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Útdráttur 

Lungnakrabbamein er algengt hér á landi og er dánartíðnin há. Lífsgæði einstaklinga með 

lungnakrabbamein eru oft skert, til dæmis þegar kemur að hreyfigetu og öndun. Tilgangur 

þessarar rannsóknaráætlunar er að kanna upplifun og þarfir einstaklinga sem greinst hafa með 

lungnakrabbamein og hafa farið í endurhæfingu vegna þess. Rannsóknaraðferðin verður 

eigindleg og tekin verða viðtöl við þá sem hafa lokið endurhæfingu á Reykjalundi vegna 

lungnakrabbameins á seinustu einu til þremur árum. Helstu einkenni lungnakrabbameins eru 

m.a. hósti, hæsi, andnauð og þyngdartap. Þeir sem eru með lungnakrabbamein þurfa ekki 

einungis að takast á við einkennin sem fylgja sjúkdómnum heldur þurfa þeir þar að auki að 

takast á við fordómana sem fylgja honum. Að greinast með lungnakrabbamein getur því verið 

tilfinningaþrungið og yfirþyrmandi. Fólk upplifir sjokk, doða, hræðslu, vantrú, ótta eða von. 

Helstu meðferðir við lungnakrabbameini eru skurðaðgerð, krabbameinslyfjameðferð og 

geislameðferð. Eftirlifendur þurfa að eiga við afleiðingar sjúkdómsins, óvissu í kringum hann 

og hafa stjórn á einkennum sínum. Þegar langt er liðið frá meðferð verður lítið um neikvæð 

áhrif og eftirlifendur losna við kvíða og áhyggjur. Endurhæfing er meðferð sem byggist á því 

að taka heildrænt á afleiðingum sjúkdóma og slysa. Hreyfing og öndunaræfingar eru dæmi 

um áhersluatriði í endurhæfingu lungnakrabbameinssjúklinga. Helstu kostir hreyfingar eru að 

hún minnkar einkenni, eykur orku og líkamlega vellíðan. Öndunaræfingar geta minnkað 

fylgikvilla eins og lungnabólgu og samfall á lunga. Þarfir sjúklinga í endurhæfingu eru að 

bjarga sér, aðlagast nýju lífi, einstaklingsmiðuð þjónusta, andlegur stuðningur, öryggi og að 

lokum markmiðasetning. Áhyggjur eftirlifenda snúast m.a. um áhrif krabbameinsins og 

meðferðarinnar á lífsgæði, jafnt líkamleg, andleg, félagsleg og trúarleg. Við það að greinast 

og glíma við þennan sjúkdóm breytist líf einstaklinganna og fjölskyldna þeirra og mikilvægt 

er því að rannsaka þetta málefni frekar.  

   

Lykilhugtök: Lungnakrabbamein, upplifun, endurhæfing, eftirlifendur, 

rannsóknaráætlun  
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Abstract 

Lung cancer is a common cancer in Iceland, and has a high mortality rate. Quality of life for 

individuals with lung cancer is often impaired when it comes to e.g. mobility and breathing. 

The purpose of this research proposal is to explore the experience and needs of individuals 

with lung cancer who have finished rehabilitation. This study will be made with qualitative 

interviews with individuals who have completed their rehabilitation in Reykjalundur in the 

past one to three years. The most common symptoms of lung cancer are cough, hoarseness, 

dyspnea and weight loss. Individuals with lung cancer not only have to deal with the 

symptoms but also the stigma surrounding cancer. It is overwhelming and emotional for 

patients to be diagnosed with lung cancer and they are often shocked and feel numb or scared 

and experience disbelief, fear and hope. The most common treatments are surgery, 

chemotherapy and radiation. Survivors must deal with the consequences of lung cancer, such 

as managing their symptoms and the uncertainty surrounding their life. When some time has 

passed from the rehabilitation there are few negative effects and survivors feel free of stress 

and worries. Rehabilitation is a treatment that holistically treats consequences of illness and 

accidents. Physical exercise and breathing exercises are examples of methods in pulmonary 

rehabilitation. Benefits of exercise are a lessened symptom burden and increased energy and 

physical wellbeing. Breathing exercises can decrease complications such as pulmonary 

infection and lung collapse. The needs of patients that undergo rehabilitation are being able 

to cope, adapting to a new life and self, individualized caring, emotional support, having a 

sense of security and goal-oriented and progressive care. Concerns of lung cancer patients 

revolve around the quality of life after rehabilitation ends, including physical, mental, social 

and spiritual wellbeing. The lives of patients and their families change when they get 

diagnosed and it is important to explore the matter further.  

Keywords: Lung cancer, experience, rehabilitation, survivors, research proposal  
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Þakkarorð  

Innilegar þakkir til allra sem aðstoðuðu okkur við gerð þessarar rannsóknaráætlunar. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar, Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, 

fyrir góða leiðsögn, stuðning, uppbyggilega gagnrýni og gott viðmót. Við þökkum Urði 

Snædal fyrir prófarkalestur þessa verkefnis. Auk þess fær Kristín hjúkrunarfræðingur á 

lungnasviði Reykjalundar þakkir fyrir að veita okkur góða innsýn á þá endurhæfingu sem fer 

þar fram. Við þökkum viðmælanda okkar, Guðmundi, fyrir að deila sinni reynslu með okkur 

til að dýpka þekkingu okkar á upplifun lungnakrabbameinssjúklings á greiningarferli og 

meðferð á Íslandi. Síðast en ekki síðast viljum við þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðning 

og þolinmæði meðan á skrifum stóð, sem og hver annarri fyrir gott samstarf, vináttu og 

skemmtilega tíma í skólanum seinustu fjögur ár. 
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1. kafli - Inngangur  

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni þriggja hjúkrunarfræðinema til B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði við heilbrigðisvísindavið Háskólans á Akureyri (HA). Leiðbeinandi 

verkefnisins er Hafdís Skúladóttir, lektor við HA. Megintilgangur rannsóknarinnar er að 

kanna þarfir og upplifun eftirlifenda lungnakrabbameins af endurhæfingu.  

Í fyrsta kafla er fjallað um bakgrunn viðfangsefnisins, tilgang rannsóknar og farið yfir 

gildi höfunda og gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun. Uppbyggingu fyrirhugaðrar 

rannsóknar eru gerð skil sem og hugmyndafræðilegum ramma hennar. Rannsóknarspurningar 

eru settar fram og meginhugtök skilgreind. Að lokum er heimildaleit lýst og innihald fyrsta 

kafla dregið saman í stuttri samantekt.  

Bakgrunnur viðfangsefnis  

Á árunum 2011-2015 greindust að meðaltali 94 konur á ári með lungnakrabbamein á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.c) og 84 karlar (Hagstofa Íslands, e.d.a), sem gerir það 

næstalgengasta krabbameinið á landinu. Hjá konum er aðeins brjóstakrabbamein algengara 

og hjá körlum blöðruhálskrabbamein (Krabbameinsskrá, e.d.b). Dauðsföll á árunum 2012-

2016 vegna krabbameins með uppruna í lungum voru 24% hjá konum og 20% hjá körlum 

(Krabbameinsskrá, e.d.a). Búast má við því að dánartíðni lækki á sama tíma og dregur úr 

reykingum á Íslandi (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Á Norðurlöndunum greinast að 

meðaltali 14.500 manns á hverju ári með lungnakrabbamein og að meðaltali deyja 11.890 

árlega (NORDCAN, 2019).    

 Lífsgæði einstaklinga með lungnakrabbamein eru oft skert og þeir fá færri stig á 

lífsgæðaskölum en aðrir þegar kemur að hreyfigetu, öndun, daglegum athöfnum, þunglyndi 

og neikvæðri streitu (Rauma, Sintonen, Räsänen, Salo, og Ilonen, 2015). Einstaklingar með 

lungnakrabbamein hafa oft þunga einkennabyrði, en algeng einkenni eru mæði, þreyta, 

svefnleysi og verkir. Þau geta haft áhrif á getu einstaklings til að stunda líkamsrækt (Granger 

o.fl., 2019).  Markmið endurhæfingar er m.a. að bæta virkni og lífsgæði einstaklingsins. 

Einstaklingar eru mismunandi og því er gott að hafa endurhæfinguna einstaklingsmiðaða og í 

samráði við einstaklinginn (Maehr o.fl., 2016). Endurhæfing fer fram á nokkrum stöðum á 

Íslandi, t.d. á Kristnesi (Kristnesspítali/Endurhæfing og öldrunarlækningar, e.d.) og 

Reykjalundi (Reykjalundur, e.d.b). Endurhæfingarteymi fyrir krabbameinsgreinda 

skjólstæðinga Landspítalans kemur einnig að endurhæfingarferlinu (Endurhæfingarteymi 
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fyrir krabbameinsgreinda, e.d.). Endurhæfing getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga og til dæmis 

geta reglulegar gönguferðir eftir blaðnám bætt þol sjúklinga (Chang o.fl., 2014). 

Öndunaræfingar, eins og öndunarstjórnun og æfingar sem miða að útvíkkun brjóstkassans, 

geta bætt þol einstaklinga eftir meðferð og minnkað notkun súrefnis á sjúkrahúsi (Yang o.fl., 

2018). Jógaöndun getur einnig bætt virkni lungna á stuttum tíma (Barassi o.fl., 2018).  

   Ef sjúklingar eru ekki upplýstir geta þeir dregið sínar eigin ályktanir (Mayer, Nasso og  

Earp, 2017) og sumir telja að þeir geti snúið aftur til venjulegs lífs eftir meðferð (Lubberding  

o.fl., 2015). Margir hafa blendnar tilfinningar til meðferðarloka þar sem við lok meðferðar 

geta þeir upplifa þeir missi á öryggisneti. Eftirlifendum getur fundist að þeir séu óundirbúnir 

fyrir endurhæfingu. Þörfum sem ekki er mætt geta meðal annars leitt af sér verri lífsgæði og 

þar með meiri einkennabyrði og viðvarandi þörf á stuðningi (Mayer o.fl., 2017).  

Tilgangur rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þarfir og upplifun eftirlifenda eftir 

lungnakrabbamein af endurhæfingu og hvernig það er að greinast með lungnakrabbamein. 

Það getur verið þung einkennabyrði á þeim sem hefur áhrif á lífsgæði. Við lítum svo á að það 

sé mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að skilja þennan hóp betur til að geta bætt lífsgæði 

hans. Við viljum fá innsýn í andlega og líkamlega líðan til að bera betur kennsl á einkennin, 

hverjar þarfir skjólstæðinga eru í endurhæfingu og hvernig þeir hafa upplifað þau úrræði sem 

til eru. Sérstaklega horfum við á það út frá sálrænum þörfum og líðan, sem og líkamlegum 

þörfum og samspili þar á milli. Vonandi getur þessi rannsókn stuðlað að bættum 

meðferðarúrræðum fyrir eftirlifendur lungnakrabbameins. 

 Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:   

● Hvernig er upplifunin af því að greinast með lungnakrabbamein?  

● Hverjar eru þarfir eftirlifenda lungnakrabbameins varðandi endurhæfingu?  

● Hver er reynsla eftirlifenda sem hafa farið í endurhæfingu eftir 

lungnakrabbamein?  

Gildismat höfunda  

  Nú á dögum eru fleiri eftirlifendur lungnakrabbameins sem þurfa að lifa með 

líkamlegum og sálrænum afleiðingum sjúkdómsins. Við völdum að fjalla um 

lungnakrabbamein þar sem dánartíðin þar hefur alltaf verið mjög há, en hefur farið lækkandi í 

hinum vestræna heimi (Torre, Siegel og Jemal, 2015). Því er þörf á að rannsaka þarfir þessa 

hóps sem kemur til með að hafa sífellt meira umfang innan endurhæfingarhjúkrunar. Vonandi 
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leggur þessi rannsókn grunn að frekari rannsóknum á þessu málefni þannig að hægt verði að 

greina þarfir þessa hóps og stuðla þar með að bættum lífsgæðum hans. Rannsakendur hafa 

íhugað eigin fordóma og telja lungakrabbameinssjúklinga sem reykja ekki geta sjálfum sér 

kennt um meinið, en engu að síður teljum við að þessi hópur sé útsettari fyrir fordómum 

vegna tengsla við reykingar en þeir sem glíma við aðrar tegundir krabbameina. Rannsakendur 

eru einnig meðvitaðir um eigin skoðanir á endurhæfingu, sem við teljum vera skaðlausa en 

erum óvissar um ávinning af henni.   

Gildi innan hjúkrunar 

  Með rannsókninni verður leitast við að skoða upplifun þátttakenda, gera grein fyrir 

þörfum þeirra í endurhæfingu og hvernig er best að mæta þeim og stuðla þannig að bættri 

heildrænni hjúkrun. Rannsakendur hafa orðið vitni að fordómum gagnvart reykingum frá 

ýmsum heilbrigðisstéttum, en þó ekki að neitt því tengt sé sagt beint við 

lungnakrabbameinssjúklinga. Því hefði þessi rannsókn einnig það gildi að geta mögulega haft 

áhrif á viðhorf innan hjúkrunarstétta til lungnakrabbameinssjúklinga og endurhæfingar. Að 

mati rannsakenda er þörf á viðhorfsbreytingu á því hvað tekur við eftir greiningu. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa í huga að fræða sjúklinga um að þrátt fyrir að dánartíðni sé 

há hjá sjúklingum með lungnakrabbamein er mikilvægt að leggja áherslu á að gefast ekki 

upp, benda þeim á hvaða meðferðir eru í boði og hver árangur þeirra getur verið. Vissulega 

tekur eitthvað við eftir greiningu og meðferð fyrir þá sem komast í gegnum hana. Það þurfa 

hjúkrunarfræðingar að hafa í huga.  

 Hugmyndafræðilegur rammi  

  Við gerð rannsóknarinnar er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að reyna að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum. Þessi rannsóknaraðferð 

skiptist í nokkra undirflokka og við gerð þessarar rannsóknar er notast við fyrirbærafræði, en 

þar er leitast við að lýsa reynslu fólks með samræðum. Í samræðum er gjarnan notast við 

viðtalsramma en oft vakna upp nýjar spurningar í viðtölum og því er gott að vera ekki með 

staðlaðar spurningar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Lögð er sérstök áhersla á upplifun af 

greiningu, væntingar og þarfir fyrir endurhæfingu eftir greiningu lungnakrabbameins. Til að 

fá innsýn í það var ákveðið að taka viðtal við hjúkrunarfræðing sem starfar á Reykjalundi. 

Einnig var tekið viðtal við eftirlifanda lungnakrabbameins, sem fær nafnið Guðmundur til að 

halda nafnleynd. Guðmundur fór í geislameðferð og lyfjameðferð. Hann telst ekki læknaður 
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en er ekki í meðferð í dag. Hann er milli 65 til 70 ára gamall og greindist með 

smáfrumukrabbamein í öðru lunganu. Hann reykti frá 14 ára aldri en var hættur áður en hann 

greindist með krabbamein. Hjúkrunarfræðingurinn sem við tókum viðtalið við fær nafnið 

Kristín til að halda nafnleynd.    

Uppbygging rannsóknaráætlunar   

 Í fyrsta kafla er m.a. farið yfir bakgrunn viðfangsefnis, tilgang rannsóknaráætlunar og 

gildismat rannsakenda. Í öðrum kafla er fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil og 

sá þriðji fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjórði kafli er samantekt á fræðilegri 

umfjöllun og fimmti kafli inniheldur lokaorð og samantekt verkefnisins.   

Skilgreining meginhugtaka   

Eftirlifendur (e. lung cancer survivors): Þeir sem greinst hafa með lungnakrabbamein og 

lifa enn, hvort sem þeir læknast. Þeir halda áfram að vera eftirlifendur til dauðadags (NCI 

dictionary of cancer terms, 2011).  

Lungnakrabbamein: Krabbamein er það þegar frumur taka að fjölga sér og mynda æxli 

vegna skemmda í erfðaefni. Lungnakrabbamein er því það þegar meinið er upprunnið í 

lungum (Tómas Guðbjartsson, o.fl., 2015)  

Endurhæfing: Endurhæfing er meðferð sem byggist á því að taka heildrænt á afleiðingum 

sjúkdóma og slysa (Reykjalundur, e.d.a).   

Heimildaleit  

  Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar var aðallega leitað að greinum frá seinustu 

fimm árum, þ.e.a.s 2014-2019, með undantekningu tveggja greina frá 2008. Þær voru 

nýlegustu greinar hérlendis varðandi tölfræði lungnakrabbameins og þarfir eftirlifenda í 

endurhæfingu. Aflað var gagna úr ýmsum gagnagrunnum eins og Science Direct, Wiley 

Online Library, ProQuest, Sage Journals, Cinahl, Læknablaðinu, NCBI, Springer Links, 

PubMed og EBSCO host. Flestar rannsóknir voru fengnar frá Wiley Online Library. 

Heimildirnar snúast almennt um lungnakrabbamein, sálræna líðan og lífsgæði eftir meðferð, 

hvort sem um er að ræða lyfja-, skurð-, eða geislameðferð, og meðferðarúrræði tengd 

endurhæfingu sem eru í boði, upplifun og fræðsluþarfir.  
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 Leitarorð  

Lung cancer, lung cancer survivors, quality of life, post surgery, HRQol, pulmonary 

rehabilitation, lungnakrabbamein, information needs, health literacy, lung cancer 

rehabilitation program, qualitative, needs of cancer survivors, post treatment, patients, 
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Samantekt      

Árlega greinast að meðaltali 178 manns á Íslandi með lungnakrabbamein og er þetta 

næstalgengasta krabbameinið hérlendis. Dánartíðni er há og einkennabyrði mikil og hefur í 

för með sér skert lífsgæði. Því er þörf á að rannsaka hvaða úrræði geta bætt líðan þessa 

sjúklingahóps. Rannsóknir hafa sýnt að endurhæfing geti bætt lífsgæði þessa hóps og því er 

nauðsynlegt að rannsaka betur upplifun eftirlifenda lungnakrabbameins af greiningu, sem og 

þarfir í og reynslu af endurhæfingu.   
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2. kafli - Fræðileg samantekt  

Almennt um algengi krabbameins  

Talið er að þriðjungur Íslendinga muni einhvern tíma á ævi sinni fá krabbamein, en 

það veldur fjórðungi 

dauðsfalla hér á 

landi  

(Krabbameinsskrá,  

e.d.b). Ef horft er til 

Bandaríkjanna deyja 

hlutfallslega flestir 

vegna 

lungnakrabbameins, 

en það er ástæða  

28%, eða 158.000 

krabbameinstengdra Mynd 1. Nýgengi og dánartíðni á Norðurlöndum 2012-2016 (NORDCAN, 2019) dauðsfalla 

þar í landi á ári hverju. Það er meira en samanlögð dánartíðni blöðruháls-, ristils- og 

brjóstakrabbameins. (Mondor, 2017). Á Norðurlöndunum greinast að meðaltali 14.500 manns 

með lungnakrabbamein á hverju ári og að meðaltali deyja 11.890 árlega (NORDCAN, 2019). 

Sjá samanburð á Norðurlöndunum í mynd eitt.  

Lungnakrabbamein er tiltölulega algengt krabbamein hér á landi og er dánartíðnin há 

(Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Á Íslandi er þetta næstalgengasta krabbameinið, en hjá 

konum er aðeins brjóstakrabbamein algengara og hjá körlum blöðruhálskrabbamein. Árlegur 

meðalfjöldi lungnakrabbameinstilfella á Íslandi árið 2012-2016 var 84 hjá körlum og 96 hjá 

konum. Árlegur meðalfjöldi blöðruhálskrabbameins hjá körlum fyrir sama tíma voru 214 

tilfelli og 211 tilfelli af brjóstakrabbameini hjá konum. Dauðsföll á árunum 2012-2016 vegna 

krabbameins með uppruna í lungum voru 24% hjá konum og 20% hjá körlum 

(Krabbameinsskrá, e.d.a).   

Kynjamunur. Munur er á milli kynjanna hvað varðar lungnakrabbamein, en fleiri 

karlar greinast með og hafa verri horfur tengdar lungnakrabbamein heldur en konur (Mondor, 

2017) og þeir deyja frekar úr því, en af hverjum 100.000 manns með lungnakrabbamein deyja 

40 konur og 90 karlar (Torre o.fl., 2015). Dregið hefur úr dauðsföllum tengdum 

lungnakrabbameini hjá körlum en þeim hefur hins vegar fjölgað hjá konum (Mondor, 2017). 

