið sérstaklega á fjárútlát fólks sem býr fjarri meðferðarstað (Canadian 

Cancer Society, 2013). Viðmælandi lýsti því sem svo að hann hefði borið „fjármálabagga“ þann tíma 

sem hann sótti krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Það endurspeglaði vel það umstang og þá 

fjárhagslegu byrði sem til var komin vegna búsetu fjarri meðferðarstað. Þrátt fyrir að sjúkratryggingar 

kæmu til móts við kostnað viðmælenda birtust ýmsar hindranir í því kerfi. Til að mynda gátu komið upp 

kostnaðarliðir sem ekki var komið til móts við eða að ekki væri hægt að ganga að endurgreiðslum 

vísum. Það átti til að mynda við um kostnað vegna viðhalds bíla og ferðakostnað maka sem var 

ýmsum skilyrðum háður. Þá ógnaði það fjárhagslegu öryggi að þurfa endurtekið að leggja út fyrir 

ferðakostnaði sem oft var verulegur og því fylgdi fyrirhöfn að afla upplýsinga um og sækja um 

endurgreiðslur.  

Byrði vegna ferðalaga hefur í erlendum rannsóknum reynst geta haft afgerandi áhrif á framvindu 

krabbameinsmeðferðar. Álag vegna ferðalaga og fjarvera frá fjölskyldu hefur jafnvel reynst verða til 

þess að fólk tekur ákvörðun um að hætta krabbameinsmeðferð fyrr en æskilegt hefði verið eða kýs að 

fá meðferð nær heimili þótt það kosti bið (Celaya o.fl., 2006; Punglia, Weeks, Neville og Earle, 2006). 

Þá hefur mikil landfræðileg fjarlægð frá meðferðarstað reynst auka líkurnar á ófullnægjandi 

meðferðarheldni einstaklinga (Syed, Gerber og Sharp, 2013). Þessi atriði komu þó ekki fram í þessari 

rannsókn. 

Niðurstöðurnar benda eindregið til þess að koma þurfi mun betur til móts við einstaklinga sem búa 

á landsbyggðinni þegar kemur að bæði kostnaði og skipulagningu ferðalaga þeirra. Áberandi var að 

erfiðleikar og álag af völdum búsetunnar, þar á meðal ferðalaga, fékk litla athygli viðmælenda mitt í 

allri óvissunni sem ríkti meðan á meðferð stóð. Það varð þó greinilegra eftir á þegar betri heildarsýn 

fékkst. Þetta undirstrikar enn frekar mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk eigi frumkvæði að því að 

færa í tal þá erfiðleika sem skapast geta þegar fólk sækir meðferð fjarri heimabyggð og hafi fram að 

bjóða viðeigandi úrræði. 
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Áhrif búsetu á aðgengi að stuðningi og þjónustu 

Viðmælendur upplifðu að mikill óformlegur stuðningur stæði þeim til boða í heimabyggð og mikill 

faglegur stuðningur á höfuðborgarsvæðinu en landfræðileg fjarlægð hindraði aðgengi að stuðningi á 

báðum stöðum. Búseta getur haft veigamikið gildi í hugum fólks og viss sérkenni þess að búa úti á 

landi geta verið hluti af sjálfsmynd íbúa þar. Margir kunna að meta menningarlega sérstöðu slíkra 

svæða og aukið sjálfræði sem búsetu þar fylgir. Mikil nánd og sterk tengsl geta verið milli íbúa og 

saman mynda þeir oft þétt stuðningsnet (Butow o.fl., 2012; Pesut o.fl., 2010; Rogers-Clark, 2002). 

Návígi við ósnortna náttúru og kyrrlátt umhverfi er meðal þess sem einstaklingar sem búsettir eru á 

landsbyggð hafa jafnframt talið hjálplegt við að takast á við krabbamein (Duggleby o.fl., 2010; 

Miedema o.fl., 2013; Rogers-Clark, 2002).  

Svipuð stef mátti greina í reynslu viðmælenda þessarar rannsóknar. Stuðningur af hálfu vina og 

vandamanna í heimabyggð var þeim ofarlega í huga. Sumir töldu samhuginn einstakan fyrir lítil 

samfélög og voru afar þakklátir fyrir þann meðbyr sem þeir upplifðu. Fjárhagsstuðningur annarra íbúa 

var til að mynda dýrmætur liður í að koma til móts við útgjöld sem tryggingar stóðu ekki straum af. Þá 

voru afleysingar og viðvik sérstaklega dýrmæt þeim sem voru í sjálfstæðum atvinnurekstri í 

heimabyggð, til dæmis með búskap, sem sinna þurfti meðan viðmælendur voru fjarverandi eða veikir. 

Sumir töldu sig að einhverju leyti hafa farið á mis við þann stuðning sem þeim bauðst í heimabyggð og 

fannst jafnvel að mikil fjarvera þeirra að heiman hefði rýrt félagsleg tengsl sín þar. Þá upplifðu sumir 

sig einangraða og fannst erfitt að sækja sér félagsskap og stuðning á höfuðborgarsvæðinu.  

Einstaklingum hefur þó einnig reynst erfitt að takast á við veikindin í heimabyggð, þar sem aðgengi 

að sérhæfðri þjónustu er minna sem aftur getur dregið úr líkum á æskilegri meðhöndlun einkenna og 

valdið óöryggistilfinningu (Butow o.fl., 2012; Loughery og Woodgate, 2015; Wagland o.fl., 2015). Í 

rannsókn McGrath (2001) lýstu þátttakendur hve erfitt það gat verið að takast á við erfið veikindi þegar 

komið var heim eftir krabbameinsmeðferð en þeir upplifðu að ónóg þekking væri á sérstöðu ástands 

þeirra meðal heilbrigðisstarfsfólks í heimabyggð. Skýrt kom fram í þessari rannsókn hve mikilvægt var 

að traust ríkti í garð heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. Sumir viðmælendur báru til hennar mikið traust, 

fannst hún sveigjanleg og einstaklingsmiðuð. Þegar slíkt traust var aftur á móti ekki til staðar fylgdi því 

gríðarlegt óöryggi, sér í lagi þegar viðmælendur voru meðvitaðir um að aukaverkanir gætu orðið 

lífsógnandi á skömmum tíma og lykilatriði væri að skjótt og rétt væri brugðist við.  

Í fræðilegri samantekt Butow o.fl. (2012) bentu niðurstöður meirihluta rannsókna til að andleg heilsa 

væri lakari og sálfélagslegar þarfir væru meiri hjá krabbameinssjúklingum á landsbyggð en þeim sem 

byggju í grennd við meðferðarstað. Hluti viðmælenda í þessari rannsókn nýtti þau tækifæri sem fólust í 

endurteknum ferðum til höfuðborgarsvæðisins til að sækja sálfélagslegan stuðning á vegum 

félagasamtaka á þar. Þeir höfðu góða reynslu af þeirri starfsemi en jafnvel þótt reynt væri að nýta 

hana til hins ítrasta skorti mjög á samfellu í stuðningsmeðferðinni þar sem ekki var aðgengi að henni 

milli meðferða. Sumir töldu sérstaklega þörf á auknum sálrænum stuðningi í heimabyggð fyrir börn og 

maka sem ekki höfðu sömu tækifæri á að nýta þann stuðning sem bauðst á höfuðborgarsvæðinu. 

