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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun og reynslu af því að vera maki 

krabbameinsgreindra einstaklinga til að varpa ljósi á hvaða stuðningur og aðstoð hafi 

staðið þeim til boða og hvort þörf sé á frekari stuðningi. Áhersla var lögð á að fá 

upplýsingar um hvernig makar upplifðu sálfélagslegan stuðning og þeirra sýn á hvaða 

þjónustu þeir myndu vilja fá frá félagsráðgjöfum. 

Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri rannsóknaraðferð með þeim hætti að 

tekin voru viðtöl við sex einstaklinga, þrjár konur og þrjá karla sem áttu það 

sameiginlegt að vera eða hafa verið makar einstaklinga með krabbamein. Þátttakendur 

voru á aldrinum 36 til 53 ára þegar viðtölin voru tekin í september og október árið 2019. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að makar krabbameinsgreindra 

einstaklinga áttu það sameiginlegt að upplifa krabbameinsgreiningu maka síns sem áfall 

og finna fyrir vanlíðan í kjölfarið. Hún birtist meðal annars í óvissu, áhyggjum, kvíða, og 

svefnerfiðleikum. Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að miklar breytingar urðu á 

lífi þeirra og þeir tóku að sér nýtt ábyrgðarhlutverk sem umönnunaraðilar, auk þess að 

axla ýmsa ábyrgð sem maki þeirra hafði áður borið eða þau deilt. Viðmælendur voru allir 

sammála um að það þurfi að veita aukinn stuðning og fræðslu fyrir maka þegar ástvinur 

þeirra greinist með krabbamein. Þá telja þeir að sú þjónusta sem er í boði hafi ekki verið 

nógu aðgengileg og upplýsandi. Sérstaklega var bent á að það þyrfti að grípa maka fyrr í 

ferlinu og mikilvægt væri að félagsráðgjafi fylgdi fjölskyldunni í gegnum ferlið og 

leiðbeindi þeim og útskýrði hvað væri framundan. Þátttakendur lögðu til að makar 

fengju einstaklingsviðtöl hjá félagsráðgjafa og að hægt væri að sækja hópastarf hjá 

félagsráðgjafa sem fylgdi þeim eftir í ferlinu. Þá lögðu makar áherslu á mikilvægi 

skriflegra upplýsinga og að þeim væri afhent handbók eða bæklingur með hagnýtum 

upplýsingum fyrir sig í upphafi. 

Lykilorð: Aðstandandi, maki, krabbamein, áföll, umönnun, hlutverk, stuðningur, 

félagsráðgjöf. 
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Abstract 

The goal of this study was to gain insight into the experience of being a spouse of a 

cancer-diagnosed individual, in order to highlight what support and assistance is 

available to them and whether further support is needed. Emphasis was placed on 

obtaining information about how spouses experienced psychosocial support and their 

views on what services they would like to receive from social workers. 

The study was conducted by a qualitative research method by interviewing six 

individuals, three women and three men who share the experience of having, or having 

had, a spouse diagnosed with cancer. Participants were aged between 36 and 53 years 

at the time of the interview. The interviews were conducted in September and October 

2019. 

The results of the study revealed that the spouses of cancer-diagnosed individuals 

had a common ground of experiencing their partner's cancer diagnosis as a shock and 

subsequent distress, which manifested in, among other things, uncertainty, worry, 

anxiety, and sleep problems. Interviewees all had a common sense of a significant 

change in their life and their take on a comprehensive role as caregivers, in addition to 

taking on their spouse’s responsibilities or the ones they had shared previously . The 

interviewees all agreed the necessity for increased support and education needed for 

spouses of cancer-diagnosed individuals when their loved one is diagnosed with cancer, 

and that the services available to them had not been accessible and informative 

enough. In particular, they felt that support and educational services should have been 

provided to them earlier in the process and that the assistance of a social worker to 

guide them and explain to them what was ahead is essential. Participants suggested for 

increased support to include; that spouses should receive individual interviews and 

group work with social workers who would be able to follow them through the process. 

In addition, they emphasized the importance of written information and to be provided 

with a handbook or brochure that would include practical information for themselves in 

the beginning of the process. 