Þetta virðast gögn frá Hagstofu Íslands styðja en þar kemur fram að ný tilfelli 
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lungnakrabbameins á Íslandi meðal karla á árunum 1986-1990 hafi verið 34,8 á hverja 

100.000 manns en 30,8 á árunum 2011-2015 (Hagstofa Íslands, e.d.a, e.d.b). Hjá konum var 

hlutfallið 27,4 á hverja 100.000 manns á árunum 1986-1990 en 34,1 á árunum 2011-2015 

(Hagstofa Íslands, e.d.c., e.d.d). Konur sem reykja ekki eru í meiri hættu á að fá 

lungnakrabbamein en karlar sem reykja ekki og einnig virðast konur vera yngri en karlar 

þegar þær greinast með meinið (Mondor, 2017). Hlutfall tegunda krabbameina er einnig 

mismunandi eftir kyni. Kirtilkrabbamein er algengara meðal kvenna og er jafnframt 

algengasta tegund lungnakrabbameins meðal kvenna, en 47% þess hjá konum eru 

kirtilkrabbamein. Flöguþekjukrabbamein er aftur á móti algengara meðal karla, eða um 32% 

og sömuleiðis smáfrumukrabbamein í lungum (SFKL) (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).  

Orsakir og áhættuþættir. Orsök hárrar dánartíðni má ef til vill rekja til þess að í 

tveimur þriðju þeirra sem greinast með lungnakrabbamein er sjúkdómurinn útbreiddur. Búast 

má við því að dánartíðni lungnakrabbameins lækki á sama tíma og dregur úr reykingum á 

Íslandi (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008) en þær eru algengasti áhættuþáttur meinsins og eru 

taldar orsaka um 90% tilfella þess. Þar að auki eru aðrir þættir sem hafa áhrif og annar 

áhættuþáttur eru óbeinar reykingar sem hafa minni áhrif á fullorðna einstaklinga en börn og 

unglinga (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Einnig geta skaðleg efni í umhverfi hvers 

einstaklings haft áhrif á líkur hans til að fá lungnakrabbamein, eins og mengun, geislar og 

asbest (Mondor, 2017). Að hætta að reykja getur dregið úr áhættunni á lungnakrabbameini 

(Andrews og Wallace, 2014). Ástæða skaðsemi reykinga er að reykur hefur áhrif á og breytir 

þekjuvef lungnanna, en slíkar breytingar eru afturkræfar eftir að reykingum hefur verið hætt. 

Talið er að eftir 10-15 ár séu líkurnar á lungnakrabbameini orðnar þær sömu og hjá þeim sem 

aldrei hafa reykt (Mondor, 2017).  

Þrátt fyrir að um 90% lungnakrabbameins séu talin tilkomin vegna reykinga fá 

einungis um 16% þeirra sem reykja lungnakrabbamein. Þetta gefur til kynna að áhrif reykinga 

hafi mismikil áhrif á einstaklinga og að þeir séu misnæmir fyrir þeim (Tómas Guðbjartsson 

o.fl., 2008). Reykingasaga sjúklinga skiptir einnig máli hvað varðar líkur á 

lungnakrabbameini, þ.e. hvenær einstaklingur byrjaði að reykja, hve mikið hann reykti, hve 

mikið nikótín var í sígarettunum og hversu djúp innöndunin var (Mondor, 2017). Þeir 

einstaklingar sem reykja og fá teppusjúkdóm eru mun líklegri til að fá lungnakrabbamein. 

Einnig setur það einstakling í aukna áhættu ef nákominn ættingi hefur fengið 

lungnakrabbamein og líkur á lungnakrabbameini geta sömuleiðis aukist ef fjarskyldur ættingi 

hefur greinst með það. Heilbrigt mataræði virðist hafa áhrif en talið er að mikil neysla á 
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ávöxtum og grænmeti geti mögulega minnkað líkur á því að fá lungnakrabbamein, en þó 

hefur ekki verið sýnt fram á það með rannsóknum (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).  

Einkenni lungnakrabbameins. Einkenni lungnakrabbameins eru oft almenn og 

koma seint fram og því er algengt að sjúklingar greinist frekar seint. Einkenni og 

birtingarmynd sjúkdómsins fara oft eftir tegund krabbameinsins, staðsetningu þess og 

meinvörpum (Mondor, 2017). Við greiningu lungnakrabbameins hafa flestir einkenni 

sjúkdómsins eða yfir 90%. Flestir hafa almenn einkenni sem og einkenni frá öndunarvegum. 

Meirihluti sjúklinga hefur fleiri en eitt einkenni við greiningu (Tómas Guðbjartsson o.fl., 

2008), en fyrsta einkenni sem fólk finnur fyrir er oftast hósti. Þar á eftir eru einkenni eins og 

brjóstverkur, andnauð og blóðhósti, hæsi, þyngdartap, brjóstverkur, slappleiki og beinverkir 

(Mondor, 2017). Blóðhósti og þyngdartap eru algeng einkenni, en um 68% sjúklinga upplifa 

þyngdartap. Hæsi er einkenni sem kemur oftast fram vegna þrýstings á raddbandataugar 

(Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Guðmundur lýsti einkennum sínum svona:  

Fyrstu einkenni sem ég fann fyrir var að ég var með lungnabólgu, svona eins og 

ég hef fengið oft áður. Svo kom hósti og blóðugur hósti. Eða ekki bara hósti 

heldur var ég ekki að hósta og þá kom blóð. Eitt sérstakt er að ég hef aldrei 

fundið fyrir neinu í lunganu sem krabbameinið er í. Ég hef ekki fundið til þar, 

frekar hinum megin í vinstra lunganu.  

Einkenni vegna lungnakrabbameina koma m.a. frá frumæxlinu eða meinvörpum þess, 

eða eru hjáeinkenna æxlis (e. paraneoplastic syndromes). Þriðjungur þeirra sem greinast með 

lungnakrabbamein fá fyrst einkenni vegna fjarmeinvarpa. Dæmi um einkenni vegna 

fjarmeinvarpa eru m.a. eitlastækkanir á hálsi og meinvörp í nýrnahettum eða lifur. 

Hjáeinkenni krabbameins er notað yfir þau einkenni sem tengjast ekki staðsetningu æxlis eða 

meinvörpum þess. Um 10-20% þeirra sem greinast með lungnakrabbamein upplifa 

hjáeinkenni. Þau geta verið fyrsta einkenni en koma oft þegar sjúkdómurinn er útbreiddur. 

Hormónatengd einkenni eru algengust og dæmi um það getur verið hækkun á kalsíum. Önnur 

hjáeinkenni eru m.a. klumbufingur (e. clubbing), beinliðkvilli (e. hypertrophic 

osteoarthropathy, HOA) og taugaeinkenni (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).  

Tegundir, greining og horfur. Illkynja krabbameini er skipt niður á mismunandi 

vegu en í grófum dráttum má skipta illkynja lungnakrabbameini í tvo meginflokka. Þeir eru 

ESFKL (ekki smá frumukrabbamein í lungum) og SFKL. Um 80% lungnakrabbameins eru 

ESFKL (Andrews og Wallace, 2014). ESFKL er stundum skipt niður í þrjá eftirfarandi 
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flokka; kirtilkrabbamein (e. adenocarcinoma), flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell 

carcinoma) og stórfrumukrabbamein (e. large cell carcinoma). Langflest lungnakrabbamein, 

eða um 95%, eru í þessum fjórum flokkum (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).   

Krabbamein flokkast eftir framgangi þess og kallast það stigun. Stigun fer eftir því í 

hvaða vef meinið er, en hún er ekki eins í SFKL og ESFKL. Þegar um SFKL er að ræða eru 

tvö stig, annars vegar þegar sjúkdómur er takmarkaður og hins vegar þegar hann er 

útbreiddur. Takmarkaður sjúkdómur er þá stig eitt og stig tvö þegar hann er útbreiddur 

(Mondor, 2017). Þegar talað er um takmarkaðan sjúkdóm er átt við að meinið sé í lunga og 

brjóstholi þeim megin sem æxlið er, sem og miðmætiseitlum og eitlum sem eru fyrir ofan 

viðbein (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Í útbreiddum sjúkdómi eru fjarmeinvörp algeng, en 

þau geta t.d. verið í beinum, heila, eitlum og lifur. Útbreiddur sjúkdómur er töluvert algengari 

en takmarkaður sjúkdómur. Í ESFKL er stigun skipt skv. kerfi sem kallast TNM-stigunarkerfi 

(Mondor, 2017). Kerfið flokkar eftir stærð æxlis og stendur fyrir T (e. tumour), útbreiðslu 

eitla sem stendur fyrir N (e. nodes) og meinvörp í öðrum líffærum sem á við M (e. 

metastases) (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). TNMstigunarkerfið greinist niður í fjögur stig 

sem fara m.a. eftir stærð og dreifingu meinsins. Fyrstu þrjú stigin greinast síðan niður í 

undirflokka a og b (Mondor, 2017). Stigun hjá einstaklingum með bæði ESFKL og SFKL er 

það sem segir mest til um lífslíkur og horfur þeirra. Lífslíkur lungnakrabbameinssjúklinga 

fara eftir mörgum þáttum eins og stigun, ástandi og aldri en aðalmáli skiptir hve útbreiddur 

sjúkdómurinn er og hvort krabbameinið sé SFKL eða ekki. Lífslíkur hjá sjúklingum með 

EFSKL verða verri því sem hærra stig sjúklingur er með á TNMstigunarkerfinu. Ef hann er til 

dæmis með krabbamein á stigi eitt a eru lífslíkur til eins árs 94% og 67% fyrir fimm ár. Ef 

krabbameinið er hins vegar á stigi fjögur eru lífslíkur til eins árs 20% og 1% fyrir fimm ár. 

Sjúklingar með SFKL eru með verri lífslíkur en þeir sem glíma við ESFKL. Ef SFKL er 

útbreitt eru lífslíkur afar litlar, eða um 10 mánuðir. Sé það staðbundið eru lífslíkur hins vegar 

16-22 mánuðir (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).  

Rannsókn Christensen, Løkke, Dalton, Christensen og Rasmussen (2018) var 

tilfellaviðmiðunarrannsókn þar sem skoðaðir voru 221 einstaklingar sem dóu snemma og 410 

eftirlifendur (e. survivors). Í rannsókninni voru einstaklingar skilgreindir sem eftirlifendur ef 

þeir lifðu eitt ár eftir greiningu en þeir sem dóu innan eins árs voru taldir deyja snemma. 

Tengsl fundust milli ófullnægjandi næringarinntöku og þess að deyja snemma. Núverandi 

reykingar virtust ekki hafa áhrif á það hvort einstaklingur myndi deyja innan árs frá greiningu 

eða ekki. Þrátt fyrir það virtust þeir sem dóu innan eins árs frá greiningu reykja meira en þeir 
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sem flokkuðust sem eftirlifendur. Fleiri í eftirlifandahópnum hættu að reykja eftir greiningu 

en þeir sem dóu snemma. Af þeim einstaklingum sem dóu snemma voru það 31% sem dóu úr 

lungnakrabbameini, 24% úr óþekktum ástæðum, 22% af öðrum fjölkvillum, 18% vegna 

fylgikvilla meðferðar og 5% vegna annarra orsaka.  

   Rannsókn Kanitkar, Schwartz, George og Soubani (2018) var afturskyggn, en þar 

voru skoðaðir einstaklingar sem greindust með ESFKL á árunum 1996 til 2007. Í þessum 

hópi voru 23.059 einstaklingar. Skoðaðir voru einstaklingar með ESFKL sem höfðu lifað í 

fimm ár eftir greiningu, en þeir voru skilgreindir sem eftirlifendur til lengri tíma. Samtals 

3.789 manns, eða um 16% af þeim sem tóku þátt í rannsókninni, voru lifandi fimm árum eftir 

greiningu. Meðaltími lifunar var 88 mánuðir. Aðaldánarorsökin var lungnakrabbamein og 

aðrar orsakir. Eldri einstaklingar voru líklegri til að deyja vegna annarra orsaka en 

lungnakrabbameins og eins voru karlar líklegri til að deyja af öðrum orsökum.  

Eins og áður hefur komið fram eru tengsl milli lungnakrabbameins og reykinga, en 

þau virðast þó vera mismunandi eftir tegundum lungnakrabbameins. Talið er að tengsl milli 

reykinga og lungnakrabbameins séu sterkust við SFKL og veikust við kirtilkrabbamein 

(Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008).  

 Greina má krabbameinsfrumur í smásjá. Þær eru fjölbreyttar og skiptast gjarnan eftir 

gerð meinsins. Frumur í SFKL hafa lítið umfrymi, lítil kjarnakorn og geta fjölgað sér hratt. Í 

flöguþekjukrabbameini eru millifrumubrýr og í kirtilkrabbameini er kirtilmyndun. 

Stórfrumukrabbamein er í raun eitthvað sem mætir afgangi. Þau æxli sem flokkast sem 

stórfrumukrabbamein falla ekki inn í fyrrnefnda flokka sem eru flöguþekju- eða 

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

Greining lungnakrabbameins er fjölþætt en notast er við skoðun, klíníska sögu, 

myndgreiningu og jáeindaskanna (e. positron emission tomography/PET) (Andrews og 

Wallace, 2014). Jáeindaskannar geta nýst til að meta hvort um illkynja eða góðkynja mein er 

að ræða (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008), en oft er hins vegar byrjað á röntgenmynd þegar 

grunur er um lungnakrabbamein. Síðan er hægt að notast við tölvusneiðmynd til að greina 

krabbameinið, stigun og stærð þess (Mondor, 2017). Um 5-10% lungnakrabbameins greiniast 

með myndrannsóknum eins og tölvusneiðmynd hjá einstaklingum sem finna ekki fyrir 

einkennum. Í þeim tilvikum er meinið oftast staðbundinn lítill hnútur. Hnútar sem eru með 

óreglulegar útlínur og eru stærri en 10 mm benda til lungnakrabbameins (Tómas 

Guðbjartsson o.fl., 2008). Annað merki um lungnakrabbamein getur verið langvinn 

lungnabólga sem svarar illa meðferð (Mondor, 2017).  
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Önnur aðferð sem nota má við greiningu er að taka sýni (e. biopsy) úr vef eða 

frumum. Sýni má taka með berkjuspeglun (e. bronchoscopy) (Andrews og Wallace, 2014) 

sem hentar betur ef æxlið er miðlægt. Oftast eru sýnin tekin beint úr æxlinu. Ef æxlið er 

utarlega í lunga er mögulegt að gera ástungu í gegnum húð (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). 

Hrákasýni er aðferð sem er sjaldan notuð við greiningu en hana má nota til að greina hvort 

illkynja frumur eru til staðar, en hana ætti einungis að nota þegar ástand sjúklings leyfir ekki 

víðtækari inngrip (Andrews og Wallace, 2014). Gallinn við þá aðferð er að illkynja frumur 

finnast ekki alltaf í hráka þó þær séu til staðar. Nauðsynlegt er að fá rétta greiningu þegar um 

lungnakrabbamein er að ræða. Oft fara einstaklingar í frekari rannsóknir eins og beinaskanna 

og tölvusneiðmyndir á svæðum eins og heila og kvið til að útiloka meinvörp (Mondor, 2017).    

Hrönn Harðardóttir o.fl. (2017) gerðu rannsókn á 550 sjúklingum sem voru í 

greiningarferli fyrir lungnakrabbamein á Landspítalanum. Rannsóknin var afturskyggn og 

áttu sjúklingarnir það sameiginlegt að hafa farið í greiningarferlið frá 1. febrúar 2008 til 31. 

janúar 2015 og lögðust inn í sólarhring. Gagna var aflað úr sjúkraskrám og var athugað hvort 

munur væri á hvort einstaklingur greindist innan greiningarferlis eða utan. Einungis 2,6% 

sjúklinga í rannsókninni höfðu enga fyrri sögu um reykingar en aðrir þátttakendur höfðu allir 

reykingasögu. Einungis 3,5% sjúklinga höfðu fengið lungnakrabbamein áður. Af 550 

sjúklingum í rannsókninni greindust 426 (77,5%) með lungnakrabbamein meðan á 

rannsókninni stóð. Af heildarfjölda sjúklinga voru 66, eða 15,5% með SFKL, en 346, eða 

81%, með krabbamein af annarri gerð. Í rannsókninni var einnig kannað hvort munur væri á 

þeim sjúklingum sem greindust með lungnakrabbamein innan greiningarferlis Landspítalans 

eða utan þess, m.a. horfum þeirra og lifun. Lifun var betri hjá þeim sem greindust innan 

ferlisins en hjá þeim var hún 79,5% eftir sex mánuði og 70,5% eftir 12 mánuði. Lifun þeirra 

sem greindust utan ferlisins var hins vegar 51,3% eftir sex mánuði og 37,2% eftir 12 mánuði. 

Niðurstöður voru skoðaðar og flokkaðar eftir aldri, kyni, stigun lungnakrabbameins og fleiri 

þátta.   

Skimun fyrir lungnakrabbameini. Lengi hefur verið talið að árangur í meðferð við 

lungnakrabbameini aukist ef meinið finnst snemma. Í meirihluta tilfella þegar 

lungnakrabbamein greinist er sjúkdómurinn þegar orðinn útbreiddur. Skimun hefur það að 

markmiði að greina sjúkdóminn snemma og áður en meinið hefur náð að dreifa sér. Áður fyrr 

var skimað fyrir lungnakrabbameini með því að taka hrákasýni eða röntgenmynd en 

rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að þessar aðferðir hafi borið árangur. Nú er hins vegar notast 

við tölvusneiðmyndir til skimunar. Þær geta greint minni hnúta en hægt var að greina með 
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öðrum lungnamyndum og eru því vonandi betri rannsóknir en þær sem notast var við áður 

(Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Tölvusneiðmynd er enn notuð og hefur ekki breyst eftir 

bestu vitund rannsakenda.   

Meðferð. Til eru nokkrar meðferðir við lungnakrabbameini, m.a. skurðaðgerð, 

krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð. Skurðaðgerð er oft fyrsta meðferð. Þar er 

tilgangur oftast nær að lækna með því að fjarlægja allt æxlið. (Krabbameinsfélagið, e.d.c). 

Nokkrar gerðir skurðaðgerða eru notaðar í tengslum við lungnakrabbamein. Blaðnám er 

algeng skurðaðgerð en þar er lungnablaðið allt fjarlægt, sem og eitlar í kringum svæðið. Talið 

er að 80% sjúklinga með lungnakrabbamein fari í þessa aðgerð (Skurðmeðferð, e.d.). Erma-

blaðnám er aðgerð sem er svipuð blaðnámi, nema að þá er einnig fjarlægður hluti af 

meginberkju lungna og berkjuendar saumaðir saman (Skurðmeðferð, e.d.).  

Fleygskurður (e. wedge resection), þar sem biti af lunga er fjarlægður, er aðgerð sem 

er mun minna framkvæmd, eða aðeins í um 10% tilfella. Aðgerðina má nota þegar ástand 

sjúklings leyfir ekki blaðnámsaðgerð, t.d. vegna skertrar virkni í lungum (Skurðmeðferð, 

e.d.). Ástæðan fyrir því að blaðnám þykir betri kostur en fleygskurður er að í blaðnámi eru 

eitlar sem eru samhliða æxlinu fjarlægðir og talið er að í 15% tilfella geti þessir eitlar 

innihaldið meinvörp. Önnur skurðaðgerð sem nefna má er lungnabrottnám en þá er annað 

lungað fjarlægt. Þetta er stór aðgerð þar sem bataferli er lengra (Tómas Guðbjartsson o.fl., 

2008), en hana má t.d. velja ef æxlið er staðsett í miðju lunga (Skurðmeðferð, e.d.). Þegar um 

ESFKL er að ræða er einungis framkvæmd skurðaðgerð ef fjarmeinvörp fylgja ekki 

sjúkdómnum. Þessi meðferð er því almennt ekki notuð þegar um er að ræða SFKL vegna þess 

að það vex ört (Mondor, 2017).   