Sambærileg þörf birtist meðal foreldra í rannsókn McGrath (2001) sem töldu aukinn faglegan stuðning 

við börn í heimabyggð nauðsynlegan. 
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Hin mikla nánd sem oft einkennir lítil samfélög virðist tvíbent þar sem hún getur einnig verið 

íþyngjandi fyrir einstaklinga með krabbamein. Í erlendum rannsóknum hafa einstaklingar lýst 

erfiðleikum með að stjórna upplýsingaflæði um veikindin meðal íbúa heimabyggðarinnar, þar sem 

flestir þekkjast, og að meintur stuðningur skili sér oft ekki sem slíkur þegar fólk lætur í ljós áhyggjur 

sínar eða samúð á förnum vegi (Baldwin og Usher, 2008; Rogers-Clark, 2002). Þessir neikvæðu 

þættir virtust hvað margt varðaði sterkari en þeir jákvæðu í rannsókn Rogers-Clark (2002). Þar var 

áberandi að konur töldu sig ekki geta sagt hvernig þeim raunverulega leið þar sem þær töldu 

nauðsynlegt að hlífa vinum og kunningjum við sannleikanum eða töldu að trúnaðar yrði ekki gætt. 

Sambærilegar tilfinningar birtust í reynslu viðmælenda þessarar rannsóknar. Þótt flestir upplifðu 

tilfinningalegan stuðning íbúa heimabyggðarinnar alfarið á jákvæðan hátt fannst sumum óþægilegt að 

finna þann ótta sem vaknaði vegna veikindanna. Þá gat reynst óþægilegt þegar mikilli athygli var sífellt 

beint að veikindunum, til að mynda breyttu útliti. Það gat komið illa við viðmælendur, ekki síst þar sem 

þeir gátu verið mjög meðvitaðir um breytt útlit sitt og sjálfir að reyna að venjast því. Þótt allir vildu vera 

eins mikið heima og kostur var kom því fyrir að viðmælendur upplifðu kærkomið andrými þegar þeir 

komu á höfuðborgarsvæðið þar sem færri þekktu til.  

Niðurstöðurnar vekja spurningar um hvernig megi mæta þeirri þörf sem birtist fyrir aukinn stuðning í 

heimabyggð og miðla sérhæfðri þekkingu til einstaklinga sem búsettir eru á landsbyggðinni. Sá skortur 

á samfellu milli þjónustustiga í heimabyggð og á höfuðborgarsvæðinu sem viðmælendur nefndu bendir 

til að þar sé tækifæri til úrbóta. Áhugavert er að líta til þess sem sett var fram í Tillögu að íslenskri 

krabbameinsáætlun til ársins 2020 sem unnin var á vegum Velferðarráðuneytisins (2016). Þar er 

áhersla lögð á efla þurfi samstarf milli mismunandi þjónustustiga og stofnana sem sinna einstaklingum 

með krabbamein. Þar er lagt til að á heilsugæslustöðvum starfi þjónustustjóri sem hafi meðal annars 

það hlutverk að vera tengiliður milli heilsugæslu- og krabbameinslækna og liðsinna einstaklingum í 

tryggingamálum (Velferðarráðuneytið, 2016). Slík þjónustuviðbót gæti verið liður í að brúa bilið milli 

heilsugæslu í heimabyggð og sérhæfðrar þjónustu og myndi stuðla að samfelldari þjónustu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við mikilvægi þess að unnið verði að útfærslu þjónustu 

sambærilegri þeirri sem hér er lýst. Einnig gæti verið æskilegt að þjónustustjóri starfaði innan veggja 

Landspítalans.  

Passwater og Itano (2018) leggja í grein sinni til að á sjúkrahúsum sé starfandi þjónustustjóri sem 

starfi eftir skilgreindum verkferlum. Hann meti þarfir krabbameinssjúklinga af landsbyggð og greini og 

lágmarki hindranir í aðgengi þeirra að heilbrigðisþjónustu. Einnig er lagt til að hann veiti aðstoð við 

félagslega og fjárhagslega þætti, sem og skipulag þjónustu. Í tilfellum einstaklinga í 

krabbameinsmeðferð myndi slíkur þjónustustjóri meðal annars koma að því að skipuleggja meðferðir 

og ferðalög á sem hagkvæmastan hátt. Hans hlutverk væri jafnframt að kanna markvisst möguleika á 

að einstaka þættir í meðferðinni og annarri þjónustu væru veittir nær heimabyggð og möguleika á 

notkun fjarskiptabúnaðar. Hann myndi að sama skapi vera milliliður í samskiptum við 

heilbrigðisstarfsfólk í heimabyggð og kanna möguleika á og leiðsegja bæði sjúklingi og fjölskyldu hans 

við notkun á sálfélagslegri þjónustu í grennd við spítalann og í nærumhverfi þeirra.  

Greitt símaaðgengi að starfsfólki krabbameinsdeilda hafði veitt viðmælendum mikið öryggi og 

niðurstöður benda til að útvíkkun slíkrar þjónustu gæti verið til góðs. Má þar nefna aukið 
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einkennaeftirlit en viðmælendur virtust viðbúnir því að líðan þeirra væri afar slæm eftir meðferðir og 

óvissir með hvenær ástæða væri til að leita aðstoðar. Rannsóknir hafa sýnt að væntingar til árangurs 

einkennameðferðar eru mismunandi og sjúklingar jafnvel tilbúnir að umbera miklar aukaverkanir í 

tengslum við meðferð (Berry o.fl., 2011; Hoffman, 2013). Ætla má að aukin eftirfylgd og frumkvæði 

hjúkrunarfræðinga gæti verið æskilegt. Eftirfylgd hjúkrunarfræðinga með aðstoð upplýsinga- og 

fjarskiptatækni hefur í rannsóknum reynst skila marktækum árangri sem meðal annars er fólginn í 

minni einkennabyrði og eflingu heilsutengdra lífsgæða einstaklinga með krabbamein (Basch o.fl., 

2016; Fridriksdottir, Gunnarsdottir, Zoega, Ingadottir og Hafsteinsdottir, 2018; Mooney o.fl., 2017).  

Um þessar mundir er unnið að þróun samskiptalausnar fyrir sjúklinga í krabbameinsmeðferð á 

Landspítala. Um er að ræða vefsvæði sem hefur þann megintilgang að auðvelda samskipti við 

heilbrigðisstarfsfólk og auka öryggi sjúklinga og aðgengi þeirra að upplýsingum. Ætla má að slík viðbót 

við þjónustu geti sérstaklega stutt við einstaklinga sem búsettir eru fjarri sérhæfðri þjónustu og eiga 

jafnvel um langan veg að fara til að sækja grunnheilbrigðisþjónustu.  

Mikilvægi innsýnar hjúkrunarfræðinga 

Við greiningu krabbameins gjörbreyttist tilvera viðmælenda. Mitt í allri óvissunni, þar sem þeir stóðu 

frammi fyrir að takast á við lífsógnandi sjúkdóm, virtust viðmælendur ekki hafa haft tök á að veita 

athygli þeim erfiðleikum sem fylgdu búsetu fjarri meðferðarstað. Öll orkan beindist að því að takast á 

við hið stóra lífsverkefni og hlúa að fjölskyldunni. Þá var áberandi að fjölþættir erfiðleikar í tengslum við 

veikindin og búsetuna urðu greinilegri þegar álaginu létti, líkt og fólk hefði þá tök á að fá betri 

heildarsýn.  

Niðurstöðurnar er áhugavert að skoða með niðurstöður Schlegel o.fl. (2009) til hliðsjónar en þar 

reyndust þarfir krabbameinssjúklinga breytast eftir því sem lengri tími leið frá greiningu. Skömmu eftir 

greiningu var þörf fyrir stuðning sem beindist að því að draga úr ótta, kvíða og áhyggjum vegna 

fjölskyldu en þegar leið á meðferðarferlið komu frekar fram þarfir sem tengdust praktísku álagi, 

sérstaklega hjá einstaklingum á landsbyggð. Þeim niðurstöðum svipar að vissu leyti til þess að álag af 

völdum ferðalaga viðmælenda þessarar rannsóknar fékk litla athygli þegar áfallið af 

krabbameinsgreiningunni stóð sem hæst en varð greinilegra með tímanum. 

Þótt greinileg þörf væri fyrir betra aðgengi að sérhæfðri þjónustu og sálfélagslegum stuðningi af 

hálfu fagfólks í heimabyggð gerðu viðmælendur litla kröfu um aukna þjónustu þar. Þeir voru öðru 

fremur þakklátir fyrir þá þjónustu sem þó var veitt í þeirra nærumhverfi. Þær niðurstöður er áhugavert 

að bera saman við niðurstöður Miedema o.fl. (2013) þar sem ungir einstaklingar búsettir á landsbyggð 

voru sáttari með þá þjónustu sem þeim var veitt í krabbameinsmeðferðinni en þeir sem bjuggu á 

þéttbýlli stöðum. Þeir voru sáttari þrátt fyrir að þeir upplifðu minni samfélagslegan stuðning og frekar 

hefði orðið töf á greiningu meinsins. Væntingar einstaklinga af landsbyggð virtust vera minni og þar af 

leiðandi uppfyllti þjónustan þær oftar. Þá var einnig athyglisvert að einstaklingar af landsbyggð töldu 

veikindin síður valda fjárhagslegri byrði, þrátt fyrir að ætla mætti að þeir bæru jafn marga eða fleiri 

útgjaldaliði í tengslum við veikindin samanborið við einstaklinga sem bjuggu í grennd við 

meðferðarstað.  
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Í þessu samhengi ber að líta til þess að stóísk ró, sjálfsbjargarviðleitni og tregi til að biðja um 

aðstoð eru eiginleikar sem reynst hafa algengir í fari einstaklinga sem búa á landsbyggð (Butow o.fl., 

2012; Loughery og Woodgate, 2015; McGrath, 2015). Slíkir eiginleikar birtust hjá viðmælendum en 

ætla má að þeir geti dregið úr líkunum á því að einstaklingar tjái þarfir sínar að fyrra bragði. Í 

niðurstöðum McGrath (2015) kom fram að oft segðu einstaklingar ekki frá heimþrá sinni eða 

einmanaleika eða upplifðu að ekki ríkti skilningur á slíkum tilfinningum. Þessi tilhneiging og það hve 

erfitt virðist vera að veita erfiðleikum af völdum búsetu athygli í bráðum fasa veikindanna undirstrikar 

enn frekar mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk eigi frumkvæði að því að greina og ræða álagsþætti 

tengda búsetu.  

5.1 Gildi fyrir hjúkrun og framtíðarsýn 
Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í umönnun sjúklings og fjölskyldu hans og eru jafnframt 

málsvarar þeirra. Þekking hjúkrunarfræðinga er yfirgripsmikil og þeir mæta einstaklingum sem fengið 

hafa krabbamein víða innan heilbrigðiskerfisins í og að lokinni krabbameinsmeðferð. Tækifæri 

hjúkrunarfræðinga til að veita þeim stuðning og leiðsögn eru því mörg en til að það sé gert á 

árangursríkan hátt þarf að taka mið af sérstöðu hvers einstaklings (McGrath, 2015; Passwater og 

Itano, 2018).  

Líkt og erlendar rannsóknir benda niðurstöður þessarar rannsóknar til að búsetu á landsbyggðinni 

fylgi sérstakar þarfir sem brýnt sé að taka mið af og mæta. Líkamlegt álag vegna sífelldra ferðalaga, 

erfiðar tilfinningar vegna aðskilnaðar við fjölskyldu og aukin fjárhagsleg byrði er meðal þess sem 

stuðlar að sérstöðu hópsins hvað varðar líkamlegar, sálfélagslegar og praktískar þarfir (Loughery og 

Woodgate, 2015).  

Þessi eigindlega rannsókn veitir innsýn í reynslu krabbameinssjúklinga sem búa á landsbyggð hér 

á landi. Einnig eykur hún þá þekkingu sem erlendar rannsóknir hafa þegar lagt til um reynslu 

krabbameinssjúklinga á landsbyggð. Full þörf er þó á fleiri rannsóknum sem skoða reynslu og stöðu 

þess hóps krabbameinssjúklinga hér á landi.  

5.1.1 Hagnýting niðurstaðna 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta stuðlað að dýpri skilningi og meðvitund um að hverju þarf að huga 

sérstaklega í umönnun krabbameinssjúklinga af landsbyggðinni og fjölskyldna þeirra. Sé slíkur 

skilningur til staðar eykur það líkurnar á góðu meðferðarsambandi og því að sérstökum þörfum þeirra 

sé mætt innan heilbrigðisþjónustunnar. Sú mynd sem niðurstöður gefa af reynslu viðmælenda veitir að 

sama skapi vísbendingar um hvað reynist þessum hópi skjólstæðinga vel, hvaða þörfum þarf að mæta 

í auknum mæli og hvar úrbóta er þörf í heilbrigðisþjónustu.  

Það hve erfitt reyndist að veita erfiðleikum vegna búsetu athygli í bráðum og yfirþyrmandi 

aðstæðum veikindanna undirstrikar sérstaklega mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk hafi innsýn og 

skilning á aðstæðum krabbameinssjúklinga af landsbyggðinni. Meðvitund heilbrigðisstarfsfólks eykur 

líkurnar á að það eigi frumkvæði að því að greina þá erfiðleika og þarfir sem af búsetunni skapast. Þá 

má ætla að svipuð stef megi finna í reynslu annarra sjúklingahópa sem ítrekað þurfa að sækja 

heilbrigðiþjónustu um langan veg og dvelja að heiman í tengslum við veikindi og meðferð.  
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Niðurstöður mætti nýta til þróunar á spurningalista sem ætlað væri að skima fyrir vandamálum 

tengdum búsetu. Einnig getur rannsóknin verið leiðbeinandi við þróun og útfærslu þjónustu en 

hjúkrunarfræðingar hafa mörg tækifæri til að stuðla að úrbótum á vettvangi stjórnunar. Með hliðsjón af 

niðurstöðum má leggja grunn að þróun sérþjónustu fyrir krabbameinssjúklinga á landsbyggðinni eða 

auka líkur á að tiltekin þjónusta mæti þörfum krabbameinssjúklinga óháð búsetu. Þá getur rannsóknin 

verið leiðbeinandi við undirbúning frekari rannsókna meðal krabbameinssjúklinga og annarra 

sjúklingahópa sem búsettir eru á landsbyggðinni. 

5.1.2 Tillögur að framtíðarrannsóknum 
Niðurstöður benda til að full ástæða sé til að skoða frekar reynslu fólks á landsbyggðinni sem fær 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Til að mynda væri gagnlegt að skoða sérstaklega ákveðna 

aldurshópa eða einstaklinga sem fengið hafa vissar tegundir krabbameina eða meðferðar. Þá er brýnt 

að rannsaka líðan og reynslu aðstandenda krabbameinssjúklinga á landsbyggðinni sem sækja 

sérhæfða meðferð fjarri heimabyggð. Eins þarf að gefa frekari gaum að þeirri fjárhagslegu byrði sem 

viðmælendur í þessari rannsókn lýstu að fylgdi því að fá krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð þrátt 

fyrir mótframlög sjúkratrygginga. Þá benda niðurstöður til að gera þurfi frekari rannsóknir sem lagt 

gætu grunn að þróun sérþjónustu við þennan sjúklingahóp, til að mynda rannsókn sem miðar að því 

að greina sérstakar þarfir hans. Loks væri athyglisvert að gera rannsókn sambærilega þessari meðal 

annarra sjúklingahópa sem endurtekið þurfa að sækja sérhæfða meðferð fjarri heimabyggð.  