 Lyfjameðferð er notuð á bæði SFKL og ESFKL en þó er munur á meðferð út frá gerð 

meinsins (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Í krabbameinslyfjameðferð eru gefin 

frumueyðandi lyf, ýmist í vöðva, æð eða í töfluformi. Þessi lyf hafa áhrif á vöxt og skiptingu 

krabbameinsfrumna en hafa einnig áhrif á aðrar frumur í líkamanum (Krabbameinsfélagið,  

e.d.b). Lyfjameðferð samanstendur m.a. af etoposid, cisplatin, carboplatin, ifosfamide og 

fleiri lyfjum. Þessi lyf oft gefin tvö eða fleiri saman. Meðferð við SFKL fer eftir stigun og 

dreifingu sjúkdóms. Gjarnan eru notuð lyf eins og cisplatin og etoposid og eru þau gefin á 

þriggja vikna fresti. Talið er að upphafsmeðferðin virki í 80% tilvika en þó er algengt að 

krabbameinið komi aftur þrátt fyrir góða svörun. Þá er oft valið að gefa sömu meðferð og 

gefin var í upphafi. Ef krabbameinið kemur hins vegar aftur innan sex mánaða frá því að 

meðferð lauk eru notuð önnur lyf. Talið er að um 20% sjúklinga svari þessari meðferð. Þegar 
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SFKL er útbreitt er oft einungis notuð krabbameinslyfjameðferð og eru þá notaðar 

lyfjablöndur með tveimur mismunandi lyfjum. Sé lungnakrabbameinið staðbundið er yfirleitt 

gefin krabbameinslyfjameðferð samhliða geislameðferð. Mælt er með lyfjameðferð eftir 

skurðaðgerðir þegar meinið er ESFKL, en það er talið geta minnkað tíðni endurkomu 

krabbameins (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2008). Krabbameinslyfjameðferð hefur oft 

aukaverkanir í för með sér og er því einungis talin gagnleg fyrir sjúklinga sem þola hana. Þá 

er átt við að sjúklingar glími ekki við aðra alvarlega sjúkdóma og séu almennt heilsuhraustir. 

Aukaverkanir geta verið t.d. slappleiki, þreyta og velgja (Mondor, 2017).   

Í geislameðferð er notuð rafeindageislun eða háorkuröntgengeislun þar sem geislað er 

á ákveðið svæði sem þarfnast meðhöndlunar. Tilgangur meðferðarinnar er að lækna sjúkdóm 

eða halda honum niðri og hana má nota til að meðhöndla bæði ESFKL og SFKL  

(Krabbameinsfélagið, e.d.a). Geislameðferð er bæði notuð til að lækna sjúkling og sem 

líknandi meðferð sem miðast að því að draga úr einkennum og bæta líðan. Geislameðferð má 

nota sem viðbótarmeðferð ásamt krabbameinslyfjameðferð, annað hvort fyrir og eftir 

skurðaðgerð eða einungis fyrir eða eftir hana (Mondor, 2017). Meðferðina má gefa fimm 

daga vikunnar, einu sinni á dag. Geislameðferð má nota til lækningar á ESFKL á stigi eitt og 

tvö. Meðferðarsvæðið er æxlið sjálft og nærliggjandi eitlar sem taldir eru hafa meinvörp. 

Geislameðferð við SFKL er vanalega framkvæmd samhliða krabbameinslyfjameðferð. Þessa 

meðferð má nota ef krabbameinið er í öðrum helmingi brjósthols en ekki dreift (Tómas 

Guðbjartsson o.fl., 2008).  

Áhrif lungnakrabbameins á eftirlifendur  

Afleiðingar lungnakrabbameins geta verið margvíslegar. Sjúklingar þurfa að hafa 

stjórn á einkennum sínum, eiga við rask á daglegu lífi og óvissu í kringum sjúkdóminn 

(Somayaji o.fl., 2019). Að greinast með lungnakrabbamein getur verið tilfinningaþrungið og 

yfirþyrmandi og fólk upplifir sjokk, doða, hræðslu og vantrú (Fitch, 2019; Somayaji o.fl., 

2019). Sérstaklega þeir sem ekki höfðu stundað reykingar áður en þeir fengu krabbameinið. 

Sjúklingar þurfa að finna leiðir til að hafa stjórn á óvissunni og vissunni sem fylgir 

greiningunni; þáttum eins og einkennum, áhyggjum af framtíðinni eða því að sjúkdómurinn 

taki sig upp og að snúa aftur til venjulegs lífs, svo sem vinnu (Somayaji o.fl., 2019). Það að 

greinast þarf ekki endilega að vera neikvætt og tekur hver því með sínum hætti. Guðmundur 

tók því með jafnaðargeði: „Ég tók greiningunni bara með bros á vör eins og öðru.”  
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Somayaji o.fl. (2019) rannsökuðu upplifun eftirlifenda lungnakrabbameins af 

markþjálfun sem kallast Healthy Directions (HD). Þátttakendur voru 22 talsins og luku átta 

vikna prógrammi undir leiðsögn hjúkrunarfræðings sem var sérhæfður í heilbrigðisfræðslu, 

lífsstílsþjálfun og tóbaksmeðferð. Markmið prógrammsins var að kanna viðhorf eftirlifenda 

til lífsstílsbreytinga eftir inngrip sem beitir sér fyrir slíkum breytingum. Einum til fjórum 

mánuðum eftir prógrammið var haft samband við þátttakendur og þeir spurðir út í upplifun 

sína af HD. Í ljós kom að eftirlifendur upplifðu sjúkdóminn sem vitundarvakningu til að lifa 

heilbrigðari lífsstíl og þar af leiðandi varð greiningin vendipunktur í þeirra lífi sem breytti 

lífsstílnum á jákvæðan hátt. Einn þátttakandinn lýsti því hvernig hann var tilbúinn að breyta 

til, fór að borða hollara, hreyfa sig meira og hætti að reykja. Hans viðhorf var að hann gæti 

ekki tapað á þessum breytingum. Sumir þróuðu með sér „hvað sem til þarf” hugarfar til að 

hjálpa sér á erfiðum dögum og það veitti þeim þá tilfinningu að þeir hefðu stjórn á aðstæðum 

sínum.   

Sálræn, félagsleg og líkamleg áhrif veikinda. Sálfélagslegir þættir ráðast af mörgum 

mismunandi tilfinningum, en sjúklingar upplifa ýmist ótta eða von. Þeir vonast til að 

lyfjameðferð hjálpi þeim að lengja líf sitt, en á hinn bóginn óttast þeir líkamlegar fatlanir og 

missi sveigjanleika og sjálfstæðis í kjölfar meðferðar og veikinda. Breytingar á daglegu lífi, 

óttinn við sjúkdóminn og meðferðin leiða til mikillar líkamlegrar og sálfélagslegrar streitu 

fyrir sjúklinga og eru bjargráð hvers og eins ólík. Engu að síður eru samskipti og stuðningur 

alltaf mikilvægur þáttur fyrir þá (Aumann o.fl., 2015).  

Í rannsókn Aumann o.fl. (2015) voru tekin viðtöl við 18 sjúklinga sem höfðu ýmist 

SFKL eða ESFKL. Skilyrði var að hafa lokið a.m.k einni lyfjameðferð. Rannsóknin leiddi í 

ljós að sjúklingar þráðu stuðning en vildu ekki líða eins og þeir væru byrði. Þó greiningin 

hefði tekið á fjölskylduna þá sögðu flestir þátttakendur frá því að hún hefði orðið nánari eftir 

hana. Upplifun í sambandi við vini var öðruvísi, en sumir sjúklinganna fjarlægðust vini sína 

og lugu jafnvel að þeim til að forðast umræður um vandamálið. Sumir upplifðu sig sem lítil 

grey út frá því hvernig vinir höfðu talað til þeirra. Fyrir þá sjúklinga sem áttu ekki fjölskyldur 

urðu vinirnir hins vegar ómissandi og sáu um stuðning heima fyrir og á sjúkrahúsi. Sumir 

sjúklinganna lokuðu sig af og hættu að sinna sínu ytra umhverfi, sem leiddi af sér breytingar 

á geðslagi þannig að þeir urðu frekar önugir og í vörn. Guðmundur lýsti viðbrögðum sinna 

nánustu: „Ég veit ekki hvernig aðrir í kringum mig tóku fréttunum um greininguna. Konan 

mín, hún tók þessu bara vel og hefur stutt mig í þessu. Það munar alveg að hafa einhvern.”  
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Í rannsókn Lubberding o.fl. (2015) voru tekin viðtöl við 30 krabbameinseftirlifendur 

og viðhorf þeirra til notkunar smáforritsins eHealth skoðuð. Að meðaltali prófuðu 

þátttakendur forritið í 13 mánuði. Notast var við hálfopinn viðtalsramma í rannsókninni. 

Þátttakendur greindu frá tilfinningalegum hömlum og voru tregir til að láta vita af einkennum 

sökum þeirra. Þeir vildu ekki kvarta, þeim fannst þeir nógu heppnir að hafa lifað 

krabbameinið af.   

Tilgangur rannsóknar Aronson o.fl. (2016) var að skoða daglegt líf 59 einstaklinga 

með ESFKL m.t.t. andlegs ástands þeirra. Rannsóknin átti sér stað í átta samfellda daga þar 

sem hringt var daglega í sjúklinga og þeir spurðir um streituvalda í sínu lífi. Viðtölin studdust 

við “The daily inventory of stressful events” (DISE) skala sem mælir áhrif streituvalda í 

daglegu lífi. Einstaklingar svara því hvort þeir hafi fundið fyrir streituvaldi og meta hversu 

mikil áhrif hann hafði. Skilyrði til þátttöku í rannsókninni voru 2-24 mánuðir væru liðnir frá 

krabbameinsmeðferð og niðurstöður hennar leiddu í ljós að sjúklingar áttu ekki við stöðuga 

vanlíðan að stríða. Þvert á móti þá var fátt þeim til ama, lítið um neikvæð áhrif og þeir voru 

fremur lausir við kvíða og áhyggjur. Áhyggjur eftirlifenda af sjúkdómi sínum voru 

breytilegar. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að eftirlifendur geti komist yfir 

áfallið sem greining og veikindi eru og náð að lifa góðu lífi eftir krabbameinið. Þeir tókust á 

við streituvalda rétt rúmlega 50% dagsins að meðaltali og margir streituvaldar saman voru 

ekki nema 25% af deginum. Gegnum viðtalstímabilið sögðu þátttakendur frá heilsu- og 

krabbameinstengdum streituvöldum 41% daganna sem er marktækt meira en aðrir 

streituvaldar, svo sem vandamál í vinnu og rifrildi. Krabbamein var því ofarlega í huga hjá 

þátttakendum mestan hluta dagsins, en ekki alla daga.  

Í rannsókn Rauma o.fl. (2015) voru lagðir spurningalistar fyrir 579 ESFKL 

eftirlifendur; sjúklingar sem höfðu farið í aðgerð milli janúar 2000 og júní 2009 en viðtölin 

voru tekin 2011. Tvö mælitæki sem mæla heilsutengd lífsgæði (HL) voru notuð, eða 15D og 

EORTC QLQ-C30+ LC13. 15D er almennt staðlað HL mælitæki EORTC QLQ-C30+ LC13 

er staðlaður HL mælikvarði. Rannsóknaniðurstöður bentu til þess að eftirlifendur 

lungnakrabbameins sem gangast undir blaðnám hafi varanlega skert HL. Miðað við 

almenning var marktæk skerðing á hreyfifærni, öndun, athöfnum daglegs lífs (ADL), orku og 

aukning á þunglyndi og vanlíðan hjá þessum hópi. Bæði prófin sem rannsókn þessi lagði fyrir 

sýndu fram á mesta skerðingu á hreyfifærni og öndun.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Aronson o.fl. (2016) sýndu sjúklingar að 

meðaltali fimm líkamleg einkenni. Algengust þeirra voru þreyta, lítil orka, mæði og þyngsli 
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fyrir brjósti. Lungnakrabbameinssjúklingar finna fyrir þriðjungi af einkennum sem aðrir 

krabbameinssjúklingar upplifa, en þátttakendum fannst þeir ekki þjást af einkennunum því 

þau trufluðu þá ekki dags daglega. Þeir fundu fyrir færri einkennum eftir því sem leið á 

rannsóknina. Yfirleitt sögðust tveir af hverjum fimm þátttakendum hafa fundið fyrir 

streituvaldi og einn af hverjum sex fann fyrir mörgum, en mest voru fimm streituvaldar hjá 

sama þátttakanda. Við upphaf rannsóknarinnar sögðust allir 56 þátttakendur hafa fundið fyrir 

aðeins fleiri en einum streituvaldi, en við seinasta viðtalið sagðist einn af hverjum fimm hafa 

fundið fyrir einum streituvaldi. Oftast kom streituvaldurinn til vegna þess að atburður eða 

áreiti olli því að sjúklingur fór að hugsa um vandamál sem hann glímdi við. Hvort sem var 

vegna einkenna eða aðhlynningar, svo sem erfiðleika við að ná í lækni. Ólíklegast var að 

streituvaldur væri rifrildi, erfiðleikar við starf og slæmar fréttir af vinum eða ættingjum 

(Aronson o.fl, 2016). Guðmundur finnur lítið fyrir áhrifum sinna veikinda í dag:  

Núna finn ég ekki fyrir neinum einkennum nema ég er kannski smá hás stundum 

og er enn þreyttur en ég er samt almennt óvenju sprækur. Þetta er mismunandi 

eftir dögum. En það verður bara að halda áfram. Það þýðir ekkert að gefast 

upp.  

Þátttakendur í rannsókn Aumann o.fl. (2015) greindu frá mörgum líkamlegum 

aukaverkunum, svo sem almennum slappleika, lítilli orku og lystarleysi. Útlit þeirra breyttist 

einnig með hármissi og útbrotum. Þessar aukaverkanir hafa áhrif á líkamlega getu sjúklinga 

þar sem þeir sýndu skertan sveigjanleika og afköst, minni áhuga á íþróttum og 

heimilisverkum og enn fremur gátu sumir ekki lengur sinnt vinnunni sinni. Þetta átti sér oft 

stað brátt og breytti því daglegu mynstri sjúklinga mjög snögglega. Í kjölfar áðurnefndra 

breytinga höfðu sjúklingar miklar áhyggjur af fjárhagslegu öryggi, sérstaklega þeir sem 

störfuðu sjálfstætt, og sumir þurftu að sækja fyrr um eftirlaun (Aumann o.fl., 2015; Hoffman, 

Brintnall, Eye, Cooper og Brown, 2014). Í viðtölum í rannsókn Aumann o.fl. (2015) kom 

fram hversu mikil skerðing og óöryggi fylgdi þessu, sjúklingar töluðu um að vera teknir úr 

sínu faglega lífi og umhverfi og þurfa allt í einu að eyða öllum dögum heima. Sumir litu á 

það sem mikið áfall og óttuðust að missa jafnvel fyrirtæki sín, sem hafði áhrif á andlega 

líðan.  

Í rannsókn Hoffman o.fl. (2014) tóku fimm eftirlifendur ESFKL þátt í 16 vikna léttu 

hreyfiprógrammi eftir útskrift af sjúkrahúsi. Þátttakendur fóru í viðtal 12-18 mánuðum eftir 

skurðaðgerð þar sem stuðst var við hálfstöðluð viðtöl með opnum spurningum. Tilgangur 
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rannsóknarinnar var að bera kennsl á hvaða þörfum hjá þessum hópi væri ekki mætt í 

sambandi við stuðning eftir meðferð og aðlögun við heimilislíf eftir sjúkrahúsdvöl. 

Þátttakendur töluðu um að sársaukinn minnkaði eftir aðgerð meðan sárið jafnaði sig, en þó 

var það ekki þannig fyrir alla. Sumir fengu verki á fleiri stöðum þegar önnur meðferð hófst. 

Eftir aðgerð fylgdi ákveðinn sársauki og oft var þörf á lyfjameðferð eftir á. Henni fylgdu 

annars konar verkir. Eftir geislameðferð töluðu margir um sársauka í vélinda og sumir áttu 

erfitt með að nærast sökum hans. Þeir sem fóru í lyfja- og/eða geislameðferð voru með 

þrálátustu verkina. Þetta var oft verra fyrir þá sem fóru í bæði. Öndunarerfiðleikar hömluðu 

eftirlifendum einnig við að gera það sem þeir vildu. Einn þátttakandi lýsti þeim eins og að 

anda undir vatni, það væri undarlegt og þungt, þar sem maður reynir að anda dýpra en 

líkaminn leyfir það ekki.  

Tilgangur rannsóknar Lowery o.fl. (2014) var að afla gagna um lífsgæði sjúklinga 

eftir að þeir gengust undir blaðnám. Alls tóku 183 sjúklingar þátt og var gögnum safnað í tvö 

ár. Skilyrði til þátttöku var að eitt til sex ár væru liðin frá krabbameinsmeðferð. Af 

þátttakendum fundu 57, eða 9%, fyrir sársauka, þreyta hrjáði 13,7%, andnauð (e.dyspnea) 

57,9%, kvíði 21,9% og þunglyndi 8,2%. Byggt á fjölda þeirra einkenna sem hver þátttakandi 

sýndi voru þeir flokkaðir eftir fjórum gráðum einkennabyrða. Á fyrstu gráðu voru 20,2% sem 

höfðu enga einkennabyrði, á annarri gráðu voru 30,6% sem höfðu eitt, á þriðju gráðu voru 

27,9% sem höfðu tvö og á fjórðu gráðu voru 21,3% sem höfðu þrjú eða fleiri samhliða 

einkenni. Þeir sjúklingar sem greindu frá einu einkenni glímdu flestir við andnauð (44,6%) 

eða sársauka (41,1%). Flestir sem höfðu tvö einkenni greindu frá því að eiga bæði við 

andnauð og sársauka að stríða (82,4%). Meðal þeirra sem voru með þrjú eða fleiri var 

algengast að samspil væri á milli andnauðar, sársauka og þreytu (41%). Nákvæm og sértæk 

gildi gáfu til kynna að það að upplifa tvö eða fleiri einkenni á sama tíma hefði mestu tengslin 

við skerta getu til ADL.  

Í rannsókn Jung o.fl. (2017) tóku þátt 830 eftirlifendur lungnakrabbameins sem höfðu 

farið í skurðaðgerð og svöruðu stöðluðum spurningalistum. Listarnir snéru að félagslegum 

þáttum, klínískum breytum og HL. Reiknuð voru út áhrif þreytu, kvíða og þunglyndis á HL 

og notast var við „The Brief Fatigue Inventory” (BFI), „The Hospital Anxiety and Depression 

Scale” (HADS) og „The European Organization for Research and Treatment og Cancer 

Quality of Life Questionnaire“. Samkvæmt rannsókninni var þreyta sterkasta einkennið sem 

hafði hvað mest áhrif á virk HL eftirlifenda og það virtist vera sterk tenging við sálræn HL. 

Kvíði sýndi sterkustu tenginguna við virk HL en þunglyndi hafði lítil áhrif á virka og 
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almenna þætti HL. Aldur, menntun, starf, innkoma og annað sjúklegt ástand var tengt við 

meðal- til alvarlega þreytu. Aldur, menntun, starfsstaða og innkoma tengdust jaðar- til 

alvarlegu þunglyndi. Þreyta, kvíði og þunglyndi eru þættir sem spila inn í virk HL og þreyta 

og kvíði voru þættirnir sem höfðu mest marktæk áhrif á sálræna líðan og heilsu.  

Fordómar og reykingar. Í Kína er krabbamein talið smitandi og merki þess að 

einstaklingur sé bannsettur (Wang o.fl., 2016) og í Afríku er það talið vera óhreinn 

sjúkdómur (Webb og McDonnell, 2018). Þeir sem eru með lungnakrabbamein þurfa ekki 

einungis að takast á við einkennin sem fylgja sjúkdómnum heldur þurfa þeir þar að auki að 

kljást við fordómana sem fylgja honum, en þeir geta haft bæði góð og slæm áhrif á 

einstaklinginn. Þeir koma úr mörgum áttum og sumir hafa jafnvel fordóma fyrir sjálfum sér. 

Þeir geta einnig verið frá heilbrigðisstarfsfólki, vinum, fjölskyldu og samfélaginu í heild 

(Hamann o.fl., 2014). Þegar Guðmundur var spurður um fordóma sagði hann:  

Ég hef ekki upplifað fordóma eða vondar tilfinningar út af þessari greiningu. 

Ekkert svoleiðis. Ég held að fjölskylda mín hafi það ekki heldur, enginn hefur 

minnst á neitt við þau. Ég meina, ég sé enga ástæðu til þess heldur að fólki líði 

illa. Þeir sem aldrei hafa reykt fá lungnakrabbamein líka. Það er bara þannig. 

Annars hef ég reykt síðan ég var 14-15 ára og hætti þegar ég var svona 64.  

  Í rannsókn Hamann o.fl. (2014) var fjallað ítarlega um fordóma sem einstaklingar 

með lungnakrabbamein upplifa. Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvort 

einstaklingar með lungnakrabbamein hafi orðið fyrir fordómum og þá hvernig fordómum. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem ýmist var unnið með þátttakendur í rýnihóp eða tekin 

einstaklingsviðtöl. Alls voru þátttakendur 65 en af þeim voru tekin einstaklingsviðtöl við 42 

og hinum 23 þátttakendunum skipt í fimm rýnihópa. Þátttakendur voru einstaklingar sem 

voru í reykbindindi til lengri eða styttri tíma, einstaklingar sem reyktu enn og einstaklingar 

sem höfðu aldrei reykt. Af öllum þátttakendum rannsóknarinnar höfðu 95% orðið fyrir 

utanaðkomandi fordómum. Þar af höfðu 100% þeirra sem reyktu orðið fyrir fordómum en 

einnig 90% þeirra sem höfðu aldrei reykt. Fordómarnir sem þau lýstu voru mismunandi en 

algengt var að þau væru strax spurð hvort þau reyktu þegar fólk vissi sjúkdómsgreininguna 

þeirra. Einn þátttakandi lýsti því að fólk hefði farið að forðast hann eftir að hann sagði þeim 

frá greiningunni (Hamann o.fl., 2014).   

Fordómar frá heilbrigðisstarfsfólki eru einnig algengir, en 48% eftirlifenda hafa orðið 

fyrir þeim (Hamann o.fl., 2014). Í rannsókn Rohan, Boehm, Allen og Poehlman (2016) voru 

tekin eigindleg viðtöl við 23 einstaklinga. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 
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sálfélagslegar áhyggjur eftirlifenda lungnakrabbameins eftir ýmsar meðferðir. Í rannsókninni 

lýsti einn þátttakandinn því að fyrstu fordómarnir sem hann fann fyrir eftir greiningu hefði 

verið frá heimilislækninum hans sem sagði að þetta væri honum sjálfum að kenna þar sem 

hann hefði reykt frá 17 ára aldri.   

Einstaklingar sem eru ekki með lungnakrabbamein en reykja upplifa meiri fordóma 

frá yngra heilbrigðisstarfsfólki. Þeir halda að það sé vegna þess að menningin var öðruvísi 

þegar þeir byrjuðu að reykja og hætturnar voru ekki þekktar þá (Carter -Harris, Ceppa, Hanna 

og Rawl, 2017). Sumum finnst þeir ekki geta treyst greiningunni sem þeir fá frá 

heilbrigðisstarfsfólki vegna fordóma gagnvart reykingum (Quaife, Marlow, McEwen, Janes 

og Wardle, 2017). Einstaklingar með lungnakrabbamein upplifa að það sé ekki eins mikil 

vitundarvakning gagnvart lungnakrabbameini og öðrum krabbameinum, eins og t.d. 

brjóstakrabbameini (Hamann o.fl., 2014). Þegar Guðmundur var spurður um hvað hefði 

valdið krabbameininu sagði hann:  

Ég hef bara ekkert verið að hugsa um það eða láta mér líða illa út af því.  

Krabbamein liggur í ættum og er mikið í minni ætt, svo reykti ég mikið og svona. 

Svo sagði læknirinn bara; þetta er af því að þú reyktir, þegar hann var að segja 

mér frá krabbameininu. Ég sagði náttúrulega bara já.   

Guðmundur sagðist heldur ekki hafa séð neitt um þetta í fjölmiðlum „Ég hef ekki séð neitt 

fjallað um lungnakrabbamein í fjölmiðlum og ekkert sem hefur áhrif á mig sem ég hef séð.”  

Einstaklingar geta verið með fordóma fyrir sjálfum sér og kennt sér um sjúkdóminn, t.d. 

vegna þess að þeir reyktu. Af þeim sem reyktu höfðu 90% upplifað fordóma fyrir sjálfum sér, 

en 82% þeirra sem hættu að reykja við greiningu. Þeir upplifðu ýmist sjálfsásakanir, 

samviskubit, reiði eða eftirsjá og voru t.d. með samviskubit gagnvart maka sínum sem þurfti 

nú að sjá um þá. Þeir sem hafa aldrei reykt hafa minni fordóma fyrir sjálfum sér, eða í 27% 

tilfella. Einstaklingur með lungnakrabbamein sem hafði aldrei reykt lýsti fordómunum þannig 

að hann skildi það ekki, en hann væri með samviskubit þrátt fyrir að vita ekki né skilja af 

hverju. Honum fannst eins og sjúkdómurinn væri á einhvern hátt honum að kenna en hann 

vissi ekki hvað hann hefði gert til að valda sjúkdómnum (Hamann o.fl., 2014).    

Afleiðingar fordóma verða bæði vegna utanaðkomandi og sjálfsfordóma og geta verið 

bæði neikvæðar og jákvæðar. Neikvæðar afleiðingar eru einangrun, einmanaleiki (Maguire 

o.fl., 2013), lágt sjálfsálit, sjálfsásakanar (Granger o.fl., 2019; Hamann o.fl., 2014), reiði, 

eftirsjá, tilfinningaleg uppgjöf, þunglyndi, minnkuð uppljóstrun um greiningu við aðra og 
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minnkuð þátttaka í meðferð (Hamann o.fl., 2014). Fordómar gagnvart lungnakrabbameini 

geta minnkað þátttöku einstaklinga í stuðningsmeðferðum, bæði af því að þeim sé ekki boðin 

stuðningsmeðferð en einnig af því að einstaklingar með lungnakrabbamein leita oft ekki eftir 

henni af hræðslu við að verða fyrir fordómum (Maguire o.fl., 2013).  

 Sumir segja ekki frá greiningunni vegna hræðslu við fordóma (Hamann o.fl., 2014; 

Webb og McDonnell, 2018). Margir eftirlifendur sögðu fólki ekki frá greiningu sinni af 

hræðslu við fordóma og einn einstaklingur hafði ekki sagt foreldrum sínum frá greiningunni. 

Annar vildi ekki segja frá henni vegna þess að hans upplifun var sú að þetta væri honum að 

kenna (Hamann o.fl., 2014). Einn þátttakandi í rannsókn Rohan o.fl., (2016) sagði að hún 

væri hætt að segja frá lungnakrabbameinsgreiningunni. Í fyrstu sagði hún fólki að hún væri 

með lungnakrabbamein en reykti ekki. Að lokum gafst hún upp á því og sagðist vera með 

beinkrabbamein því hún var komin með meinvörp í hrygginn.   

Í rannsókn Webb og McDonnell, (2018) upplifðu þátttakendur fordóma gagnvart 

reykingum en þeim var ekki boðin aðstoð við að hætta að reykja. Fordómar gátu líka haft 

áhrif þegar kom að skimun fyrir lungnakrabbameini (Carter-Harris o.fl., 2017). Þátttakendur 

rannsóknar Hamann o.fl. (2014) bentu þó einnig á nokkrar jákvæðar afleiðingar fordóma. 

Þeir sögðu að sjálfsfordómar og utanaðkomandi fordómar gerðu það að verkum að þau vildu 

vera meiri þátttakendur í sinni meðferð og að þau væru í mikilli baráttu fyrir málstaðinn.   

 Endurhæfing og fræðsla  

Endurhæfing er mikilvægur hluti af meðferð og umönnun krabbameinssjúklinga, en 

markmið hennar er m.a. að bæta virkni og lífsgæði einstaklingsins. Einstaklingar eru 

mismunandi og því er gott að hafa endurhæfinguna einstaklingsmiðaða og að hún sé 

skipulögð í samráði við einstaklinginn (Maehr o.fl., 2016). Endurhæfing fer fram á nokkrum 

stöðum á  Íslandi, m.a. á Kristnesi (Kristnesspítali/Endurhæfing og öldrunarlækningar, e.d.) 

og Reykjalundi, (Reykjalundur, e.d.b). Endurhæfingarteymi Landspítalans fyrir 

krabbameinsgreinda kemur einnig að endurhæfingarferlinu (Endurhæfingarteymi fyrir 

krabbameinsgreinda, e.d.). Á Reykjalundi er lögð áhersla á þátttöku sjúklinga þar sem 

endurhæfing er leið til sjálfshjálpar. Það er markmið Reykjalundar að bæta líðan, lífsgæði og 

getu sjúklings til að eiga sjálfstætt líf og vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Á Reykjalundi 

fer fram einstaklingsmiðuð meðferð þar sem hafa þarf í huga menntun, fjölskylduhagi, 

menningu, kyn og umhverfisþætti, þá sérstaklega búsetu og samfélag (Reykjalundur, e.d.a).   
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Í viðtali sagði Kristín frá ferli lungnaendurhæfingar á Reykjalundi fyrir 

lungnakrabbameinssjúklinga. Sjúklingum sem hafa farið í skurðaðgerð, blaðnám eða 

lungnabrottnám, og eru taldir læknaðir er boðin endurhæfing. Stundum fara þeir þó í 

endurhæfingu með virkan sjúkdóm fyrir aðgerð svo þeim sé treyst í hana. Ferlið byrjar 

yfirleitt á því að endurhæfingarteymi krabbameinssjúklinga á Landspítalanum sendir beiðni 

fyrir sjúklinga sem hafa farið í aðgerð, eru læknaðir og vilja nýta sér úrræðið. Eftir að beiðni 

hefur borist lungnasviði Reykjalundar er hún metin og sé hún samþykkt hefur 

hjúkrunarfræðingur símasamband við sjúkling og metur áhugahvöt, aðstæður og 

tóbaksnotkun. Tími er ákveðinn í innskriftarmiðstöð og eftir það tekur við tveggja daga 

endurhæfingarmat, en allir fara í slíkt mat til að meta ástand og getu. Það felur í sér 

rannsóknir og viðtöl við lækni, hjúkrunarfræðing, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Á þriðja degi 

er teymisfundur til að meta niðurstöður og endurhæfingargetu. Til að sjúklingar geti nýtt sér 

allt prógrammið sem er í boði er miðað við að þeir komi í fyrsta lagi sex til átta vikum frá 

skurðdegi, að drengöt séu þurr og sár vel gróin. Prógrammið er þverfagleg fjögurra vikna 

lungnaendurhæfing eftir aðgerð. Fagaðilar sem koma að henni eru læknar, 

hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar og ef nauðsyn 

krefur næringarfræðingar. Meðferðarúrræði sem notast er við eru hóp- og einstaklingsþjálfun, 

sálfélagslegur stuðningur í hópi eða fyrir einstakling og fræðsla sem skiptist í hópfræðslu og 

einstaklingsfræðslu. Undirbúningur fyrir útskrift og áætlun eru sett fram í viku eitt til fjögur 

og þá er einnig metin þörf á eftirfylgni.  

Varðandi endurhæfinguna sjálfa sagði Kristín frá því að sjúklingar fengju fræðslu um 

hreyfingu og þjálfun en einnig væru í boði mismunandi tegundir hreyfinga, kennsla um 

öndunartækni í hvíld og undir álagi, orkusparandi vinnuaðferðir, slökunartækni og 

streitustjórnun. Stuðst er við öndunaræfingar. Í sumum tilfellum er notast við lungnaskóla, 

geðheilsuskóla og reykingavarnarnámskeið. Við mat á árangri og breytingum svara sjúklingar 

spurningalistum við innritun og útskrift. Á Reykjalundi fer fram líkamsgreining og vigtun og 

mæling lífsmarka, ummáls og árangurs í líkamlegri getu eða þoli. Guðmundur lýsti reynslu 

sinni af eigin endurhæfingu:  

Ég hef ekki farið í neina endurhæfingu tengda þessu. Ég hef ekkert verið að leita 

eftir því hvað er í boði. Enginn heilbrigðisstarfsmaður hefur nokkuð minnst á 

þetta við mig. Einhverjir í kringum mig hafa samt spurt mig hvort ég vilji ekki 

fara í endurhæfingu, ganga eða eitthvað en þá segi ég nú bara að að ég er í 
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endurhæfingu…ég er byrjaður að vinna aftur. Ég er ekki viss um að 

endurhæfing myndi eitthvað hjálpa mér persónulega en ég held að það geti 

alveg gagnast öðrum.  

Hreyfing. Kostir hreyfingar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga eru margir. Það helsta 

sem sjúklingarnir nefna eru að hún minnkar einkenni eins og andnauð, þreytu og eymsli eftir 

skurðaðgerð. Hreyfing stuðlar að meiri orku, líkamlegri vellíðan (Missel, Pedersen, 

Hendriksen, Tewes og Adamsen, 2015), bættum bata eftir aðgerð, auknum vöðvastyrk og 

góðum áhrifum á hjarta- og æðakerfi (Crandall, Maguire, Campbell og Kearney, 2018).   

Tilgangur rannsóknar Crandall o.fl. (2018) var að kanna skoðanir, viðhorf og trú 

heilbrigðisstarfsfólks og eftirlifenda lungnakrabbameins. Þátttakendur (n=12) voru 

eftirlifendur lungnakrabbameins sem höfðu farið í skurðaðgerð vegna meinsins og einnig 

tóku 11 heilbrigðisstarfsmenn þátt. Notast var við einstaklingsviðtöl og rýnihópa, en í 

hópunum var alltaf a.m.k. einn sjúklingur og einn heilbrigðisstarfsmaður. Hreyfing er 

eitthvað sem bæði lungnakrabbameinssjúklingum og heilbrigðisstarfsfólki gat fundist flókið. 

Sjúklingum fannst vanta fræðslu um hreyfingu og hvaða hreyfingu þeir mættu stunda, en þeir 

upplifðu samt að hreyfing gæti bætt lífsgæði. Félagslega fundu þeir fyrir stuðningi ef þeir 

voru í hóp með öðrum lungnakrabbameinssjúklingum.  

Rannsókn Granger o.fl., (2016) skoðaði viðhorf heilbrigðisstarfsfólks (n=17) til 

hreyfingar lungnakrabbameinssjúklinga með því að nota rýnihópa og einstaklingsviðtöl. Þrír 

öndunarfærasérfræðingar (e. respiratory physicians), tveir brjóstholsskurðlæknar, tveir 

krabbameinslæknar, tveir hjúkrunarfræðingar og átta sjúkraþjálfarar tóku þátt í rannsókninni. 

Tilgangurinn var að finna hindranir og hvatningu við hreyfingu sjúklinga með 

lungnakrabbamein. Viðhorf heilbrigðisstarfsfólks gagnvart hreyfingu var jákvætt en sumum 

fannst vanta gagnreynda þekkingu á kostum hennar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga.   

Heilbrigðisstarfsfólki fannst að allar stéttir sem koma að meðferð og umönnun 

krabbameinssjúklinga ættu að hafa hreyfingu í huga. Læknum fannst erfiðara að fylgjast með 

hreyfingu sjúklinganna þegar þeir voru komnir heim og töldu að hjúkrunarfræðingar væru í 

einstaklega góðri stöðu til að fylgjast með henni, þegar sjúklingarnir voru ekki lengur 

inniliggjandi á sjúkrahúsi. Hindrunin við eftirfylgni hjúkrunarfræðinga var mannekla og 

tímaskortur. Heilbrigðisstéttirnar voru hins vegar sammála um að sjúkraþjálfarar ættu að 

skipuleggja hreyfinguna. Mismunandi var milli deilda og vinnustaða hversu vel 

hjúkrunarfræðingar treystu sér til að ráðleggja með hreyfingu og starfsfólki 
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skurðlækningadeilda fannst auðveldara að ráðleggja hreyfingu heldur en starfsfólki 

krabbameinsdeilda. Hjúkrunarfræðingum á skurðlækningadeildum fannst þeir oftar hafa tíma 

til að sinna hreyfingu sjúklinga sinna (Granger o.fl., 2016) en almennt fannst 

heilbrigðisstarfsfólki það ekki hafa nægan tíma til þess (Crandall o.fl., 2018).  

 Í rannsókn Missel o.fl. (2015) voru tekin viðtöl við 19 þátttakendur sem æfðu saman í 

hóp varðandi upplifun sína. Af þeim reyktu 14 upphaflega, en einungis fjórir eftir að 

rannsókninni lauk. Þátttakendur nefndu að hreyfing í hóp annarra í sömu stöðu hefði hjálpað 

þeim að hætta að reykja og þeir sem reyktu sögðu að þeir hefðu fengið stuðning frá öðrum 

sem einnig reyktu, við að hætta. Þetta var eitthvað sem þau gátu gert saman.   

  Heilbrigðisstarfsfólkið sem tók þátt í rannsókn Granger o.fl. (2016) nefndi nokkra 

kosti við hreyfingu eins og bætta líkamlega heilsu, aukna getu líkamans til að þola meðferð, 

bættan svefn og eflingu sjúklinga gagnvart sjúkdómnum. Þeim fannst þó erfitt að hvetja fólk 

með mikla einkennabyrði til að hreyfa sig. Heilbrigðisstarfsfólk hafði tekið eftir 

sálfélagslegum hindrunum við hreyfingu, eins og hræðslu, kvíða, þunglyndi, félagslegri 

einangrun, streitu, lélegri hvatningu, þreytu og ótta við að missa stjórn á aðstæðum (Granger 

o.fl., 2016). Chen, Tsai, Wu, Lin og Lin (2015) skoðuðu áhrif gönguæfinga á kvíða, 

þunglyndi og krabbameinseinkenni eftirlifenda lungnakrabbameins í megindlegri 

samanburðarrannsókn. Þátttakendum var skipt í tvo 58 manna hópa. Íhlutunarhópurinn fékk 

leiðbeiningar um hreyfingu og gönguprógramm þar sem þeir áttu að ganga 40 mínútur í einu 

þrisvar sinnum í viku. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundnar leiðbeiningar um hreyfingu. 

Niðurstöður sýndu að þunglyndi og kvíði voru minni hjá íhlutunarhóp en samanburðarhóp. 

Hóparnir voru mældir fyrir íhlutun og þremur og sex mánuðum eftir að íhlutun hófst. Enginn 

munur var á hópunum fyrir íhlutun en á mánuði þrjú og sex var orðinn munur. Kvíði og 

þunglyndi jukust hjá samanburðarhóp á mánuði þrjú og sex en minnkaði hjá íhlutunarhóp. 

Mælitæki sem notað var til að mæla kvíða var undirskali af kvíða- og þunglyndiskvörðum til 

notkunar á sjúkrahúsum (HADS-A og HADS-D)   

  Algengasta hindrunin gegn hreyfingu var fjölskyldan (Crandall o.fl., 2018; Granger 

o.fl., 2016; Granger o.fl., 2019) þar sem eftirlifendur upplifa að henni finnist mikilvægt að 

þeir hvíli sig og ofgeri sér ekki. Sjúklingum finnst þeir sífellt vera að sannfæra fjölskylduna 

að þeir geti gert ákveðnar athafnir eða farið í göngutúr (Crandall o.fl., 2018) og þeim finnst 

erfitt að fara á móti óskum fjölskyldunnar (Granger o.fl., 2019). Heilbrigðisstarfsfólk var 

sammála sjúklingum um að fjölskyldan væri hindrun þar sem hún hvetji sjúklinga til að hvíla 

sig, en benti hinsvegar á að fjölskyldan gæti líka hvatt þá til að hreyfa sig og því væri gott að 
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hafa fjölskyldumeðlimi með í fræðslu um hreyfingu (Granger o.fl., 2016). Aðrar hindranir 

voru hræðsla við að gera hlutina verri og tímaskortur, en margir þurfa að sinna vinnu og 

fjölskyldu og finnst því ekki gefast mikill tími í þetta (Crandall o.fl., 2018). Einkenni eins og 

mæði, þreyta, ónógur svefn og verkir voru aðrar hindranir. Kuldi var einnig hindrun þar sem 

hann jók á önnur einkenni. Eftirlifendur höfðu áhyggjur af því að ofgera sér, að þeir væru 

ekki nógu hugrakkir (Granger o.fl., 2019) og þeim fannst vanta leiðbeiningar um hreyfingu 

(Webb og McDonnell, 2018). Þá skorti sjálfstraust til að hreyfa sig en samt var hreyfing hluti 

af því að byggja upp sjálfstraust (Crandall o.fl., 2018).  