5.2 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Með rannsókninni var leitast við að fá innsýn í og lýsa reynslu einstaklinga af landsbyggðinni af því að 

fá krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Fjöldi þátttakenda var sambærilegur því sem gerist í öðrum 

rannsóknum sem byggja á fyrirbærafræðilegri nálgun (Kleiman, 2004; Sandelowski, 1995). 

Þátttakendur voru fáir en fjöldi þeirra stýrðist af mettun gagna. Viðtölin voru innihaldsrík og fljótt fór að 

bera á mettun í gögnunum sem gáfu góða innsýn í reynslu hvers viðmælenda. Bakgrunnur 

viðmælenda var fjölbreyttur en það er jafnframt einn af styrkleikum rannsóknarinnar. Þeir höfðu fengið 

ólíkar gerðir krabbameins og mismunandi krabbameinsmeðferð. Þeir komu úr öllum landsfjórðungum, 

bjuggu á misþéttbýlum stöðum og ferðalög þeirra voru ólík hvað varðaði lengd, aðgengi að 

flugsamgöngum og gæði vega.  

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna. Niðurstöðurnar hafa þó 

yfirfærslugildi og eru gagnlegar við útfærslu frekari rannsókna sem mikilvægt er að framkvæma. Þær 

gefa vísbendingar um sameiginlega reynslu íbúa á landsbyggðinni sem þurfa að sækja 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Þá geta þær mögulega gefið hugmynd um reynslu annarra 

sjúklinga sem sækja þurfa sérhæfða meðferð endurtekið um langan veg.  

Sá rannsakandi (HE) sem sá um gagnaöflun og skrif rannsóknarskýrslu hefur litla reynslu af 

aðferðafræðinni og því að taka viðtöl. Til að koma til móts við það var þess gætt að samstarfið við 

leiðbeinendur og meðrannsakendur (MEK, HJ), sem báðir eru mjög reyndir á sviði eigindlegra 

rannsókna, væri náið. Aðkoma margra rannsakenda að greiningu gagnanna gefur henni aukna dýpt 
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og eykur trúverðugleika rannsóknarinnar. Þá hefur sérstaklega verið mælt með því fyrirkomulagi í 

notkun fyrirbærafræði (Kleiman, 2004; Sandelowski, 1995; Zahavi og Gallagher, 2012).  
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Ályktanir  

Margt sem birtist í reynslu viðmælenda þessarar rannsóknar virðist sameiginlegt því sem aðrir hópar 

krabbameinssjúklinga kunna að upplifa. Þó er ljóst að margt gerir reynslu þeirra einnig sérstæða og 

svo virðist sem sú umbylting sem verður á lífinu við greiningu krabbameins sé að mörgu leyti ýktari ef 

sækja þarf meðferð um langan veg. Það sem gefur reynslu þessa hóps krabbameinssjúklinga 

sérstöðu endurspeglast í þeim fjórum þemum sem voru lýsandi fyrir hana: (a) Að kollsteypast og rísa 

upp á ný, (b) Fjölskyldan í brennidepli, (c) Reiptog milli heimilis og meðferðarstaðar og (d) Að nálgast 

stuðning og flétta saman stuðning heima og að heiman. 

Álagið sem skapaðist eða jókst vegna búsetu fjarri meðferðarstað var fjölþætt en áberandi var hve 

litla athygli það hafði fengið mitt í þeirri óvissu sem ríkti á meðferðartímanum. Jafnframt var þakklæti 

fyrir þá þjónustu sem viðmælendur áttu kost á áberandi og þeim þótti að vissu leyti sjálfsagður hluti 

tilverunnar að þurfa að sækja þjónustu um langan veg. Samspil þessara atriða undirstrikar mikilvægi 

þess að heilbrigðisstarfsfólk eigi frumkvæði að því að greina sérstakar þarfir einstaklinga sem búsettir 

eru á landsbyggðinni og þurfa að sækja krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Sú aukna innsýn sem 

niðurstöðurnar veita í reynslu þessara einstaklinga stuðlar að nýjum og dýpri skilningi sem aftur eykur 

líkur á að þær þarfir séu greindar og þeim mætt innan heilbrigðisþjónustunnar.  

Niðurstöðurnar undirstrika enn fremur að ráðast þarf í aðgerðir til að jafna aðgengi að þeirri 

sérhæfðu þekkingu og þjónustu sem er að miklu leyti bundin við höfuðborgarsvæðið. Þar liggja 

tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga bæði á sviði klínískrar starfsemi og stjórnunar. Í því samhengi ber að 

líta til aukins samstarfs milli kjarnasjúkrahúss og heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og þeirra 

fjölbreyttu mögleika sem felast í fjarskiptatækni. Þörf er á þróun sérþjónustu sem miðar að því að 

greina og koma til móts við sérstakar þarfir einstaklinga sem búsettir eru fjarri meðferðarstað. Þá er 

þörf á frekari rannsóknum meðal krabbameinssjúklinga og annarra hópa sem ítrekað þurfa að sækja 

sérhæfða heilbrigðisþjónustu fjarri heimabyggð. Hjúkrunarfræðingar eru málsvarar bæði sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra og þeim ber að stuðla að jöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu.  
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Viðauki 

Fylgiskjal 1: Skilmerki krabbameina 
Með hugtakinu skilmerki krabbameina vísuðu Hanahan og Weinberg (2000, 2011) til áunninna 

starfrænna eiginleika sem einkenndu krabbamein og gerðu krabbameinsfrumum kleift að lifa af, fjölga 

sér ört og dreifa sér. Um áratug síðar lýstu sömu höfundar tveimur skilmerkjum til viðbótar og tveimur 

þáttum sem ýta undir að fruma öðlist sérstæða eiginleika krabbameinsfrumu (Floor, Dumont, 

Maenhaut og Raspe, 2012; Hanahan og Weinberg, 2011).  

Mikið hefur verið litið til skilmerkjanna til að auðvelda skilning á flóknu eðli krabbameina en 

Hanahan og Weinberg (2011) töldu þau sameiginleg flestum ef ekki öllum krabbameinsfrumum 

mannslíkamans. Floor o.fl. (2012) bentu á að mikilvægt væri að hafa í huga að alla þætti í 

æxlismyndandi ferlum bæri að líta á sem einingar í fjölþættu kerfi sem er breytilegt milli frumna og á 

mismunandi tímapunktum innan hverrar frumu. Þannig gætu skilmerkin birst í mismunandi tímaröð. Í 

töflu 1 má sjá þau skilmerki eða eiginleika sem Hanahan og Weinberg (2000, 2011) settu fram, ásamt 

stuttum skýringum. Þau atriði geta auðveldað skilning á eðli krabbameinsmeðferða, það er hvernig 

reynt er að ráða að niðurlögum krabbameina með því að herja á og leitast við að draga úr mismunandi 

hæfniþáttum þeirra.  