Hvatning til að hefja hreyfingu var að bæta líkamlega færni, lífsgæði og að koma í 

veg fyrir aðra sjúkdóma. Það sem hvatti eftirlifendur til að halda áfram hreyfingu var tónlist, 

aukin þekking um hreyfingu, að fylgjast með púls, hafa áskoranir (Missel o.fl., 2015), fylgjast 

með bætingum og ná betri stjórn á einkennum (Granger o.fl., 2019; Webb og McDonnell, 

2018). Það að hreyfa sig í hóp var hvetjandi því þá þurftu eftirlifendur að mæta eitthvert á 

ákveðnum tíma og höfðu jafningastuðning (Granger o.fl., 2019). Í rannsókn Missel o.fl. 

(2015) fannst þátttakendum að þeir væru komnir á rétta braut fyrir heilbrigðari lífsstíl og 

ætluðu að halda áfram að hreyfa sig eftir að rannsókninni lauk. Þeir vildu ekki tapa orkunni 

sem þeir öðluðust í gegnum rannsóknina.  

  Eftirlifendur bentu á að hæfileg tímalengd væri um klukkustund í senn tvisvar í viku 

(Missel o.fl., 2015). Ef þeir áttu að halda sig við hreyfingu þá þurfti hún að passa inn í þeirra 

daglega líf (Granger o.fl., 2019). Eftirlifendur vildu helst hafa hreyfinguna í hóp, bæði undir 

eftirliti og án eftirlits. Hreyfingin mátti vera loftháð, viðnáms- eða liðleikaæfingar (Crandall 

o.fl., 2018). Þegar hreyfingin var undir eftirliti vildu þeir hafa sama leiðbeinanda en ekki 

alltaf nýjan og nýjan. Þeim var sama hvernig heilbrigðisstarfsmaður væri að leiðbeina þeim 

bara ef það var alltaf sá sami (Missel o.fl., 2015). Mismunandi hreyfing hentar hverjum og 

einum og því er erfitt að benda á vinsælustu tegundina eða hina einu „réttu“. Ganga var oftast 

nefnd sem hentug hreyfing en ekki litu allir á göngu sem hreyfingu. Aðrar algengar tegundir 

hreyfingar eru líkamsrækt, hlaupabretti, lyftingar og skokk. Flestir velja sér hreyfingu sem 

þeir hafa stundað fyrir greiningu (Granger o.fl., 2019). Hreyfing eins og loftháðar æfingar, 

slökun í hóp og jafnvægisæfingar minnka þreytu lungnakrabbameinssjúklinga og hreyfing 

eins og qi gong getur minnkað mæði (Henshall, Allin og Aveyard, 2018).  

  Tilgangur rannsóknar Gao o.fl. (2015) var að skoða mun á fylgikvillum milli tveggja 

hópa eftir blaðnám. Alls var 142 þátttakendum skipt í tvo jafnstóra hópa. Þetta var 

samanburðarrannsókn þar sem íhlutunarhópurinn fékk leiðbeiningar og eftirfylgd með 
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hreyfingu, öndunaræfingar, sýklalyfjameðferð og barksterameðferð fyrir aðgerð. 

Samanburðarhópur fékk verkjastillandi meðferð fyrir aðgerð. Fylgikvillarnir sem voru 

skoðaðir voru niðurgangur, bjúgur, hjartsláttartruflanir, þvagleki, loftbrjóst, fleiðruvökvi, 

ofnæmislost og lungnabólga. Algengi fylgikvilla í íhlutunarhóp var 16,9% miðað við 83,3% 

hjá samanburðarhóp og íhlutunarhópurinn kom betur út í þeim fylgikvillum sem voru 

skoðaðir, nema í ofnæmislosti þar sem hann var hærri. Mesti munur milli hópanna var annars 

vegar hvað varðaði lungnabólgu og hins vegar hjartsláttartruflanir. Lungabólga kom fyrir í 

13,5% tilvika í samanburðarhóp en einungis 2,8% í íhlutunarhóp. Hjartsláttartruflanir komu 

fyrir í 18,3% tilfella í samanburðarhóp en 2,8% tilvika í íhlutunarhóp.   

Sex mínútna gönguprófið er próf sem er notað til að mæla starfræna getu og viðbrögð 

við meðferð. Það er framkvæmt þannig að súrefnismettun er mæld meðan einstaklingur 

gengur á göngubretti eins hratt og hann getur í sex mínútur og vegalengdin er síðan mæld 

(Mondor, 2017). Borg-skalinn er afstæður (e. relative) skali sem mælir hversu mikið 

einstaklingnum finnst hann reyna á sig. Skalinn byrjar á sex sem þýðir engin áreynsla og fer 

upp í 20 sem er mjög mikil áreynsla (Borg, 1982).  

  Í samanburðarannsókn Chang o.fl. (2014) fékk íhlutunarhópurinn leiðbeiningar um 

hreyfingu fyrir blaðnám en samanburðarhópurinn fékk hvorki fræðslu né leiðbeiningar um 

hreyfingu, heldur eingöngu verkjalyfjameðferð, og stundaði því ekki gönguæfingar. Í 

rannsókninni var 66 þátttakendumr skipt í tvo 33 manna hópa. Íhlutunarhópurinn átti að taka 

hraða sex mínútna göngu á hverjum degi í 12 vikur eftir aðgerð. Mælingar hjá báðum hópum 

voru framkvæmdar fyrir aðgerð og á fyrsta, þriðja og sjötta mánuði eftir aðgerð. Enginn 

munur var á hópunum fyrir aðgerð en íhlutunarhópurinn kom betur út á gönguprófinu í öll 

skiptin eftir hana. Íhlutunarhópurinn komst að meðaltali 488 metra á gönguprófinu fyrir 

íhlutun en á mánuði eitt komst hann 474 metra, á mánuði þrjú 495 metra og á mánuði sex 543 

metra. Á sama tíma komst samanburðarhópurinn 504 metra að meðaltali fyrir íhlutun en á 

mánuði eitt komst hann 405 metra, á mánuði þrjú 458 metra og mánuði sex 482 metra. Það 

þýðir að báðir hóparnir versnuðu eftir blaðnámið en íhlutunarhópurinn var fljótari að ná því 

upp og bæta sig á gönguprófinu en samanburðarhópurinn.   

Í rannsókn Fouladbakhsh, Davis og Yarandi (2014) var einstaklingum með 

lungnakrabbamein boðið að taka þátt í fjórtán vikna prógrammi þar sem þeir stunduðu jóga í 

fjörutíu mínútur á viku. Í rannsókninni voru skoðuð gæði svefns, skap, streituhormón (e. 

cortisol) í munnvatni, lífsgæði, öndun og geta til að framkvæma jógað. Gæði svefns voru 

mæld á Pittsburg svefngæðaskala, skap var mælt með POMS-Brife og lífsgæði voru mæld 
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með QOL SF36. Getan til að framkvæma jóga var mæld með því að skoða mætingu 

þátttakenda í jógatíma og hvað þeir gátu framkvæmt og hvað ekki. Að lokum fengu allir 

þátttakendur sendan spurningalista sem samanstóð af opnum spurningum. Niðurstöðurnar 

voru þær að svefngæði voru þau sömu en notkun svefnlyfja minnkaði um 65% sem gefur til 

kynna að þátttakendur hafi átt auðveldara með að sofna. Skap batnaði, streituhormón í 

munnvatni minnkaði og bæði andleg og líkamleg lífsgæði bötnuðu við jógað. Allir 

þátttakendur voru sammála um að þeir fengju ánægju af því að stunda jóga. Þeir lýstu því að 

tilfinningar eins og ró og slökun væru meiri og geta þeirra til að takast á við streituvaldandi 

atburði betri. Fjórir þátttakendur sögðu að þeir notuðu jógaöndun til að hjálpa sér að slaka á. 

Sex mánuðum eftir að íhlutun lauk var lagður fyrir annar spurningalisti og þá stunduðu ennþá 

71% jóga heima.     

Öndunaræfingar. Öndunaræfingar geta minnkað fylgikvilla eins og lungnabólgu og 

samfall á lunga. Þær geta stytt tíma á sjúkrahúsi eftir aðgerð og stytt notkun súrefnis úr 53,1 

klst að meðaltali í 33,9 klst (Yang o.fl., 2018). Niðurstöður samanburðarrannsóknar Saito 

o.fl. (2017) sýndu að öndunaræfingar geta reynst gagnlegar til að bæta virkni lungna hjá 

einstaklingum sem eru bæði með lungnakrabbamein og langvinna lungnateppu. Þátttakendum 

var skipt í tvo jafnstóra hópa, með 31 einstakling í hvorum. Íhlutunarhópurinn fékk 

eftirfarandi íhlutun fyrir aðgerð: Öndunaræfingar eins og að læra rétta öndun, hóstaæfingar, 

öndun við hreyfingu eins og loftháða þjálfun (t.d. að hjóla). Niðurstöður voru þær að 

fráblástur á fyrstu sekúndu útöndunar (FEV1) mánuði eftir aðgerð jókst en heildarfrámál (e. 

vital capacity) jókst ekki fyrir aðgerð eða einum mánuði eftir aðgerð. Enginn munur var á 

hópunum fyrir aðgerð og sex mánuðum eftir aðgerð bæði í FEV1 og heildarfrámáli. 

Öndunaræfingar geta því bætt lungnavirkni og minnkað batatíma. Samanburðarhópurinn fékk 

hefðbundar leiðbeiningar um eftirmeðferð eftir skurðaðgerð.  

Í rannsókn Yang o.fl. (2018) voru þátttakendur á leið í blaðnám vegna 

lungnakrabbameins. Þátttakendur voru 162 og þeim var skipt í tvo hópa, samanburðarhóp og 

íhlutunarhóp. Hóparnir voru mældir við innlögn fyrir aðgerð, eftir innlögn og við útskrift af 

sjúkrahúsi. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna fræðslu um öndunaræfingar fyrir aðgerð, 

sem fól í sér djúpa öndun og hóstaæfingar. Íhlutunarhópurinn fékk aukna kennslu, t.d. í 

öndunarstjórnum sem er hæg djúp öndun þar sem er andað inn um nef og haldið í eina til 

þrjár sekúndur og andað síðan út gegnum stút á vörum með þindaröndun. Önnur æfingin fólst 

í útvíkkun brjóstkassa sem er djúp innöndun og útöndun er þannig að loftinu er leyft að leka 

út. Þessi æfing var bæði framkvæmd þannig að þátttakendur héldu niðri í sér andanum eða 
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ekki. Þriðja æfingin er þvinguð útöndun. Hún er þannig að þegar þátttakendur finna fyrir 

hráka í öndunarveginum þá anda þeir eðlilega og í útöndun reyna þeir að þrýsta hrákanum út 

með því að spenna kvið- og millirifjavöðva með opinn munn og halda raddbandaglufunni (e. 

glottis) opinni. Á sama tíma hvísla þeir orðið „huff“, fyrst lágt í tvö til þrjú skipti en svo hátt í 

tvö til þrjú skipti eftir það. Þessi æfing endar svo á öndunarstjórnun. Íhlutunarhópurinn fékk 

kennslu í þessum öndunaræfingum frá reyndum hjúkrunarfræðingum. Útkoman hjá hópunum 

var svo mæld með þyngd hráka á degi eitt til þrjú. Við útskrift var framkvæmt sex mínútna 

göngupróf, Borg-skalinn tekinn og hvatning til að viðhalda æfingum mæld.  

Niðurstöður rannsóknar Yang o.fl. (2018) sýndu að þyngd hráka jókst mikið hjá 

íhlutunarhópnum á degi tvö og þrjú eftir aðgerð og sex mínútna gönguprófið kom betur út hjá 

honum en samanburðarhóp eftir aðgerð. Meðallengdin á gönguprófinu minnkaði um 99,5 

metra hjá íhlutunarhópnum en 191,8 metri að meðaltali hjá samanburðarhóp. Hvatning til að 

viðhalda hreyfingu hafði aukist mikið hjá íhlutunarhópi miðað við samanburðarhóp. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta þreytu sem þeir fundu fyrir á Borg-skala og þar 

var marktækur munur á íhlutunarhóp og samanburðarhóp því sá fyrrnefndi mældist marktækt 

minna uppgefinn eftir hreyfingu.   

Jóga hefur oft verið tengt við góða öndun og var tilgangur rannsóknar Barassi o.fl. 

(2018) að skoða hvort jógaöndun gæti haft áhrif á virkni lungna. Í rannsókninni voru bornir 

saman tveir hópar einstaklinga með lungnakrabbamein. Íhlutunarhópurinn lærði jógaöndun 

þar sem þátttakendur önduðu að sér lofti og þöndu magann og brjóstkassann þar til ekki 

komst meira loft fyrir. Hreyfingin við öndun átti að vera eins og bylgja. Þeir önduðu svo frá 

sér án mótstöðu sem átti að hjálpa þeim að slappa af. Framkvæmdar voru tíu endurtekningar 

af jógaöndun í einu og endurteknar 30 sinnum yfir daginn. Mælingar á virkni lungna voru 

framkvæmdar fyrir íhlutun og þegar hún hafði verið framkvæmd í sjö daga. Það sem kom á 

óvart var að íhlutunarhópurinn kom fyrir tilviljun verr út fyrir íhlutun en 

samanburðarhópurinn, en eftir íhlutun voru hóparnir svipaðir. Íhlutunarhópurinn bætti 

semsagt lungnavirkni sína á sjö dögum meðan samanburðarhópurinn stóð í stað (Barassi o.fl., 

2018).   

Markþjálfun og smáforrit.Til eru ýmis úrræði fyrir lungnakrabbameinssjúklinga í 

endurhæfingu. Í þessum hluta verður fjallað um tvær nýstárlegar aðferðir. Önnur er eins 

konar markþjálfunar HD og hin er smáforritið eHealth, en báðar eiga þær það sameiginlegt að 

nota smáforrit. Rannsókn Lubberding o.fl. (2015) á eHealth notar það sem tól til fræðslu, 

eftirfylgni og utanumhalds. Rannsókn Somayaji o.fl. (2019) á HD notar það sem hvatningu.  
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Markmið markþjálfunarinnar er að auka HL. Hún nýtti sér tæknina með skrefamæli, 

eins og heilsuúri, og notkun smáforrita til að fylgja eftir árangri (Somayaji o.fl., 2019). 

Markmið eHealth er að vera auðsóttur stuðningur við eftirlifendur krabbameins. Í því er 

aðgengi að upplýsingum og hægt að skrá niður og fylgjast með eigin einkennum, skrá 

tímabókanir hjá fagaðilum og fá innsýn í ferli einkenna með skráningu persónumiðaðra ráða 

og aðsniðnum stuðningi (Lubberding o.fl., 2015).  

Þátttakendur rannsókna Lubberding o.fl. (2015) og Somaayaji o.fl. (2019) brugðust 

mismunandi við tækninni. Sumum fannst markþjálfunin hjálpa því hún var bæði fróðleg og 

hvetjandi. Aðrir áttu erfitt með hana og hún virkaði frekar sem letjandi þáttur þar sem þeir 

fundu fyrir of miklum vonbrigðum ef þeir náðu t.d. ekki skrefafjölda dagsins. Þó tæknin væri 

sumum erfið vildu þeir samt nota hana því þeir voru staðráðnir í að ná markmiðum sínum 

(Somayaji o.fl., 2019). Sumir voru smeykir við smáforritið eHealth varðandi það að fylgja 

eftir einkennum. Vegna þess að þeir vildu ekki svara óþægilegum spurningum sem ættu 

kannski ekki við stöðu þeirra lengur þegar til læknis væri komið. Sumum fannst ekki til neins 

að gera þetta nema fá endurgjöf varðandi niðurstöður, þ.e.a.s. hvort þeirra ferli væri innan 

eðlilegs ramma miðað við aðra krabbameinssjúklinga og við hverju mætti búast. Sumir drógu 

í efa að tæknin gæti sniðið þetta nógu vel að þörfum hvers og eins, vegna breytileika 

sjúkdómsins og einstaklingsins. Aðrir voru hræddir við að fá rangar upplýsingar og greiningu 

frá forritinu vegna rangrar notkunar (Lubberding o.fl., 2015).  

Þátttakendum rannsóknar Lubberding o.fl. (2015) fannst að of miklar upplýsingar 

gætu leitt til kvíða, en sumir upplifðu létti við að fá upplýsingar frá forritinu. Þeir sáu kosti 

við að þurfa ekki að vafra á netinu og rekast á neikvæðar upplýsingar sem þeir vildu ekki sjá 

eða vantaði ekki áminningu um. Þeim fannst það að afla sér upplýsinga á netinu hafa mikil 

neikvæð áhrif á sig og draga sig niður í neikvæðar hugsanir um hvað gæti gerst. Þeir ræddu 

einnig um að þeir kynnu að meta hughreystandi upplýsingar og ráð frá reyndum 

eftirlifendum.  

Með notkun eHealth sá um helmingur þátttakenda kosti þess að fylgja eftir lífsgæðum 

sínum. Þeim fannst það gott og þeir fengu nákvæmari mynd af einkennum sínum og hvort 

þau væru að versna eða batna. Sumir fundu fyrir innri ró og betri stjórn á eigin bata. 

Eftirfylgni jók einnig líkur á að sjúklingur ræddi einkennin við lækninn sinn og sjúklingar 

báru fyrr kennsl á vandamálin sín. Gallinn við að skrásetja einkenni sín, fyrir þá sjúklinga 

sem áttu ekki við mörg einkenni að stríða, var að margir sögðust finna fyrir einkennum sem 

þeir höfðu aldrei fundið fyrir áður. Það hafði þvælst fyrir þeim að fylgjast of mikið með og 
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því hentaði þessi hluti forritsins betur þeim sem áttu við mörg einkenni að stríða og vantaði 

betri yfirsýn (Lubberding o.fl., 2015).  

Markþjálfunin kenndi þátttakendum að fylgjast með árangri sínum með skráningu og 

mæta markmiðum sínum með þeim leiðum sem virkuðu best fyrir þá. Að setja sér markmið 

sem var skipulega unnið að var árangursrík leið fyrir marga til að lifa heilbrigðari lífsstíl. 

Sumir ræddu kosti þess að hafa leiðbeiningar til að fylgja til að ná markmiðum sínum. 

Þátttakendur báru kennsl á félagslegan stuðning sem þeir nýttu til að bæta og viðhalda 

hegðunarbreytingum sínum. Læknar, starfsmenn rannsóknarinnar, fjölskylda og vinir sáu 

fyrir víðtækum stuðningi þegar þátttakandi þarfnaðist hans. Það hjálpaði þeim að takast á við 

breytingar að betra lífi eftir lungnakrabbamein (Somayaji o.fl., 2019).  

Niðurstöður rannsókna Somayaji o.fl. (2019) og Lubberding o.fl. (2015) sýndu fram á 

mikilvægi samskipta við heilbrigðisstarfsfólk. Hlutverk hjúkrunarfræðingsins í HD 

markþjálfun var að vera leiðbeinendur og hlutu þeir mikið traust frá þátttakendum 

rannsóknarinnar. Þátttakendur treystu á aðgengi að þekkingu hjúkrunarfræðinganna til að 

svara spurningum sínum og áhyggjum. Þeir upplifðu leiðbeinandann sinn sem örugga 

uppsprettu upplýsinga. Með þessari aðferð tókst hjúkrunarfræðingum að nálgast alla 

þátttakendur á þeim forsendum sem þeir þurftu þegar vandamál komu upp. Þátttakendum 

fannst þeim bera ákveðin skylda til að bregðast ekki leiðbeinandanum sínum, og það hjálpaði 

þeim að taka heilsusamlegri ákvarðanir og ná markmiðum sínum. Þeim þótti leiðsögnin auka 

meðvitund þeirra um heilsuhegðun og lífsstíl sinn (Somayaji o.fl., 2019).   