Viðhald boða um 
frumufjölgun 

Undirstöðueiginleiki krabbameinsfrumna er hæfni þeirra til að viðhalda stöðugri fjölgun. Í 
heilbrigðum vefjum er framleiðslu og losun vaxtarboða stjórnað af nákvæmni. Þannig helst 
jafnvægi í fjölda frumna og heilbrigðum vef er viðhaldið. Krabbameinsfrumur lúta ekki 
þessari stjórn heldur viðhafa stjórnlausa fjölgun óháð utanaðkomandi boðum. 

Ónæming fyrir boðum um 
að draga úr fjölgun frumna 

Innan heilbrigðra frumna eru viss kerfi sem hindra vöxt og skiptingu frumna. 
Krabbameinsfrumur hafa þann eiginleika að komast undan þeim kerfum, sem aftur ýtir undir 
frekari fjölgun þeirra.  

Að forðast stýrðan 
frumudauða 

Stýrður frumudauði (e. apoptosis) er ferli sem frumur ganga inn í hafi þær orðið fyrir 
skemmdum en ferlið er nauðsynlegt til viðhalds eðlilegra vefja. Krabbameinsfrumur hafa 
hæfni til að komast hjá stýrðum frumudauða og geta því lifað áfram þrátt fyrir að vera 
óeðlilegar.  

Hæfni til óendanlegrar 
afritunar 

Heilbrigðar frumur geta einungis gengið í gegnum frumuskiptingu í ákveðið mörg skipti. 
Krabbameinsfrumur lúta ekki þeim takmörkunum og hafa tilhneigingu til að ganga í gegnum 
ótakmarkaðan fjölda frumuskiptinga. 
 

Nýmyndun æða Stækkandi æxli hefur þörf fyrir að æðar beri súrefni til krabbameinsfrumna þess. Til að 
fullnægja þeirri þörf þurfa krabbameinsfrumur að hafa hæfni til að láta heilbrigðar frumur 
framleiða aukið magn hvata sem stuðla að nýmyndun æða og minna magn af hvötum sem 
hindra nýmyndun æða.  
 

Rof inn í aðlæga vefi og 
myndun meinvarpa 

Krabbameinsfrumur hafa hæfni til að ferðast frá því líffæri sem þær eiga uppruna sinn í og 
geta vaxið inn í aðlæga vefi. Ef þær vaxa inn í æðar og sogæðar geta þær ferðast eftir þeim 
til annarra líffæra og myndað meinvörp.  
 

Breyting á efnaskiptum 
frumna 

Krabbameinsfrumur hafa hæfni til að breyta eða endurforrita efnaskipti sín á þann hátt að 
það mæti vaxandi orkuþörf sem fram kemur við vaxandi frumufjölgun og -vöxt, sem aftur 
stuðlar að æxlisvexti. 
 

Að forðast ónæmiskerfið Krabbameinsfrumur hafa hæfileika til að forðast og komast undan því að eyðast upp í 
ónæmiskerfinu.  
 

Óstöðugt erfðamengi Erfðamengi krabbameinsfrumna verður óstöðugt svo auknar líkur eru á stökkbreytingum 
gena sem valda því frumurnar öðlast eiginleika og hæfni krabbameinsfrumna. 
 

Æxlishvetjandi bólgur Bólguviðbrögð ónæmiskerfisins, sem ætlað er að vinna gegn sýkingum og græða sár, geta 
stutt við að frumur þrói með sér marga eiginleika krabbameinsfrumna. 
 

Tafla 1: Skilmerki krabbameina. Byggt á Hanahan og Weinberg (2000, 2011). 
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Fylgiskjal 2: Krabbameinslyfjameðferðir 

Frumubælandi lyf  

Þekking á virkni frumubælandi krabbameinslyfja (e. antineoplastic drugs) byggist að miklu leyti á 

skilningi á hinum svokallaða frumuhring (e. cell cycle) sem lýsir lífsferli og skiptingu frumna. Hringurinn 

skipist í fimm fasa: hvíldarfasa (G0), fasa nýmyndunar á próteinum (G1), fasa DNA-nýmyndunar (S1), 

fasa RNA-nýmyndunar (G2) og fasa mítósuskiptingar (M). Við mítósuskiptingu eða frumuskiptingu 

verða til tvær eins dótturfrumur. Misjafnt er hve ör frumuskiptingin er, það er frumur eru mislengi að 

ganga í gegnum þá fasa hringsins sem leiða til mítósuskiptingar. Að lokinni mítósuskiptingu getur hver 

fruma gert eitt af eftirtöldu: a) Gengið óafturkræft út úr frumuhringnum, sérhæfst og síðan dáið; b) farið 

í hvíldarfasa (G0) og gengið aftur síðar inn frumuhringinn eða c) haldið strax áfram í ferli 

frumuhringsins og farið yfir í fasa G1 (Adams o.fl., 2011; LeMone o.fl., 2011; Tortorice, 2018).  

Virkni margra frumubælandi krabbameinslyfja er bundin við ákveðna fasa þessa hringferlis og þau 

eru þá kölluð hringsérhæfð lyf. Ólík lyf geta þannig haft áhrif á krabbameinsfrumur í mismunandi 

fösum frumuhringsins. Önnur frumubælandi lyf verka á frumur óháð því hvar í frumuhringnum þær eru 

staddar og kallast þá hringósérhæfð lyf. Bæði hringsérhæfð og -ósérhæfð krabbameinslyf grípa inn í 

og hindra framgang í ferli frumuskiptingar og hemja þar með frumufjölgun. Þannig verka lyfin fyrst og 

fremst á frumur sem skipta sér ört og hindra vöxt hraðvaxandi æxla (LeMone o.fl., 2011; Tortorice, 

2018).  

Virkni lyfjanna er oft háð því að frumur séu í virkum fasa frumuhringsins og því eru frumur sem ekki 

eru í virkum fasa hringsins yfirleitt ónæmar fyrir áhrifum frumubælandi lyfja (LeMone o.fl., 2011; 

Tortorice, 2018). Á hverjum tíma er einungis visst hlutfall frumna í virkum fasa og þær eru þá á 

mismunandi stigum ferlisins. Í flestum tilfellum er hver krabbameinslyfjameðferð því samsett af lyfjum 

innan ólíkra flokka sem verka á mismunandi stigum og ráðast þannig samtímis gegn 

krabbameinsfrumum á ólíkum stigum. Á þann hátt fæst aukinn frumudauði æxlisfrumna og mögulegt 

er að gefa lægri skammta af hverju lyfi sem aftur hefur í för með sér minni aukaverkanir og dregur úr 

líkunum á lyfjaónæmi (Adams o.fl., 2011; LeMone o.fl., 2011).  

Aukaverkanir og eituráhrif frumubælandi lyfja eru mismunandi eftir lyfjum, skömmtum og lengd 

meðferðar. Þar sem áhrif frumubælandi lyfja eru mest á frumur í örum vexti birtast óæskilegar 

aukaverkanir lyfjanna fyrst og fremst í skemmdum á heilbrigðum líkamsfrumum sem skipta sér ört, svo 

sem slímhúðarfrumum í munni og meltingarvegi og frumum beinmergsins. Sum lyf hafa eituráhrif á 

viss líffæri, svo sem hjarta, lungu eða nýru, sem fylgjast þarf sérstaklega með og fyrirbyggja (Camp-

Sorrell, 2018; LeMone o.fl., 2011).  

Ónæmismeðferðir  

Ónæmismeðferðir (e. immunotherapies) örva náttúrulegar varnir líkamans til að vinna gegn 

krabbameini. Meðferðirnar beinast að þeim eiginleika krabbameinsfrumna að komast hjá vörnum 

ónæmiskerfisins þrátt fyrir að vera óeðlilegar. Ónæmiskerfinu, frumum þess og efnaboðum, er beitt á 

þann hátt að það framkalli ónæmissvörun gegn krabbameinsfrumum og ráðist á þær (LeMone o.fl., 

2011; Muehlbauer, Callahan, Zlott og Dahl, 2018).  
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Ónæmismeðferðir hafa borið mikinn árangur í meðferðum við krabbameinum en líkt og 

frumubælandi lyfjum geta þeim fylgt alvarlegar aukaverkanir og eituráhrif (LeMone o.fl., 2011; 

Muehlbauer o.fl., 2018). 

Marksæknar meðferðir  

Marksæknar meðferðir (e. targeted therapies) eru lyfjameðferðir sem beinast að sérstökum 

eiginleikum krabbameinsfrumna. Þær hafa því sértækari áhrif á krabbameinsfrumur en frumubælandi 

lyf. Genabreytingar í erfðaefni frumna eða æxlisgen kalla fram svokölluð æxlisprótein á yfirborði 

frumna sem aftur leiða til þess að heilbrigð fruma öðlast eiginleika krabbameinsfrumu. Lyf 

marksækinna meðferða beinast að þessum viðtækjum og eiginleikum æxlisfrumnanna. Það er, þau 

beinast að þeim einkennum krabbameinsfrumna sem greina þær frá heilbrigðum frumum og hindra 

þannig vöxt þeirra. Af þeim sökum hafa þau minni áhrif á heilbrigðar frumur en aðrar lyfjameðferðir 

(Tortorice, 2018; Wujick, 2018). 

Megináhersla hefur verið á þróun þessara lyfjameðferða síðustu tvo áratugi en í dag eru þær 

notaðar samhliða öðrum krabbameinslyfjum, skurðaðgerðum og geislameðferðum. Þá er þróun 

þessara lyfjameðferða í þá átt að frekar verði um að ræða langvinna meðhöndlun æxlisfrumna en 

hraðar frumudrepandi meðferðir (Tortorice, 2018; Wujick, 2018).  

Háskammta krabbameinslyfjameðferðir með stofnfrumuígræðslu 

Blóðmyndandi stofnfrumur eru marghæfar (e. multipotent) stofnfrumur sem finnast aðallega í beinmerg 

en einnig í litlu magni í blóðrásinni. Auk þess að geta endurnýjað sjálfar sig eru blóðmyndandi 

stofnfrumur forverar allra blóðfrumna og geta þroskast í mismunandi sérhæfðar blóðfrumur; rauð og 

hvít blóðkorn eða blóðflögur. Þær skipta sér ört og verða því fyrir miklum áhrifum frumubælandi 

krabbameinslyfja (Zack, 2018).  

Meðal þess sem takmarkar þá skammta sem hægt er að gefa af krabbameinslyfjum eru eituráhrif á 

beinmerg og sú bæling sem verður á starfsemi ef gefnir eru stórir skammtar. Það leiðir af sér 

lífsógnandi aukaverkanir; blóðleysi, blóðflögufæð og fækkun hvítra blóðkorna. Öllum gerðum hvíta 

blóðkorna fækkar en sérstaklega er horft til fækkunar daufkyrninga (e. neutrophils) sem gegna 

lykilhlutverki í vörnum ónæmiskerfisins (Post-White, 2018; Zack, 2018). Með ígræðslu blóðmyndandi 

stofnfrumna í kjölfar krabbameinslyfjagjafar má yfirstíga þessa hindrun og gefa margfalt hærri 

skammta af krabbameinslyfjum en ella. Í því samhengi er talað um háskammta 

krabbameinslyfjameðferð með stofnfrumuígræðslu. Stofnfrumuígræðslan er því viss björgunaraðgerð 

sem endurvekur starfsemi beinmergsins svo framleiðsla og þroskun blóðfrumna geti hafist að nýju 

(Zack, 2018). 

Ígræðslu stofnfrumna má skipta í tvo flokka. Annars vegar er hægt að græða eigin stofnfrumur (e. 

autologous) í einstakling og hins vegar stofnfrumur frá gjafa (e. allogeneic) (Passweg o.fl., 2016; The 

American Cancer Society, 2016; Zack, 2018). Meðferðir með ígræðslu eigin stofnfrumna hafa verið 

gerðar hér á landi frá árinu 2004 og eru framkvæmdar á Landspítalanum. Gerðar hafa verið að 

meðaltali átján ígræðslur með eigin stofnfrumu þar árlega. Ígræðslur stofnfrumna frá gjafa hafa ekki 
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verið gerðar hér á landi og algengast er að Íslendingar gangist undir slíkar meðferðir í Svíþjóð 

(Alexander Sigurðsson, 2016; Velferðarráðuneytið, 2016). 

Háskammta krabbameinslyfjameðferð með stofnfrumuígræðslu er ferli sem nær yfir langan tíma. 

Nokkrum vikum eftir að stofnfrumum hefur verið safnað hefst háskammta krabbameinslyfjameðferð 

sjúklingsins, og í sumum tilfellum geislameðferð samhliða, þar sem markmiðið er að þurrka út 

stofnfrumur beinmergsins og illkynja frumur. Algengt er að lyfjagjafirnar taki allt að tíu daga og að þeim 

loknum fær sjúklingur stofnfrumunar gefnar (The European Group for Blood and Marrow 

Transplantation, 2015; Zack, 2018). Stofnfrumunar leita þá inn í frumusnauðan beinmerginn, taka sér 

þar bólfestu og hefja framleiðslu á þroskuðum blóðkornum (Zack, 2018).  

Fram að þeim tíma þegar blóðmynd hefur tekið á sig fyrri mynd er sjúklingur afar berskjaldaður fyrir 

sýkingum og í mikilli blæðingarhættu, auk þess sem fjölmargar aukaverkanir meðferðar geta herjað á 

hann, svo sem niðurgangur og slímhúðarbólgur í öllum meltingarveginum. Á þessum tíma þarf 

sjúklingur að liggja inni í varnareinangrun og er yfirleitt háður blóðhlutagjöfum. Í íslenskri rannsókn 

reyndist meðallegutími vera 21 dagur í kjölfar háskammta krabbameinslyfjameðferðar með eigin 

stofnfrumuígræðslu (Alexander Sigurðsson, 2016). Sambærilegar tölur fengust í erlendri rannsókn 

Blommestein o.fl. (2012). Þar reyndist meðalfjölda legudaga eftir stofnfrumuígræðslu frá gjafa enn 

fremur vera á bilinu 19 til 42 dagar eftir því hvaðan gjafastofnfrumur voru fengnar.  
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi  

 

            

Viðtalsrammi rannsóknarinnar 
 

„Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri 
heimabyggð: Fyrirbærafræðileg rannsókn“ 

 

Upphafsspurning: Mig langar að biðja þig að segja mér frá aðdragandanum að því þegar þú 

greindist með krabbamein og þeirri greiningu sem þú fékkst. 

• Þegar ljóst var að þú þyrftir að fá krabbameinsmeðferð og þyrftir að ferðast þetta langt 

í þeim tilgangi, hvernig sástu ferlið sem framundan var fyrir þér? 

o Hafðirðu fyrirframgefnar hugmyndir eða þekktir einhvern sem hafði gengið í 

gegnum svipaða reynslu? 

• Geturðu lýst reynslu þinni af því að vera með krabbamein og þurfa að fá 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð? 

• Geturðu lýst helstu áskorunum sem þú upplifðir í tengslum við búsetu þína og þitt 

sjúkdómsferli? 

o Hvað fannst þér vega þyngst? 