Rannsókn á eHealth sýndi einnig hversu mikið traust þátttakendur höfðu á sínu 

sjúkrahúsi og umönnunaraðilum. Sumum fannst ekki þörf á persónulegum ráðum frá forritinu 

því þeir hefðu fengið nógu góðar upplýsingar frá sjúkrahúsinu. Sumir vildu ekkert með 

forritið hafa þar sem þeim fannst allar upplýsingar hafa komið fram frá sjúkrahúsinu og 

sjúkrahúsið væri eini staðurinn til að sækja sér hjálp. Öðrum fannst ekkert vera hægt að gera 

við einkennum sínum, þetta væri bara svona og ef það væri eitthvað að gera þá væri 

læknirinn búinn að tala um það (Lubberding o.fl., 2015).  

Eftirlifendur óskuðu áreiðanlegra upplýsinga frá áreiðanlegum heimildum, sérstaklega 

frá eigin spítala. Að þeirra mati var mjög mikilvægt að upplýsingarnar væru auðskiljanlegar 

og í takt við það sem læknirinn segði (Lubberding o.fl., 2015; Mayer, o.fl., 2017). Frá 

forritinu vildu þeir upplýsingar og aðferðir til að eiga við þau margvíslegu áhrif sem 

krabbameinið hafði á líf þeirra, sérstaklega hvernig á að bera kennsl á einkenni, upplýsingar 

um kynlíf, missi á matarlyst, aðstoð við að hætta að reykja og upplýsingar um neyslu áfengis. 
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Einnig kynnu þeir að meta að læra meira um hvenær þeir gætu átt von á því að einkenni liðu 

hjá. Vert er að benda á að upplýsingarnar sem þeir vildu í smáforritinu eru upplýsingar sem 

þeir vildu ekki ónáða lækninn með. Þeir áttu stundum erfitt með að muna að tala við lækninn 

um einkennin og fannst það stundum óviðeigandi (Lubberding o.fl., 2015).  

Rannsókn Lubberding o.fl. (2015) leiddi í ljós að þar sem eftirlifendur höfðu ekki 

eigin leiðbeinanda var aðgengi oft ekki nógu gott og tími naumt skammtaður. Í þeim 

kringumstæðum sáu þátttakendur kostina við að geta ráðfært sig við smáforritið milli 

sjúkrahúsheimsókna og persónulegar upplýsingar í forritinu hjálpuðu heilbrigðisstarfsfólki að 

hafa yfirsýn. Þeim fannst eflandi að geta leitað sér upplýsinga um hvar stuðning væri að finna 

og aflað sér hans sjálfir. Að þeirra mati var mjög mikilvægt að geta sjálfir leitað sér hjálpar 

annars staðar með atriði sem ekki kæmu líkamlegum einkennum við. Þeim þótti forritið vera 

góð viðbót við endurhæfingarferlið en fannst það ekki koma í staðinn fyrir neitt (Lubberding 

o.fl., 2015).  

Upplifun og fræðsluþarfir. Ef sjúklingar eru ekki upplýstir geta þeir dregið sínar 

eigin ályktanir og sumir telja að þeir geti snúið aftur til venjulegs lífs eftir meðferð. Þeir 

halda jafnvel að meðferðin sé bara þessi eina aðgerð sem tekur nokkrar vikur að jafna sig 

eftir og svo verði allt eins og það var (Lubberding o.fl., 2015; Mayer o.fl., 2017). Erfitt er að 

hafa væntingar þegar einstaklingar vita ekki við hverju á að búast eða gera sér rangar 

hugmyndir þannig að endurhæfingin verður þeim erfiðari en ella (Hoffman o.fl., 2014).   

Hsieh, Chou og Guo (2018) rannsökuðu fræðsluþarfir lungnakrabbameinssjúklinga í 

þeim tilgangi að greina fræðsluþarfir frá greiningu til eftirfylgnitíma eftir fyrstu meðferð. 

Notast var við stöðluð viðtöl sem voru tekin við greiningu og svo aftur í eftirfylgnitíma sem 

var yfirleitt fimm mánuðum frá fyrstu meðferð. Þátttakendur voru 69 en tveir af þeim komust 

ekki í síðara viðtalið. Rannsóknin sýndi að sjúklingar hafa meiri fræðsluþarfir við upphaf 

heldur en eftir fyrstu meðferð og þarfirnar minnka marktækt með tímanum. Þegar 

krabbameinið var fyrst greint var mest þörf fyrir fræðslu um sjúkdóminn og síðan líkamlega 

umönnun, en minnst fyrir fræðslu um rannsóknir. Fimm mánuðum eftir fyrstu meðferð var 

aðeins þörf á sjúkdómstengdum upplýsingum óbreytt. Eftir fyrstu meðferð var algengast að 

sjúklingar vildu vita hvernig krabbameinið hagaði sér í líkamanum, hvað mætti borða og 

hvað ætti að forðast, hvort þeir ættu rétt á bótum og hvað lækniskostnaðurinn yrði hár. Eftir 

fimm mánuði breyttust spurningarnar og fólk vildi vita hvort krabbameinið kæmi aftur, hvort 

það væri annars staðar í líkamanum og hvernig hægt væri að vita hvort það kæmi aftur.   
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Í yfirlitsgrein Mayer o.fl. (2017) kemur fram að áhyggjur eftirlifenda séu meðal 

annars áhrif krabbameinsins og meðferðar á líkamleg, andleg, félagsleg og trúarleg lífsgæði. 

Þeir búa við ótta og óvissu um endurkomu krabbameinsins, hvernig þeir aðlagast og 

breytingar á sjálfinu og sambandi við aðra. Lífið eftir krabbamein er sjaldnast eins og lífið 

fyrir það og oft er talað um nýjan veruleika. Þessi aðlögun getur tekið langan tíma, jafnvel 

einhver ár á meðan aukaverkanir meðferðarinnar fjara út eða minnka og eftirlifendur 

samtvinna þessa lífsreynslu við sjálfið sitt og hlutverk. Eftirlifendur tala oft um að fyrsta árið 

eftir meðferð sé erfiðara en meðferðin sjálf.  

 Fræðsluþarfir eftirlifenda krabbameins snúa að mörgum þáttum. Þegar kemur að 

líkamlegri vellíðan snúa þær að getu, styrk, þreytu, svefn og hvíld, frjósemi, sársauka, 

matarlyst og líkamlegri heilsu. Varðandi sálræna vellíðan snúa þarfir að stjórn, kvíða, 

þunglyndi, nautn, afþreyingu, sársauka, vanlíðan, hamingju, ótta við endurkomu sjúkdómsins, 

einbeitingu, athygli og vanlíðan vegna greiningar og meðferðar. Félagsleg vellíðan snýr að 

líðan fjölskyldunnar, hlutverkum og samböndum, ástúð og kynlífi, útliti, starfi, einangrun og 

fjármálum. Síðast en ekki síst er svo trúarleg vellíðan sem hefur þætti eins og þýðingu 

sjúkdómsins, trú (e. religiosity), handanveru (e. transcendence), von og bjartsýni (e. 

hopefulness) (Mayer o.fl., 2017).  

Á undirbúningstímabili meðferðar er endurhæfing ekki nógu vel rædd og erfitt er að fá 

upplýsingar um ákvarðanatöku, bjargráð við aukaverkunum, ráð til að ná aftur sínu venjulega 

lífi, vísanir á stuðningsþjónustur og bjargráð við fordómum (Fitch, 2019). Leiðbeiningar og 

ráð við þessa umbreytingu hjálpa líklega ef þær byrja áður en meðferð lýkur eða strax eftir 

það. Jafnvel mætti færa fólki upplýsingar og áætlanir varðandi endurhæfingu sem draga 

saman greiningu og meðferð sem sjúklingur fékk (Mayer o.fl., 2017). Upplýsingar til að 

hjálpa eftirlifendum að skilja hvað gerðist og taka ákvarðanir um næstu skref voru þeim 

mikilvægar. Mörgum fannst skortur á upplýsingum um sjúkdóminn, meðferðarmöguleika og 

horfur þegar greiningin var gefin (Fitch, 2019).   

Margir hafa blendnar tilfinningar til meðferðarloka og geta verið ánægðir með að 

meðferð sé lokið en óöruggir með framhaldið. Lok meðferðar þýðir líka missi á samskiptum 

við sjúkrahúsið og mörgum finnst þeir missa öryggisnetið. Eftirlifendum fannst þeir 

óundirbúnir fyrir endurhæfingu og vissu ekki af eða var ekki vísað á rétta þjónustu (Mayer 

o.fl., 2017).  

Ný hlutverk innan fjölskyldunnar fylgja því að koma aftur heim og það getur tekið á. 

Þátttakendur greindu frá sálrænum einkennum vegna streitunnar sem fylgdi því að koma 
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heim frá spítalanum. Tilfinningalegur stuðningur heima fyrir og aðlögun að nýju lífi með 

fjölskyldunni var þörf sem ekki var mætt (Hoffman o.fl,. 2014). Allir hafa þörf á stuðningi, 

en það er breytilegt eftir hverjum og einum á hvaða formi og hversu miklum. Ýmsir þættir 

hafa áhrif, þar á meðal á hvaða æviskeiði vðkomandi er, kyn, aldur og eðli sjúkdóms og 

meðferðar (Fitch, 2019).   

Í rannsókn Lubberding o.fl. (2015) fundu nánast allir þátttakendur fyrir óvæntum 

einkennum eftir meðferð. Þeir höfðu ekki fengið næga fræðslu um einkenni sem eru 

viðloðandi eða ný einkenni sem gætu skotið upp kollinum. Sumir sögðust engar upplýsingar 

hafa fengið en aðrir sögðu að læknirinn gæti hafa frætt þá, en þeir voru ekki vissir. 

Þátttakendur í rannsókn Hoffman o.fl. (2014) fundu mest fyrir óvæntum einkennum og skorti 

á bjargráðum á fyrsta mánuði endurhæfingar. Hversdagslegir hlutir eins og að fara í sturtu 

gátu verið áhyggjuefni vegna þess að það gat verið erfitt að þurfa að halda niðri í sér 

andanum í stutta stund. Það olli hræðslu þegar þátttakendur vissu ekki að það væri eðlilegt. 

Það sama gilti um að verða andstuttur við stutta göngu; þátttakendur vissu ekki hvort þeir áttu 

að pína sig áfram eða hvíla sig.  

Þátttakendur í rannsókn Hoffman o.fl. (2014) greindu frá því að hafa ekki vitað 

hvernig verkirnir gátu verið breytilegir og sögðust hefðu viljað betri fræðslu um hvaða verkir 

fylgdu hvaða meðferð. Verkir eftir skurðaðgerð eru til að mynda staðbundnir, lyfjameðferð 

getur gefið verki á stungustað og geislun gefur verki í vélinda. Ef einstaklingur þarf allar 

þessar meðferðir getur hann því upplifað marga mismunandi verki samtímis. Þetta vildu 

þátttakendur vita og einnig að þeir þyrftu að eiga áfram við þessa verki eftir meðferðina. Þeir 

hefðu líka viljað betri fræðslu um eðli þreytunnar sem þeir þurfa að kljást við.  

Sumum eftirlifendum fannst krabbameinssérfræðingurinn sinn vera eina gilda leiðin 

til að fá ráð (Lubberding o.fl., 2015; Mayer o.fl., 2017) en öðrum fannst viðhorf 

umönnunaraðila takmarkast af þeirra sérsviði eða „bíðum og sjáum” viðhorfi. Þeim fannst 

ekki til mikils að minnast á einkenni sín þegar svörin voru á þá leið að þetta væri algengt en 

liði hjá. Vegna naums tíma og ótta við að krabbameinið kæmi aftur upplifðu þeir tímann með 

lækninum sem óþægilegan og fannst það ekki rétti tíminn til að minnast á einkenni sín. 

Eftirlifendum fannst óljóst hvert þeir ættu að leita þegar þeir fundu fyrir einkennum 

(Lubberding o.fl., 2015). Þeir gátu óttast að horft væri á þá sem fíkla ef þeir sóttust eftir 

verkjalyfjum, þeir vildu heldur ekki angra heilbrigðisstarfsmenn með þessum áhyggjum 

(Hoffman o.fl., 2014). Þeir upplifðu oft að læknum fyndist einkenni bara vera algeng 

afleiðing krabbameinsins. Læknarnir einblíndu á líkamlegar hliðar sjúkdómsins þannig að 
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það þýddi lítið að ræða við þá um annað, t.d. andleg mál eða kynlíf. Þeim fannst líkamleg 

aðhlynning vera á ábyrgð spítalans en annað ættu þeir sjálfir að finna úrræði fyrir 

(Lubberding o.fl., 2015).  

Rannsókn Jónínu Sigurgeirsdóttur og Sigríðar Halldórsdóttur (2008) skoðaði þarfir 

sjúklinga í endurhæfingu á Íslandi. Tilgangur hennar var að auka skilning á upplifun og 

þörfum einstaklinga sem fara í endurhæfingu. Tekin voru viðtöl við 12 þátttakendur og af 

þeim voru sex með krónísk vandamál. Niðurstöðurnar voru þær að þátttakendur upplifðu 

tilvistarkreppu þar sem sjúkdómur eða slys hafði feykt þeim um koll og þeir vissi ekki 

hvernig þeir áttu að komast upp aftur. Starfsfólk í endurhæfingu virðist meðhöndla 

sjúkdóminn meira en að hjálpa fólki að komast aftur í sitt daglega líf.   

Rannsóknin sýndi sex aðrar þarfir í endurhæfingu, auk þeirrar fyrir að fá hjálp með 

tilvistarkreppu. Sú fyrsta var þörfin fyrir að bjarga sér. Þátttakendum fannst þessi þörf vera 

eitthvað sem væri undir þeim komið en ekki endilega starfsfólki endurhæfingarstofnunninnar. 

Númer tvö var þörfin fyrir að aðlagast nýju lífi og sjálfi. Sumum fannst erfitt að þurfa að 

þiggja hjálp og þeim fannst það eyðileggja daginn þeirra. Þá þurftu þeir aðstoð við að 

samþykkja að lífið væri ekki eins og það var fyrir veikindin. Þriðja þörfin var fyrir 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Fjórða var þörf fyrir andlegan stuðning. Hún var að mestu 

uppfyllt af fjölskyldu en einnig af jafningjum og endurhæfingarhópnum þeirra. Sú fimmta var 

þörf fyrir öryggi. Það að þekkja starfsfólkið og það væri ekki alltaf nýr starfsmaður á hverjum 

degi gat skipt miklu máli fyrir öryggið og þátttakendum fannst óþægilegt að þurfa að færa sig 

oft milli herbergja. Sjötta og síðasta þörfin var fyrir markmið og áframhaldandi þjónustu. 

Þátttakendum fannst markmið í endurhæfingu hjálpa þeim að ná árangri en þeim fannst 

hjúkrunarfræðingar ekki sinna því nóg. Áframhaldandi þjónusta eftir útskrift var að mestu í 

fræðsluformi sem þátttakendum fannst gott; að geta farið heim ekki full-endurhæfðir en með 

tólin til að halda áfram heima. Þeim fannst vanta eflingu til að hafa virka afstöðu til 

sjúkdómsins eftir endurhæfinguna (Jónína Sigurgeirsdóttir og  

Sigríður Halldórsdóttir, 2008)  

Þörfum sem ekki er mætt leiða af sér verri lífsgæði, þar með talið meiri líkamlegar 

hömlur, einkennabyrði, kvíða, þunglyndi og viðvarandi þörf á stuðningi. Þær eru tengdar við 

óánægju með aðhlynningu, lélegri meðferðarheldni og eftirlit, sem og verri líkamlega og 

sálræna líðan. Því minni þrautseigja hjá eftirlifenda, því verri útkoma (Mayer o.fl., 2017).  
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Samantekt  

  Á Íslandi er lungnakrabbamein næstalgengasta krabbameinið, á eftir 

brjóstakrabbameini hjá konum og blöðruhálskrabbameini hjá körlum. Dánartíðni er há og má 

ef til vill rekja orsökina til þess að tveir þriðju sjúklinga greinast með útbreiddan sjúkdóm. 

Algengasti áhættuþátturinn  

eru reykingar, en rekja má 90% lungnakrabbameins til þeirra þó einungis 16% þeirra sem 

reykja fái lungnakrabbamein. Illkynja krabbameini má skipta í tvo flokka, ESFKL og SFKL. 

Við greiningu lungnakrabbameins er notast við skoðun, klíníska sögu, myndgreiningu, 

jáeindaskanna, vefsýni eða berkjuspeglun. Meðferðir eru m.a. skurðaðgerð, 

krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð.  

Einstaklingum finnst yfirþyrmandi að fá þessa greiningu en hins vegar eiga þeir ekki 

við stöðuga vanlíðan að stríða. Einstaklingar sem fara í blaðnám þurfa að takast á við 

varanleg breytt lífsgæði. Lungnakrabbameinssjúklingar þurfa að takast á við fordóma úr 

öllum áttum, frá heilbrigðisstarfsfólki, vinum, fjölskyldu og samfélaginu. Helsti kostur 

hreyfingar er að einkennabyrðin verður minni og einstaklingar hafa meiri orku og líkamlega 

vellíðan. Hindranir geta verið tímaskortur, kostnaður og ekki næg fræðsla en helsta hindrunin 

er fjölskyldan. Öndunaræfingar geta bætt virkni lungnanna og jóga hefur reynst vel. Notkun 

smáforrita getur reynst vel til að bæta fræðslu, eftirfylgni og utanumhald.  

Áhyggjur eftirlifenda eru meðal annars áhrif krabbameinsins og meðferðar á lífsgæði 

þeirra. Margir hafa blendnar tilfinningar til meðferðarloka þar sem þeir geta verið með 

ánægðir að meðferð sé lokið en óöruggir með framhaldið.  
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3. kafli – Aðferðafræði  

Rannsóknaraðferð  

Fyrirbærafræði er bæði heimspeki og rannsóknaraðferð. Markmið hennar er að lýsa 

mannlegri reynslu eins og hún birtist og hún fjallar um heiminn sem við þekkjum með aðferð 

sem gerir okkur kleift að fá betri og ítarlegri þekkingu um hann. Hún notast við sjónarhorn 

fyrstu persónu og leitast við að skilja reynslu fólks og sjá hana með þeirra augum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Í þessari rannsókn verður notuð eigindleg aðferðafræði, nánar tiltekið 

fyrirbærafræði og verður stuðst við Vancouver-skólann.   

Eitt af sérkennum Vancouver-skólans er að líta á þátttakendur sem meðrannsakendur. 

Í Vancouver-skólanum eru samræður notaðar sem rannsóknartæki með það fyrir augum að 

skilja mannleg fyrirbæri. Þetta krefst þess að rannsakandi spyrji sig sífellt hvort hann hafi 

skilið frásögnina rétt til að finna kjarnann í frásögn viðmælandans. Þessi rannsóknaraðferð 

verður fyrir valin þar sem hún gefur heildarmynd af reynslu þátttakenda út frá sjónarhorni 

þeirra sem hafa upplifað hana. Kostur fyrirbærafræðinnar er að hún nær fram upplýsingum 

sem ekki er hægt að fá með öðrum hætti, eins og hver reynsla fólks er af t.d. 

heilbrigðiskerfinu eða einhverjum atburði. Gallarnir eru að hún takmarkast oft við að 

þátttakendur eru fáir og því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður úr gögnum úrtaks yfir á 

þýðið út frá þeim gögnum sem safnast með samræðunum, þ.e.a.s. gagnasöfnun lýkur áður en 

heildarmynd hefur náðst. Algengt er að þátttakendur séu 5 til 15. Þegar gagnasöfnun á sér 

stað leitast rannsakandi við að ná því sem er kallað mettun. Það er þegar rannsakandi heyrir 

ekkert nýtt í viðtölum um fyrirbærið sem hann rannsakar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Það kallast ótímabær verklok þegar ekki hefur náðst mettun í rannsóknargögnum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a).   

Vancouver-skólanum er skipt í sjö meginþætti. Þeir eru eftirfarandi: að vera kyrr, að 

ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Þetta verður svo 

að hringferli. Vancouver-skólanum er líka skipt í 12 þrep (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Sjá töflu eitt þar sem því er lýst hvað gert verður í hverju þrepi.  
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Tafla 1. Rannsóknarþrep Vancouver-skólans og hvernig á að fylgja þeim í þessari rannsókn  

Rannsóknarþrepin 12  Hvernig mun rannsóknin fara fram?  