• Geturðu tekið dæmi og lýst dæmigerðri ferð á meðferðarstað, undirbúningi, hugsunum 

og tilfinningum sem fylgdu og viðbrögðum frá fjölskyldu? 

• Hvað fannst þér hjálplegast í þínum aðstæðum þegar þú varst í krabbameinsmeðferð? 

o Hér er átt við líkamlega, félagslega, tilfinningalega þætti. 

• Af þeirri þjónustu sem þú fékkst í heimabyggð, hvað reyndist þér best? 

• Ef allt væri mögulegt. Hvaða þjónustu hefðirðu helst óskað að hafa í þínu 

nærumhverfi? 

o Hverju hefði það breytt fyrir þig? 

• Hvaða ófaglegi stuðningur var þér hjálplegur? 

o Geturðu nefnt dæmi þar sem þessi stuðningur kom sér vel? 
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• Hvaða áhrif hafði fjarlægð þín frá fjölskyldu og heimili á þig? 

• Hvaða áhrif höfðu þau ferðalög sem fylgdu meðferðinni á þig? 

• Hvernig var fyrir þig að koma aftur heim að lokinni meðferð, hvernig upplifðir þú 

viðbrögðin frá umhverfinu? 

• Hver var upplifun þín af eftirliti með einkennum meðan á krabbameinsmeðferð stóð 

og að meðferð lokinni? 

• Ef allt væri mögulegt og þú hefðir kost á að koma á fót einhvers konar þjónustu fyrir 

vin sem lenti í sömu sporum og þú varst í á þessum tíma, hverju myndirðu koma á fót? 

o Aðgengi að upplýsingum - t.d. blóðprufur, rannsóknarniðurstöður fræðsluefni 

• Telurðu að einhvers konar fjarþjónusta frá sérhæfðu starfsfólki hefði gagnast þér í 

þessum aðstæðum?  

• Þegar þú lítur til baka yfir veikindaferlið, hvað er það sem stendur upp úr heilt á litið? 

o Reyna að draga fram myndlíkingu eða kjarnyrta setningu sem lýsir 

heildarupplifuninni. 

• Ef þú hugsar áhrif á líf þitt og fjölskyldu þinnar, hefur þú upplifað annan 

sambærilegan lífsviðburð? 

• Höfðu veikindin einhver áhrif á viðhorf þitt til lífsins? 

o Forgangsröðun, áherslur í vinnu og einkalífi, hlutverk innan fjölskyldu. 

Lok viðtals. Helstu efnisatriði viðtalsins dregin saman og viðmælandi spurður hvort hann vilji ræða eitthvað 

frekar. Að viðtali loknu er lagður fyrir staðlaður spurningalisti.  
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Fylgiskjal 4: Spurningalisti 

 

	 1	

	 	 	 					 			
	

Spurningalisti fyrir rannsóknina 
	

„Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð: 
Fyrirbærafræðileg rannsókn“ 

 

Eftirfarandi er spurningalisti með afmörkuðum spurningum þar sem leitast er eftir að afla 

bakgrunnsupplýsinga. Ítrekað er að persónugreinanlegar upplýsingar verða með öllu afmáðar 

við úrvinnslu gagna.  

 

1. Hvað ertu gamall/gömul? 

 

_________ ár 

 

2. Hvers lags krabbamein hefur þú greinst með og fengið meðferð við? 

 

___________________________________________________ 

 

3. Hvað varstu gamall/gömul þegar þú greindist með krabbamein? 

 

_________ ára  
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	 2	

4. Hvers lags ferðamáta var algengast að þú nýttir þú til að fara frá heimili og á 

meðferðarstað?  

Hakaðu við þá kosti sem þú nýttir í einu ferðalagi. 

a. [  ] Bíl á eigin vegum alla leið 

b. [  ] Bíl á eigin vegum hluta leiðarinnar 

c. [  ] Áætlunarbíl (s.s. rútu eða strætó) alla leið 

d. [  ] Áætlunarbíl (s.s. rútu eða strætó) hluta leiðarinnar 

e. [  ] Innanlandsflug 

f. [  ] Annað 

 

5. Hve langt í klukkustundum talið þurftir þú að ferðast til að komast frá heimili og inn á þá 

deild þar sem krabbameinsmeðferð var veitt? 

a. [  ] 2 klukkustundir  

b. [  ] 2-4 

c. [  ] 4 klukkustundir eða lengur 

 

6. Hvers lags krabbameinsmeðferð fékkst þú í kjölfar greiningar?  

Hakaðu við eitt eða fleiri atriði 

a. [  ] Krabbameinslyfjameðferð  

b. [  ] Geislameðferð 

c. [  ] Skurðaðgerð 

 

7. Hvenær hófst þú krabbameinsmeðferð? 

 

___________________________________________________ 

 

8. Hvenær laukst þú krabbameinsmeðferð? 

 

___________________________________________________ 

 

9. Hve margar ferðir, um það bil, þurftir þú að fara á meðferðarstað á þeim tíma sem 

krabbameinsmeðferð stóð yfir? 

 

___________________________________________________ 
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	 3	

 

10. Hve marga daga eða vikur, um það bil, þurftir þú að dvelja að heiman og í grennd við 

sjúkrahúsið í tengslum við meðferð eða veikindi?  

 

11. Hvar dvaldirðu eða áttirðu samastað í tengslum við meðferðir eða veikindi þegar þú lást 

ekki inni á sjúkrahúsi?  

 

[  ] Hjá vini eða ættingja 

[  ] Á hóteli eða gistiheimili á eigin vegum 

[  ] Gistrými eða íbúð á vegum styrktarsamtaka 

[  ] Annað 
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Fylgiskjal 5: Kynningarbréf til þátttakenda 

 

            

Kynning á rannsókninni 

 

„Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri 

heimabyggð: Fyrirbærafræðileg rannsókn“ 

	

 

Kæri viðtakandi, 

Tilgangur þessa kynningarbréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem hefur það að  

markmiði að veita innsýn í reynslu einstaklinga á landsbyggðinni af því að þurfa að fá 

krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð. Von okkar er sú að sú þekking sem fæst með 

rannsókninni verði notuð til að bæta þjónustu við sjúklinga í krabbameinsmeðferð, á þann hátt 

að hún mæti frekar sérstökum þörfum einstaklinga sem búsettir eru á landsbyggð. Rannsóknin 

er lokaverkefni Halldóru Egilsdóttur til MS gráðu í hjúkrunarfræði og er unnin undir leiðsögn 

Marianne E. Klinke, doktors við hjúkrunafræðideild Háskóla Íslands. 

 

Þátttökuskilyrði: 

Áætlað er að bjóða einstaklingum af landsbyggðinni sem fengið hafa krabbameinsmeðferð 

sem veitt eða stýrt var frá Landspítala í Reykjavík, þátttöku í rannsókninni. Til greina koma 

einstaklingar sem fengið hafa krabbameinsmeðferð á aldrinum 25-65 ára og hafa vegna 

búsetu sinnar þurft að ferðast tvær klukkustundir eða lengur til að komast á þá 

heilbrigðisstofnun þar sem meðferðin var veitt. Ferðatími er þá skilgreindur sem sá tími sem 

það tók einstaklinginn að komast frá heimili sínu og inn á þá deild heilbrigðisstofnunar þar 

sem meðferðin var veitt. Einstaklingar þurfa að hafa lokið krabbameinsmeðferð á sl. hálfu til 

fimm árum. Einnig þurfa þátttakendur að vera færir um að veita upplýst samþykki fyrir 

þátttöku og geta tjáð sig á fullnægjandi hátt á íslensku. 
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Hvað felst í þátttöku:  

Þátttaka felst í samþykki fyrir að veita rannsakanda, Halldóru Egilsdóttur, eitt eða tvö viðtöl. Í 

viðtölum sem tekin verða upp á stafrænt upptökutæki verður rætt um þætti sem tengjast 

reynslu einstaklinga af því að fá krabbameinsmeðferð og dvelja fjarri heimabyggð í tengslum 

við meðferð og veikindi. Einnig mun rætt um hvaða úrræði hafa reynst þátttakendum vel í 

þessu ferli. Búast má við að viðtöl taki um 60 mínútur en áhersla verður lögð á að þau verði 

tekin í næði og á stað sem þátttakendum hentar best. 