Þrep eitt: Val á úrtaki.  Þátttakendur eru eftirlifendur lungnakrabbameins sem hafa 

lokið endurhæfingu á Reykjalundi. Þeir þurfa að skilja 

íslensku og ensku og vera yfir 18 ára. Markmiðið er að fá 

a.m.k. 5 til 15 þátttakendur.  

Þrep tvö: Að vera kyrr 

(gagnasöfnun).  

Rannsakendur hreinsa hugann til að fara inn í viðtölin án 

þess að vera með fyrirframgefnar hugmyndir.  

Þrep þrjú: Þátttaka í 

samræðum.  

Tvö til fjögur viðtöl verða tekin við hvern þátttakanda og 

þau verða hljóðrituð. Gagnagreining fer fram samhliða 

viðtölum.  

Þrep fjögur: Skerpt vitund 

varðandi orð (gagnasöfnun og 

gagnagreining).  

Viðtölin rituð upp og lesin nokkrum sinnum af öllum 

rannsakendum.   

Þrep fimm: Byrjandi greining á 

þemum.  

Reynt verður að finna kjarnann. Merkt verður við mikilvæga 

punkta í viðtalinu og fundin meginhugtök í hverju viðtali 

fyrir sig.  

Þrep sex: Átta sig á 

heildarmynd (reynslu hvers 

einstaklings).  

Gera greiningarlíkan úr meginhugtökum fyrir hvern og einn 

þátttakenda.  

Þrep sjö: Staðfesting á 

heildarmynd hvers einstaklings 

með honum sjálfum.  

Fara yfir greiningarlíkan hvers þátttakenda með honum til að 

staðfesta reynslu hans.  

Þrep átta: Átta sig á 

heildarmyndinni á fyrirbærinu 

sjálfu.   

Allir rannsakendur koma saman í þessu þrepi til að smíða 

heildargreiningarlíkan, sem sett verður fram í töflu eða 

mynd.   

Þrep níu: Að bera saman 

niðurstöðurnar og 

rannsóknargögnin.  

Rannsakendur bera heildarlíkanið saman við viðtölin.  

Þrep tíu: Að velja heiti sem 

lýsir niðurstöðunum í örstuttu 

máli.  

Rannsakendur setja fram heiti á rannsókn og yfirþema sem 

lýsir fyrirbærinu.   
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Þrep ellefu: Að sannreyna 

niðurstöðurnar með 

meðrannsakendum.  

Heildarlíkanið borið undir tvo til þrjá þátttakendur.   

Þrep tólf: Að skrifa upp 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Allir rannsakendur setja fram rannsóknarniðurstöður með því 

að nota orð þátttakenda. Þetta er gert til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar.  

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 286)  

  Í þessari rannsókn verður notað tilgangsúrtak og heildarúrtak. Í fyrirbærafræði eru til 

mörg úrtök en þau eiga það öll sameiginlegt að geta verið tilgangsúrtök. Tilgangsúrtak velur 

þátttakendur út frá tilgangi rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Það skiptist í nokkra undirflokka; fræðilegt úrtak, snjóboltaúrtak, sjálfboðaliðaúrtak og 

heildarúrtak. Heildarúrtak er af öllu þýðinu, eins og t.d. sjúklingar á tiltekinni deild á 

sjúkrahúsinu. Helsti galli þessa úrtaks er sá að oft er þýðið fámennt (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn verður leitað eftir þátttakendum sem hafa 

farið í endurhæfingu vegna lungnakrabbameins á Reykjalundi frá 1. janúar 2016 til 31. 

desember 2018.   

Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna  

  Í Vancouver-skólanum eru samræður rannsóknartól. Þar eru notuð opin óstöðluð 

viðtöl. Þá er byrjað á að nota opnar spurningar og eftir því sem líður á viðtalið verða 

spurningarnar þrengri til að fá nánari upplýsingar um óljósa hluti. Í viðtölum vakna oft upp 

nýjar spurningar og því hentar vel að vera ekki með staðlaðan spurningalista (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Stuðst verður við viðtalsramma (fylgiskjal 4) þannig að þátttakandi 

geti svarað á opinn hátt en einnig hafnað forsendum sem rannsakandinn gefur sér (Kvale, 

2007). Þegar notast er við þessa aðferð fer gagnasöfnun fram samhliða gagnagreiningu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Sjá þrep tvö og þrjú í töflu eitt.  

  Gagnaöflun mun fara fram í fundarherbergi á Reykjalundi fyrir þá sem eru búsettir á 

Suðurlandi en á Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir þá sem eru búsettir á Norðurlandi. Allir 

rannsakendur taka viðtal við a.m.k. einn þátttakanda tvisvar til fjórum sinnum. Þátttakendur 

verða fengnir með aðstoð framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi (fylgiskjal 3) og þeir 

sem samþykkja að taka þátt fá kynningarbréf sent heim til sín með pósti (fylgiskjal 1). Í 

upphafi viðtalsins verður farið yfir kynningarbréfið með þátttakendum og þeir beðnir að 

skrifa undir upplýst samþykki (fylgiskjal 2) fyrir þátttöku í rannsókninni sem þeir fá síðan 
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eintak af.  Gagnagreining og úrvinnsla gagna eru skref 4 til 11 í Vancouver-skólanum (Tafla 

1). Þrep sjö hefur verið kallað styrkleiki Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).    

Markmið og tilgangur  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þarfir og upplifun eftirlifenda 

lungnakrabbameins af endurhæfingu og hvernig upplifun það er að greinast með þennan 

sjúkdóm. Markmiðið er að fá innsýn í andlega og líkamlega líðan og samspil þar á milli til að 

geta stuðlað að betri endurhæfingu fyrir eftirlifendur lungnakrabbameins. Einnig er ætlunin 

að skoða hverjar þarfir skjólstæðinga í endurhæfingu eru og hvernig þeirra reynsla er af því 

úrræði sem endurhæfing á Reykjalundi er. Út frá því spruttu rannsóknarspurningarnar; 

hvernig er upplifunin af því að greinast með lungnakrabbamein, hverjar eru þarfir eftirlifenda 

lungnakrabbameins varðandi endurhæfingu og hver er reynsla eftirlifenda sem hafa farið í 

endurhæfingu eftir lungnakrabbamein?  

Réttmæti og áreiðanleiki. Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarðar á gæði. 

Réttmæti snýst um hversu trúverðugar ályktanir er hægt að draga af niðurstöðunum og hvort 

sé hægt að alhæfa niðurstöður yfir á þýði og því er oft flókið að meta réttmæti eigindalegra 

rannsókna. Í eigindlegum rannsóknum er áreiðanleiki það þegar annar rannsakandi getur fylgt 

ferli fyrri rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

Vancouver-skólanum veltur mikið á rannsakandanum þar sem hann er mælitækið, en í 

eigindlegum rannsóknum er erfitt að komast að sömu niðurstöðu tvisvar úr sama verkefni. 

Ólíkir rannsakendur hafa mismunandi fræðasýn og reynslu og sjá hlutina ekki eins. Hins 

vegar ætti lesandi að geta þekkt fyrirbæri af lýsingunni þótt framsetningin sé ekki sú sama 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Það er lagt meira upp úr réttmæti en áreiðanleika í 

eigindlegum rannsóknum (Flick, 2006). Þegar rannsakendur eru tveir eða fleiri verður oft til 

blanda sem kallast samþætting rannsakenda (e. investigator triangulation) og sumir telja að 

það minnki líkur á skekkju. Vancouver-skólinn hentar vel fyrir samþættingu rannsakenda þar 

sem þeir geta farið í gegnum fyrstu sjö þrepin sjálfir en unnið saman í þrepum 8 til 12 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Þannig verður það einmitt í þessari rannsókn.  

Siðfræði rannsóknarinnar  

  Rannsakendur munu hafa siðareglur hjúkrunarfræðinga að leiðarljósi. Kjarni þeirra er  

„...umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans, velferð og mannhelgi. Hlutverk 

hjúkrunarfræðings er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. Hjúkrunarfræðingur 
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hjúkrar virðingu fyrir einstaklingum og fer ekki í manngreiningarálit “ (Siðaráð Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015, fyrsta málsgrein).  

  Rannsóknir verða að standast ákveðnar siðferðilegar kröfur og í heilbrigðisgreinum 

eru fjórar höfuðreglur sem ættu að vera grundvöllur í siðfræði allra rannsókna. Þessar reglur 

eru í fyrsta lagi sjálfræðisreglan, sem þýðir að rannsakandi verður að bera virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Í öðru lagi er skaðleysisreglan sem þýðir að 

heilbrigðisstarfsfólk ætti að forðast að valda skaða. Þriðja reglan er velgjörðarreglan sem 

snýst um að skylt sé að láta gott af sér leiða og nota leiðir sem minnstu fórna. Að lokum er 

réttlætisreglan sem kveður á um að hver og einn eigi að fá það sem hann á skilið. Vegna 

sjálfræðisreglunnar þurfa allir sem taka þátt í rannsókn að skrifa undir upplýst samþykki um 

að taka þátt í rannsókninni. Til að þeir geti veitt slíkt samþykki þarf að upplýsa þá um hverjir 

standi fyrir rannsókninni, hver tilgangur hennar sé, í hverju þátttakan felist, hverjar áhættur 

og ávinningur hennar séu, hvað sé gert til að draga úr áhættunni, til hvaða ráða verði gripið ef 

einhver verði fyrir skaða, á hvaða tíma rannsóknin fari fram, hvernig sé farið með 

persónugreinanlegar upplýsingar og hvernig niðurstöður verði birtar (Sigurður Kristinsson, 

2013).  

 Í þessari rannsókn verður þátttakendum gerð grein fyrir að viðtölin verði tekin upp og 

þeim eytt eftir úrvinnslu, gögn um þá verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. Þátttakendur þurfi 

ekki að svara spurningum sem þeir vilji ekki svara og geti hætt þátttöku hvenær sem er. Þegar 

vísað verður í þá verða þeim gefin dulnefni svo ekki megi rekja það sem þeir segja til þeirra. 

Einnig verður þeim kynntur tilgangur rannsóknarinnar. Þeir munu fá kynningarbréf 

(fylgiskjal 1) sent heim og samþykki þeir þátttöku skrifa þeir undir upplýst samþykki 

(fylgiskjal 2) í upphafi viðtalsins. Ekki er hætta á að rannsakendur brjóti skaðleysis- eða 

velgjörðarregluna. Þeir vonast til að hægt verði að nýta þessa rannsókn í að bæta 

endurhæfingu eftirlifenda krabbameins og uppfylla þannig réttlætisregluna.   

Þessi rannsókn þarf samþykki vísindasiðanefndar því hún byggir á upplýsingum um 

sjúkdómssögu þátttakenda og þátttakendur voru skjólstæðingar heilbrigðisstofnunar 

(Vísindasiðanefnd, e.d.).  
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4. kafli - umræður  

Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar varð ljóst að afleiðingar lungnakrabbameins 

geta verið margvíslegar. Einstaklingar þurfa að hafa stjórn á einkennum sínum, eiga við rask 

á daglegu lífi og óvissu í kringum sjúkdóminn (Somayaji o.fl., 2019). Að greinast með 

lungnakrabbamein getur verið tilfinningaþrungið og yfirþyrmandi og fólk upplifir sjokk, 

doða, hræðslu og vantrú (Fitch, 2019; Somayaji o.fl., 2019). Mikil skerðing og óöryggi fylgir 

greiningunni og einstaklingar fara úr sínu faglega lífi og umhverfi, sem sumir sjá sem mikið 

áfall (Aumann o.fl., 2015). Þreyta og kvíði hafa mestu áhrifin á sálræna líðan og heilsu (Jung 

o.fl., 2018).    

Að glíma við sjúkdóminn og afleiðingar hans getur valdið streitu og áhyggjum sem 

snúast m.a. um áhrif krabbameinsins og meðferða á lífsgæði. Eftirlifendur búa við ótta og 

óvissu um endurkomu krabbameinsins og þeir þurfa að læra að aðlagast nýjum veruleika, því 

lífið eftir krabbamein er sjaldnast eins og lífið fyrir krabbamein (Mayer o.fl., 2017).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna upplifa einstaklingar með lungnakrabbamein 

fordóma. Fordómar frá heilbrigðisstarfsfólki eru algengir, en einnig geta sjúklingarnir verið 

með fordóma fyrir sjálfum sér og sumir kenna sjálfum sér um og vilja ekki segja fólki í 

kringum sig frá greiningunni. Einstaklingar með lungnakrabbamein upplifa að það sé ekki 

eins mikil vitundarvakning gagnvart lungnakrabbameini eins og öðrum krabbameinum 

(Hamann o.fl., 2014). Breyta þarf umræðunni um lungnakrabbamein. Það hefur m.a. verið 

gert varðandi blöðruháls- og brjóstakrabbamein og virðast viðhorf innan samfélagsins vera 

önnur til þessara krabbameina. Með aukinni umræðu er hægt að draga úr líkum á að 

einstaklingar með lungnakrabbamein upplifi fordóma. Hjúkrunarfræðingar spila stórt 

hlutverk því þeirra starf fer mikið fram með fræðslu og samskiptum. Það er ekki á okkar 

ábyrgð að dæma fólk heldur sinna öllum á sama grundvelli. Persónuleg álit eiga ekki að koma 

niður á hjúkrun sem hjúkrunarfræðingar veita. Eins og segir í siðareglum hjúkrunarfræðinga 

„Hjúkrunarfræðingur er málsvari skjólstæðings og stendur vörð um reisn hans og rétt og 

stuðlar að því að komið sé fram af virðingu og heiðarleika. Hjúkrunarfræðingur stendur vörð 

um sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðings og rétt til bestu mögulegrar þjónustu á hverjum tíma.” 

(Siðaráð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015, 2. kafli, fyrsta málsgrein).  

Markmið endurhæfingar er m.a. að bæta virkni og lífsgæði einstaklingsins. 

Einstaklingar eru mismunandi og því er gott að hafa endurhæfinguna einstaklingsmiðaða og í 

samráði við einstaklinginn (Maehr o.fl., 2016). Endurhæfing fer fram á nokkrum stöðum á 

Íslandi t.d. á Kristnesi (Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.) og Reykjalundi, (Reykjalundur, e.d.b). 
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Kristín nefnir að á lungasviði Reykjalunds sé í boði þverfagleg endurhæfing fyrir 

lungnakrabbameinssjúklinga sem lokið hafa skurðaðgerð og teljast læknaðir. Þar fá þeir m.a. 

kennslu og fræðslu varðandi hreyfingu, öndun og streitustjórnun. Endurhæfingarteymi 

Landspítalans fyrir krabbameinsgreinda kemur einnig að endurhæfingarferlinu 

(Endurhæfingarteymi fyrir krabbameinsgreinda, e.d.). Hreyfing er meðferðarúrræði sem er 

notað og eru kostir hennar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga margir. Hún minnkar einkenni 

eins og andnauð, þreytu, og eymsli eftir skurðaðgerð og stuðlar að meiri orku og líkamlegri 

vellíðan (Missel o.fl., 2015). Sjúkraþjálfarar sjá oft um að skipuleggja hreyfingu á 

sjúkrahúsum. Hlutverk hjúkrunarfræðinga þegar kemur að hreyfingu er að fylgjast með og 

hvetja skjólstæðinga til að hreyfa sig þegar sjúkraþjálfarinn er ekki á staðnum. Í fræðigreinum 

sem stuðst var við kom fram að skortur er á fræðslu um hreyfingu en einstaklingar upplifðu 

að hún bætti lífsgæði. Einnig fundu þeir fyrir stuðningi þegar þeir voru í hóp með öðrum 

lungnakrabbameinssjúklingum (Crandall o.fl., 2018; Missel o.fl., 2015).   

Í nútímasamfélagi er tæknin í mikilli þróun og því má velta fyrir sér notagildi hennar 

við endurhæfingu lungnakrabbameinssjúklinga. Rannsóknir Lubberding o.fl. (2015) og 

Somayaji o.fl. (2019) benda til þess að notkun smáforrita í síma sé góð viðbót við 

endurhæfingu og geti boðið upp á utanumhald og hvatningu. Hún kemur þó ekki í staðinn 

fyrir neitt en getur veitt hugarró og hjálpað eftirlifendum að fylgjast með sínum einkennum, 

muna hvað þeir vilja ræða við lækninn og fylgjast með árangri sínum í endurhæfingu svo 

dæmi séu nefnd. Í markþjálfunarrannsókn Somayaji o.fl. (2019) var hjúkrunarfræðingur 

leiðbeinandi. Hann hlaut mikils trausts og gott meðferðarsamband myndaðist. Við teljum að 

smáforrit og markþjálfun geti hjálpað hjúkrunarfræðingum að fylgja eftir sjúklingum og 

mynda þannig gott meðferðarsamband með því að fylgja eftir einkennum og leiðbeina út frá 

þeim. Þetta hjálpar líka sjúklingum að muna spurningar sem þeir hafa og mögulega gæti 

hjúkrunarfræðingurinn svarað þeim gegnum smáforritið. Þannig gæti notkun smáforrita og 

hlutverk hjúkrunarfræðings sem markþjálfa stuðlað að heildræni hjúkrun.   

Öndunaræfingar geta reynst gagnlegar til að bæta virkni lungna hjá einstaklingum 

með lungnakrabbamein. Öndunaræfingar, eins og að læra rétta öndun, hóstaæfingar og öndun 

við loftháða þjálfun, t.d. að hjóla, geta bætt lungnavirkni fyrir aðgerð (Saito o.fl., 2017). Það 

eru sjúkraþjálfarar sem ráðleggja öndunaræfingar en hjúkrunarfræðingar sjá um hvatningu og 

eftirfylgni, líkt og með hreyfinguna. Öndunaræfingar þarf stundum að gera oft á dag og 

sjúkraþjálfari er ekki á staðnum til að ráðleggja í hvert skipti.   
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Jóga getur líka gagnast einstaklingum með lungnakrabbamein. Auk þess að bæta 

öndun þá hefur það jákvæð áhrif á svefn, streituhormón og skap (Fouladbakhsh o.fl., 2014). 

Jógakennarar eru sú fagstétt sem mest kennir jóga en hjúkrunarfræðingar geta einnig nýtt sér 

jóga með því að læra öndunartæknina eða gerast jógakennarar.   

Fjölskyldan getur verið mikilvægur stuðningur við einstaklinginn en Granger o.fl., 

(2016) benda á að hún geti einnig verið hindrun þar sem hún hvetji sjúklinga oft til að hvíla 

sig. Því er gott að hafa fjölskyldumeðlimi með í fræðslu um hreyfingu,  sem og í greiningar- 

og endurhæfingarferlinu. Það getur verið gagnlegt fyrir sjúkling, aðstandendur sem og 

umönnunaraðila. Hjúkrunarfræðingar geta haldið utan um fræðslu fyrir fjölskyldu um 

hreyfingu með sjúklingnum og hlustað á áhyggjur þeirra en eins og segir í siðareglum 

hjúkrunarfræðinga „Hjúkrunarfræðingur sýnir aðstandendum virðingu og nærgætni, hlustar 

á og bregst við athugasemdum og áhyggjum þeirra, með hagsmuni sjúklings í fyrirrúmi” 

(Siðaráð Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015, 2. kafli siðaregla 2.13).  

Þegar fjallað er um lungnakrabbamein og áhættuþætti tengda því koma reykingar 

e.t.v. upp í hugann en þær eru taldar orsaka 90% af lungnakrabbameini (Tómas Guðbjartsson 

o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingar gegna stóru hlutverki í að hjálpa fólki að hætta að reykja. Á 

reyklaus.is starfa hjúkrunarfræðingar sem hjálpa fólki í áttina að reykbindindi og halda úti 

vefsíðu og síma í sama tilgangi (Um Reyklaus, e.d.). Kristín segir það einnig vera hluta af 

endurhæfingu Reykjalunds að bjóða þeim sem þurfa aðstoð við að hætta að reykja.   