 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar verður þess ávallt gætt að þú fáir nægan tíma til þess að 

svara spurningum og ef þú þreytist er sjálfsagt að gera hlé og halda áfram þegar og ef þú 

treystir þér til.  

 

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt þátttöku hvenær 

sem er án eftirmála og það hefur ekki áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þú færð.  

 

Um framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsakendur eru bundnir þagnarskyldu og nafnleynd og trúnaði er heitið. Því munu hvorki 

nafn né önnur persónuauðkenni koma fram í niðurstöðum eða umfjöllun um þær, þar með 

talið erindum og tímaritsgreinum. Nöfnum og staðháttum verður breytt svo ekki verður hægt 

að rekja niðurstöður til viðmælanda eða þeirra sem hann kann að fjalla um. Einungis 

rannsakendur hafa aðgang að þeim upplýsingum sem skráðar verða og þeim er einnig 

óheimilt að nota upplýsingarnar til annars en tilgangur rannsóknarinnar segir til um. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu og meðhöndlun allra frumgagna sem verður svo eytt að 

lokinni úrvinnslu.  

 

Rannsóknin hefur hlotið samþykki Siðanefndar Landspítalans, framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala og Persónuverndar.  

 

Áhætta og ávinningu af þátttöku 

Þátttaka í rannsókninni hefur litla áhættu í för með sér en hún krefst þess þó að þátttakendur 

rifji upp erfiða reynslu. Slíkt getur valdið tilfinningaróti og mögulega sálrænum sársauka. 

Þátttakendum býðst því að hafa samband við rannsakanda ef upp koma erfiðar tilfinningar í 
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kjölfar viðtala. Rannsakandi veitir þá sjálfur eftirfylgd eða útvegar annan viðeigandi stuðning 

fagaðila.  

 

Enginn persónulegur ávinningur hlýst af því að taka þátt í rannsókninni en þér gefst tækifæri 

til að ræða reynslu þína sem reynst getur hjálplegt. Þá er það von rannsakenda að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði hagnýttar til að bæta heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga sem búsettir 

eru á landsbyggðinni. Áætlað er að birta niðurstöður í ritrýndum, innlendum og erlendum 

tímaritum.  

 

Áhersla er lögð á að þér ber engin skylda að taka þátt í rannsókninni og þér er frjálst að hætta 

við þátttöku hvenær sem er eða neita að svara einstökum spurningum, án eftirmála. Eins er 

þér alltaf velkomið að spyrja ef eitthvað er óljóst.  

 

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina er þér ávallt velkomið að hafa samband við  

rannsakandann eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar.  

 

Rannsakandi er:  

Halldóra Egilsdóttir, hjúkrunarfræðingur við Landspítala háskólasjúkrahús 

Sími: 8635080 

Netfang: hae29@hi.is 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er: 

Dr. Marianne Elisabeth Klinke, nýdoktor við Hjúkrunarfræðideild, Háskóla Íslands, Eirbergi 

– Eiriksgata 34, 101 Reykjavík og hjúkrunarfræðingur á Landspítala. Sími: 824-6068, netfang: 

marianne@hi.is 

 

Aðrir rannsakendur eru: 

Helga Jónsdóttir, prófessor við hjúkrunafræðideild Háskóla Íslands og forstöðumaður 

fræðasviðs langveikra fullorðinna á Landspítala. 
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Með fyrirfram þakklæti, 

 

__________________________________________________________ 

Rannsakandi: Halldóra Egilsdóttir 

 

 

__________________________________________________________ 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Marianne Elisabeth Klinke 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku 

í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Rauðarástíg 10, 101, Reykjavík. Sími: 

543 7465, fax: 543 2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 
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Fylgiskjal 6: Upplýst samþykki 

 

   

 1 

                 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

 

„Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri 

heimabyggð: Fyrirbærafræðileg rannsókn“ 

 
 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi mun 

halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis. 
 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

sem mér voru afhentar. Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og 

fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og 

frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir 

þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án 

áhrifa á þá heilbrigðisþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni. 
 

Mér er ljóst að rannsóknargögnin verða ekki geymd lengur en nauðsynlegt er til að 

framkvæma rannsóknina.  

 

Ég samþykki þátttöku.     Dagsetn._______________________ 

 

____________________________________________ 

                                      Þátttakandi 

 
 

____________________________________________ 

                               Rannsakandi 
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 2 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Fossvogi, 108 

Reykjavik. Sími: 543-7465, fax: 543-2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 
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Fylgiskjal 7: Leyfi frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 
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 Reykjavík, 26.september 2018 
             ós/te 
 
 
 
 
Marianne E. Klinke hjúkrunarfærðingur og lektor 
Lyflækningasvið 
Hb-14F 
 
 
 
Varðar erindi 32/2018 „Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð 
fjarri heimabyggð: Fyrirbærafræðileg rannsókn“. 
 
 
 
Ágæta Marianne 
 
 
Höfum móttekið svar þitt dagsett 31.ágúst-25.september 2018 ásamt fylgigögnum og 
svarar þetta athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  
 
Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr sjúkraskrá 
vegna vísindarannsóknarinnar: 
 

Nafn 
Kennitala 
Heimilsfang 
Símanúmer 

 
Rannsóknarhópurinn samanstendur af einstaklingum, 25-65 ára búsettum á Íslandi, 
sem eru færir að veita upplýst samþykki og tjá sig á íslensku. Einstaklingarnir verða 
að hafa lokið krabbameinsmeðferð á sl. hálfu til fimm árum og hafa, vegna búsetu 
sinnar, þurft að ferðast tvær klukkustundir eða lengur til að komast á þá 
heilbrigðisstofnun þar sem meðferðin var veitt. 
Útilokunarskilyrði eru að viðkomandi fór í krabbameinsmeðferð sem fólst í 
skurðaðgerð án meðferðar með lyfjum eða geislum samhliða. Einstaklingar með 
ólæknandi eða krónískar gerðir krabbameins (t.d. beinmergsæxli, 4.stigs krabbamein 



  

87 

 

___________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                  Formaður: Ólafur Samúelsson  
Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 
Rauðarárstíg 10  Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
105 Reykjavík      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
 

eða slæmar horfur). Einnig einstaklingar með aðra alvarlega sjúkdóma sem gætu haft 
afgerandi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 
Milliliðir, sérfræðingar í hjúkrun eða hjúkrunarfræðingar með sérhæfða þekkingu á 
krabbameinshjúkrun, munu aðstoða rannsakendur við að finna þátttakendur sem 
uppfylla inntökuskilyrði. 
 
 
Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda 
rannsókn er hér með veitt. 
 
Siðanefnd bendir rannsakendur á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar þar sem 
vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin 
fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 
birtum greinum um rannsóknina. 
 
Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin 
 
 
Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 
______________________________________ 
Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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Fylgiskjal 8: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala 
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Fylgiskjal 9: Tilkynning frá Persónuvernd 
 

 