Yfirlitsgrein Pisinger og Dössing (2015) fjallar um innihald rafrettuvökva og þær 

agnir sem finnast í honum. Í greininni stendur að aldrei sé öruggt að anda að sér ögnum því 

slíkt geti aukið hættu á hjartasjúkdómum, astma og lungnakrabbameini og haft áhrif á vöxt og 

virkni lungna. Í rafrettuvökva finnast 3000 sinnum fleiri agnir en í andrúmsloftinu. Virkni 

vökvans á líkamann hefur hins vegar ekki verið rannsökuð nægilega þar sem hann er 

tiltölulega nýr á markaði. Íslendingar nota rafrettur meira en aðrar Norðurlandaþjóðir (Nordic 

Welfare Center, e.d.) og það má velta fyrir sér mögulegum áhrifum rafretta á heilsu fólks í 

framtíðinni. Rannsakendur hafa orðið varir við umræður í fjölmiðlum og í samfélaginu sem 

snúa að rafrettum. Það virðist sem Íslendingar, og þá sérstaklega ungt fólk, telji rafrettur 

skaðlausar. Þar að auki telur ungt fólk að rafrettugufa með ávaxtabragði valdi minni skaða en 

ef um tóbaksbragð væri að ræða (Guðni Einarsson, 2019).  

Ekki fundust neinar rannsóknir á hjúkrun lungnakrabbameinssjúklinga í endurhæfingu 

á Íslandi. Rannsakendur telja þörf á að rannsaka hjúkrun einstaklinga sem glíma við 

afleiðingar þess nánar, einkum hér á landi þar sem lítið hefur verið um rannsóknir á þessum 
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hópi. Þar sem dregið hefur úr sígarettunotkun á Íslandi, og meðferð fer batnandi (Tómas 

Guðbjartsson o.fl., 2008) má álykta að eftirlifendum lungnakrabbameins muni fjölga. Við 

vitum þó ekki hvað koma skal varðandi rafrettunotkun ungs fólks.   

Rannsókn Jónínu Sigurgeirsdóttur og Sigríðar Halldórsdóttur (2008) fjallar almennt 

um endurhæfingu og þarfir, en ekki sérstaklega um endurhæfingu eftirlifenda 

lungnakrabbameins. Í henni komu fram þarfir endurhæfingasjúklinga og hún gæti nýst í 

endurhæfingu eftirlifenda lungnakrabbameins. Því gæti þessi rannsókn auðveldað 

hjúkrunarfræðingum að skilja þá einstaklinga betur og þar með bætt hjúkrun þeirra og haft 

gildi fyrir hjúkrunarfræðinga sem og aðrar fagstéttir í heilbrigðiskerfinu. Samkvæmt Kristínu 

er þverfagleg einstaklingsmiðuð endurhæfing mikilvægt framhald eftir að 

lungnakrabbameinið hefur verið fjarlægt. Sjúklingar eftir aðgerð og í bataferli eru mjög 

ánægðir með að taka þátt í endurhæfingu. Hún er ákveðinn punktur yfir i-ið til að fá tækifæri 

til að breyta lífsstíl sínum og bæta lífsgæði.  

Samantekt  

Að greinast með lungnakrabbamein getur verið tilfinningaþrungið og yfirþyrmandi. 

Mikil skerðing og óöryggi fylgir því og einstaklingar þurfa að aðlagast nýjum veruleika. 

Algengt er að einstaklingar með lungnakrabbamein upplifi fordóma. Þörf er á 

vitundarvakningu og breyttum viðhorfum gagnvart þessari tegund krabbameins. Endurhæfing 

getur haft marga kosti fyrir þennan hóp, m.a. má notast við öndunaræfingu, jóga, markþjálfun 

og aðstoð við að hætta að reykja. Fjölskyldan getur bæði verið hindrun og verið hvetjandi, en 

stuðningur hennar er mikilvægur. Eftir að glíma við þennan sjúkdóm breytist líf einstaklinga. 

Rannsakendur telja að þörf sé á frekari rannsóknum.  
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5. kafli -Lokaorð  

  Lungnakrabbamein er lífsógnandi ástand sem getur haft áhrif á allar hliðar lífs 

eftirlifenda. Það er þó ekki lengur dauðadómur þar sem meðferðir og greining eru orðin betri. 

Við þurfum þó að huga betur að þeim sem lifa sjúkdóminn af eða lifa með honum. Þeir þurfa 

að eiga við afleiðingar hans. Markmiðið er að kanna upplifun eftirlifenda sem hafa lokið 

endurhæfingu á lungasviði Reykjalunds. Með notkun viðtala fæst lýsing á upplifun þess að 

greinast með krabbamein, upplifun eftirlifenda af endurhæfingu og hverjar þarfir þeirra eru. 

Vert er að gera ráð fyrir fámennum hópi í úrtaki og einungis verður rætt við ákveðinn hóp af 

einni endurhæfingardeild. Þannig verður ekki hægt að fá heildarmynd af upplifun allra sem 

farið hafa í gegnum slíka meðferð í samfélaginu, en niðurstöður ættu að geta gefið ákveðnar 

vísbendingar sem gætu nýst í þróun endurhæfingar lungnakrabbameinssjúklinga.  

Rannsakendur lærðu mikið um sjúkdóminn við gerð þessarar rannsóknaráætlunar, 

bæði almennt um lungnakrabbamein og þau úrræði sem hægt er að nota í endurhæfingu. Til 

dæmis öndunaræfingar, hreyfingu, markþjálfun og smáforrit. Einnig lærðum við um 

mikilvægi fræðslu og hverjar fræðsluþarfir eftirlifenda eru. Við heimildaleit kom í ljós að 

lungnakrabbamein er lítið rannsakað hér á landi og því er þörf á frekari rannsóknum. Í 

framtíðinni gætum við séð fyrir okkur að notkun smáforrita gæti nýst betur í endurhæfingu 

þessara einstaklinga. Einnig eru betri horfur þar sem dregið hefur úr reykingum en á móti 

kemur að áhugavert verður að fylgjast með rannsóknum á áhrifum rafretta á tíðni 

lungnakrabbameins.   
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Fylgiskjal 1 – Drög að kynningarbréfi  

Hver er reynsla eftirlifenda lungnakrabbameins af endurhæfingu á Reykjalundi?  

Leiðbeinandi rannsóknarinnar: Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, 

hafdis@unak.is sími 460-8456  

Ágæti verðandi þátttakandi  

  Við undirritaðar, Elín María Gunnarsdóttir (sími: 868-0993), Pála Sigríður 

Tryggvadóttir (sími: 690-0233) og Þórey Kara Helgadóttir (sími: 893-2984) viljum bjóða þér 

að taka þátt í rannsókn sem er hluti af B.S. námi í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu eftirlifenda lungnakrabbameins af 

endurhæfingu á Reykjalundi. Í rannsókninni verður leitast við að kanna reynslu þína af því 

hvernig líkamlegum og andlegum þörfum þínum var mætt í endurhæfingu. Það er okkar von 

að niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist til að betur megi koma til móts við þarfir þeirra sem 

nýta sér þjónustu Reykjalundar. Skilyrði til þátttöku í þessari rannsókn er að þátttakendur séu 

eldri en 18 ára og hafi lokið endurhæfingu á vegum Reykjalunds á síðastliðnum fimm árum.   

  Rannsóknin fer þannig fram að þú hittir eina okkar og hún tekur við þig um 

klukkustundarlangt viðtal. Í upphafi viðtalsins verður rannsóknin kynnt og ef þú samþykkir 

þátttöku skrifar þú undir upplýst samþykki og svo hefst viðtalið sem verður hljóðritað. Við 

óskum eftir að hitta þig allavega tvisvar sinnum, einu sinni til að taka viðtalið og aftur til að 

fara yfir niðurstöður viðtalsins. Við gætum þurft að hitta þig allt að fjórum sinnum. Allar 

upplýsingar um þig og viðtalið verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þú færð dulnefni svo 

ekki sé hægt að rekja gögn til þín. Við lok úrvinnslu gagna verður öllum gögnum 

rannsóknarinnar um þig eytt. Réttur þinn sem þátttakanda felst í því að þú getur neitað að 

svara einstaka spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er án þess að útskýra af hverju. 

Verkefnið verður aðgengilegt á rafrænu gagnasafni, www.skemman.is.   

Ef þú sérð þér fært að taka þátt í rannsókninni getur þú haft samband við 

rannsakendur/leiðbeinanda símleiðis eða í gegnum eitthvert netfanganna hér að neðan. Ef 

frekari spurningar vakna eða óskað er eftir nánari upplýsingum hvetjum við þig til að hafa 

samband.  

Með von um góða þátttöku  
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_______________________________  

Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á 

Akureyri Leiðbeinandi rannsóknarinnar 

hafdis@unak.is  

Sími: 460-8456  

  

________________________________ 

Elín María Gunnarsdóttir 

ha130852@unak.is  

Sími: 868-0993  

  

________________________________ 

Pála Sigríður Tryggvadóttir 

ha131203@unak.is  

Sími: 690-0233  

  

_______________________________ 

Þórey Kara Helgadóttir 

ha150034@unak.is 

 Sími: 893-2984  
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Fylgiskjal 2 - Drög að upplýstu samþykki  

Hver er reynsla eftirlifenda lungnakrabbameins af endurhæfingu á Reykjalundi?  

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Hafdís Skúladóttir  

Ég undirrituð/aður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf um fyrirhugaða rannsókn „Hver er 

reynsla eftirlifenda lungnakrabbameins af endurhæfingu á Reykjalundi?”. Einnig hef ég 

fengið tækifæri til að spyrja um það sem er óljóst og fengið fullnægjandi svör. Ég geri mér 

fulla grein fyrir hlutverki mínu í rannsókninni og ég mun taka þátt í viðtali sem tekið verður 

upp og tekur  

u.þ.b. klukkustund. Haft verður samband a.m.k. einu sinni eftir viðtalið. Mér hefur verið 

greint frá rétti mínum til að neita að svara einstaka spurningum og hætta þátttöku hvenær sem 

er án útskýringa. Ég gef fullt leyfi til að vera hljóðrituð/-aður og að þær upplýsingar sem ég 

gef um upplifun mína verði notaðar við gerð þessarar rannsóknar og treysti því að fulls 

trúnaðar verði gætt.  

Ég veiti hér með samþykki mitt:   

Staður og dagsetning: _____________________________________________   

Nafn þátttakanda: ________________________________________________   

Símanúmer: _____________________________________________________  

 Elín María Gunnarsdóttir:__________________________________________   

Pála Sigríður Tryggvadóttir:_________________________________________   

Þórey Kara Helgadóttir: ____________________________________________  
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Fylgiskjal 3– Drög að bréfi til framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi  

  Til þeirra sem málið varðar.  

  Við undirritaðar erum nemar við Háskólann á Akureyri og erum að hefja vinnu við 

rannsókn. Leiðbeinandinn okkar er Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á Akureyri.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna þarfir og reynslu eftirlifenda 

lungnakrabbameins af endurhæfingu á Reykjalundi og hvernig upplifun það er að greinast 

með lungnakrabbamein.   

  Framkvæmd rannsóknarinnar fer þannig fram að tekin verða viðtöl við einstaklinga 

sem hafa greinst með lungnakrabbamein og lokið endurhæfingu á Reykjalundi á tímabilinu 1. 

janúar 2016 til 31. desember 2018. Notast verður við heildarúrtak og við ætlum að biðja þig 

um að hafa samband við mögulega þátttakendur og senda þeim kynningarbréf um 

rannsóknina. Markmiðið er að fá um 5 til 15 þátttakendur. Rannsóknarvinna hefst að fengnu 

leyfi vísindasiðanefndar.    Við óskum eftir skriflegu leyfi til að framkvæma þessa 

rannsókn á Reykjalundi. Engar persónugreinanlegar upplýsingar munu koma fram í 

rannsóknargögnum og þagnarskylda ítrekuð.  

  

________________________________ 

Elín María Gunnarsdóttir 

ha130852@unak.is  

Sími: 868-0993  

  

________________________________ 

Pála Sigríður Tryggvadóttir 

ha131203@unak.is  

Sími: 690-0233  

  

____________________________ 

Þórey Kara Helgadóttir 

ha150034@unak.is 

 Sími: 893-2984  
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Fylgiskjal 4 – Drög að viðtalsramma  

1. Hvert er kyn þitt?  

2. Hvað ertu gömul/gamall?  

3. Reykir þú eða hefurðu reykt? Ef svo er, hversu lengi og hve margar sígarettur á dag?  

4. Hvað er langt síðan þú greindist með krabbamein?  

5. Hvernig krabbamein hefur þú greinst með?  

6. Hver voru fyrstu einkenni lungnakrabbameins sem þú fannst fyrir?   

7. Hvaða einkennum finnur þú fyrir í dag?  

8. Hvernig meðferð hefur þú undirgengist vegna krabbameinsins?  

9. Getur þú lýst fyrir mér upplifuninni af meðferðinni?  

10. Hvað er langt síðan meðferð lauk?  

11. Fannst þér einkennin þín breytast eftir meðferð?  

12. Getur þú lýst fyrir mér líðan þinni þegar þú greindist með lungnakrabbamein. Hvað 

fór um hugann?  

13. Ef þú berð daglegt líf þitt í dag saman við daglegt líf þitt fyrir greiningu, hugsar þú þá 

á einhvern hátt öðruvísi um daglegt líf þitt eins og það var áður en þú greindist með 

krabbamein?  

14. Getur þú lýst því fyrir mér hvaða áhrif þetta hefur haft á fjölskyldu þína og vini?  

15. Hefur þú upplifað fordóma?  

16. Getur þú lýst fyrir mér hvernig þeir birtast?  

17. Hvaðan komu fordómarnir?  

18. Getur þú lýst fyrir mér samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk? Voru þau jákvæð eða 

neikvæð?  

19. Hvað er langt síðan þú fórst í endurhæfingu?  

20. Hvað var gert í endurhæfingu?  

21. Hversu löng var endurhæfingin?  

22. Hvaða væntingar hafðir þú áður en þú fórst í endurhæfingu?  

23. Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af endurhæfingunni?  

24. Hvaða áhrif hefur endurhæfingin haft á líkamlega líðan þína?  

25. Hvaða áhrif hefur endurhæfingin haft á sálræna líðan þína?  

26. Hefur endurhæfing haft áhrif á samskipti við aðra, t.d. fjölskyldu og vini?  

27. Er eitthvað sem þú fékkst ekki út úr endurhæfingunni en hefðir viljað fá?  

28. Er eitthvað sem þú vilt bæta við?  
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Fylgiskjal 5 - Viðtalsrammi fyrir Guðmund  

  

Viðtalramminn sem stuðst var við er fenginn úr Hamann o.fl. (2014) og einnig hafa 

rannsakendur búið til spurningar sem þeim finnst mikilvægt að komi fram. Viðtalsramminn 

sem stuðst er við hefur verið þýddur yfir á íslensku.  

Viðtalsleiðbeiningar (e. interview guide): Áhrif viðhorfa gagnvart lungnakrabbameini    

1. Byrjunarspurningar   

1. Spurning: Segðu mér frá reynslu þinni í tengslum við lungnakrabbamein.   

1. Spurning: Hvernig greindist þú fyrst með lungnakrabbamein?  

2. Spurning: Hvernig brást þú við þegar þú komst að greiningunni?  

3. Spurning: Hvernig brugðust fjölskylda, vinir og samstarfsfélagar við?  

2. Leyfið sjúklingnum að lýsa fordómum með eigin orðum, hvað orðið þýðir fyrir þeim og að 

hvaða gráðu þeir geti fundið fyrir þeim.   

1. Spurning: Sumir einstaklingar sem glíma við lungnakrabbamein greina frá að þeim 

líði illa vegna greiningar sinnar. Getur þú sagt mér aðeins frá einhverjum slæmum 

tilfinningum sem þú getur hafa upplifað í tengslum við að greinast með 

lungnakrabbamein?   

(Athugasemd: Ef sjúklingur segir, „Hvað átt þú við?” eða er undrandi yfir 

spurningunni: Þá getur þú sagt: „Sumir sjúklingar segja sérstaklega að 

lungnakrabbamein vekji upp tilfinningar sem sjúklingar með önnur krabbamein 

upplifi ef til vill ekki.”)  

2.1 Spurning: Eru þessar tilfinningar um krabbamein almennt eða eiga þær 

sérstaklega við vegna lungnakrabbameinsins sem þú hefur?   

2.2 Spurning: Hvernig hafa þessar tilfinningar áhrif á viðbrögð fjölskyldu 

og vina til þín og greiningar þinnar?  

2. 3 Spurning: Hvernig hefur fjölmiðlaumfjöllun haft áhrif á tilfinningar 

þínar?  

 2.4  Spurning: Hafa þessar tilfinningar fengið þig til að hugsa öðruvísi um 

aðra hluta lífs þíns?   

3. Rannsakað hvernig hlutverk reykinga spilar hlutverk í upplifun sjúklings af fordómum.  

Spurning: Sumir sjúklingar greina frá að þeir eyði miklum tíma í að hugsa um hvað olli 

krabbameininu. Getur þú lýst einhverjum af þessum hugsunum sem þú hefur upplifað?  
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3.1 Spurning: Hvernig hafa þessar hugsanir um hvað olli krabbameininu 

haft áhrif á álit þitt á sjálfum þér?  

3.2 Spurning: Hversu mikið hafa spurningar annars fólks um hvað olli 

krabbameininu áhrif á þig?   

3.3 Spurning: Bregstu við á mismunandi hátt eftir því hvort spurningarnar 

koma frá fjölskyldum og vinum eða frá fólki sem þú þekkir lítið?  

4. Rannakað á hvaða máta fordómar geta haft áhrif á tilfinningalega aðlögun, mannleg 

samskipti og hegðun. (Notið „hugsið upphátt” tækni fyrir sérstaka hluti til að hjálpa að 

þessu markmiði; getið valið mismunandi atriði eftir því hvað hefur og hefur ekki komið 

fram enn sem komið er.)  

4.1. Spurning: Hér eru nokkrar hugsanir sem annað fólk hefur hugsað í tengslum við 

lungnakrabbameinsgreiningu sína. Getur þú rætt um hvernig, ef eitthvað, hver 

staðhæfing á við um þig og reynslu/upplifun þína?  

4.1.1. Þegar fólk kemst að því að ég er með krabbamein vill það vita hvað olli 

því. 4.1.2. Fólk sýnir mér minni skilning en fólki sem er með aðrar týpur af 

krabbameini.  

4.1.3. Ég finn fyrir samviskubiti vegna þess að ég er með lungnakrabbamein.  

4.1.4. Stundum líður mér eins og ég hafi gert eitthvað til að verðskulda það að 

hafa lungnakrabbamein.  

4.1.5. Stundum koma tímar þar sem ég tala ekki við fjölskyldu og vini um 

krabbameinið mitt vegna þess að ég hef áhyggjur af því að ég verði 

dæmdur.   

4.1.6 Að líða illa vegna þess að ég er með lungnakrabbamein hefur haft 

neikvæð áhrif á það hvernig ég tala um sjálfan mig í læknistímum.  

 (Hamann o.fl., 2014)  

Spurningar frá rannsakendum:  

1. Hvernig krabbamein hefur þú greinst með?  

2. Hvað voru fyrstu einkenni lungnakrabbameins sem þú fannst fyrir? Hvaða einkennum 

finnur þú fyrir?  

3. Hvers konar meðferð hefur þú undirgengist tengt krabbameini þínu? Hvernig 

upplifðir þú hana?  

4. Hefur þú farið í endurhæfingu tengda lungnakrabbameininu?  

5. Veist þú hvaða endurhæfing er í boði?  
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6. Hefur þú áhuga á að fara í endurhæfingu eða telur að hún gæti gagnast þér?  

7. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?  
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Fylgiskjal 6 - Viðtal við Kristínu  

1. Sækja margir lungnakrabbameinssjúkingar í endurhæfingu?  

2. Telur þú að lungnakrabbameinssjúklingar séu nógu upplýstir um þetta úrræði?  

3. Er sérhæfð endurhæfing fyrir lungnakrabbameinssjúklinga eða er það almenn 

lungnaendurhæfing?  

4. Hvernig er endurhæfingin uppbyggð?  

5. Hvaða úrræði eru í boði?    

6. Hvað telur þú vera helsta ávinning endurhæfingar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga?  

7. Finnst þér lungnakrabbameinssjúklingar vera jákvæðir fyrir endurhæfingu?  

8. Gætir þú lýst fyrir okkur hlutverki hjúkrunarfræðings við lungnaendurhæfingu á 

Reykjalundi?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