Keywords: Family member, spouse, cancer, trauma, care, role, support, social work. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á 

haustmánuðum árið 2019. Ég vil byrja á því að þakka viðmælendum mínum innilega fyrir 

þátttökuna. Sérstaklega vil ég þakka þeim fyrir að gefa sér tíma, deila með mér og tjá sig 

opinskátt um tilfinningar sínar og líðan og treysta mér fyrir erfiðri og persónulegri 

reynslu sinni, án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið til. Ég vil einnig færa Svanhildi 

Ólafsdóttur og Unni Svövu Jóhannsdóttur innilegar þakkir fyrir þeirra aðstoð og 

hvatningu. Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins færi ég þakkir fyrir að lána mér 

aðstöðu fyrir viðtöl. Leiðbeinendum mínum Dr. Guðnýju Björk Eydal, prófessor við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur, félagsráðgjafa 

hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, vil ég færa sérstakar þakkir fyrir góða 

leiðsögn, uppbyggjandi gagnrýni, jákvæðar ábendingar og gott samstarf. Foreldrum 

mínum, fjölskyldu og vinum færi ég þakkir fyrir hvatningu og stuðning. Þá vil ég einnig 

þakka Dagbjörtu Guðmundsdóttur yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég færa 

sambýlismanni mínum Sigurbirni Jónassyni og börnum mínum, Hildi Svövu, Ísak Eldjárn, 

Arnari Mána og Elvari Orra þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði, kærleika, 

hvatningu og óbilandi trú á mér í gegnum námið. 

Ritgerðina vil ég tileinka öllum mökum og fjölskyldum krabbameinsgreindra 

einstaklinga. 
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1 Inngangur 
Hópur sem lítið hefur verið fjallað um á Íslandi eru makar þeirra sem greinast með 

krabbamein. Titill ritgerðarinnar er tilvitnun í blaðaviðtal við maka manns með krabbamein, 

sem lýsti vegferðinni sem hlutverki án handrits eða leiðbeininga sökum þess að ferlið 

einkennist af óvissu um næstu skref auk þess sem upplýsingar og athygli beinast oft fyrst og 

fremst að sjúklingum (Vilhjálmur A. Kjartansson, 2017). Þegar ástvinur greinist með 

krabbamein er það áfall fyrir aðstandendur hans, sér í lagi maka þar sem þeir upplifa oft 

mikið álag við að taka á sig stórt umönnunarhlutverk og aukna ábyrgð sem getur haft áhrif á 

heilsu þeirra. Því er mikilvægt að veita þessum hópi athygli og fá betri innsýn í aðstæður 

þeirra og þarfir með það að markmiði að bera kennsl á þörf fyrir sálfélagslegan stuðning og 

þjónustu. 

Rannsóknir á líðan aðstandenda krabbameinsgreindra hafa verið gerðar víða erlendis en 

fáar íslenskar rannsóknir eru til um efnið (Friðriksdóttir o.fl., 2011; Sigrún Júlíusdóttir og 

Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2017). Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að aðstandendur 

krabbameinsgreindra einstaklinga þurfi að takast á við tilfinningaleg, líkamleg og félagsleg 

vandamál í kjölfar greiningar og veikinda þeirra (Lund, Ross, Petersen og Groenvold, 2015; 

Sherwood o.fl., 2012). 

Þessi rannsókn beinist að mökum krabbameinsgreindra einstaklinga. Markmið hennar er 

að greina hvaða sálfélagslegur stuðningur stendur mökum til boða og fá innsýn í upplifun og 

reynslu þeirra. Ástæða fyrir vali rannsakanda á umfjöllunarefninu er tillaga sem barst til 

leiðbeinanda, sem er prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, frá konu 

krabbameinsveiks manns þar sem hún lýsti upplifun sinni á því að vera maki og hvernig hún 

hefði gleymst í ferlinu. Hinn veiki fékk fullnægjandi þjónustu og upplýsingar, þar á meðal 

handbók sem útskýrði sjúkdóm og meðferð. Hennar ósk var sú að makar og aðrir 

aðstandendur fengju einnig slíka handbók sem gæti verið tæki til að draga úr vanlíðan, kvíða, 

ótta og óvissu með framhaldið. Hún benti einnig á hversu mikið hún hefði saknað þess að 

hafa ekki félagsráðgjafa sem héldi utan um mál fjölskyldunnar frá upphafi. Vert er að nefna 

að Landspítalinn gaf út bækling í samvinnu við hana í nóvember 2019 fyrir aðstandendur 

sjúklinga með krabbamein (Landspítali 11B dagdeild blóð-og krabbameinslækninga, 2019). 

Rannsakandi hefur unnið fjölskylduvinnu með fólki sem glímir við annars konar sjúkdóma og 
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fannst áhugavert að heyra sögu þessa maka og kom á óvart hversu lítinn stuðning 

viðkomandi hafði fengið. Rannsakanda fannst því afar áhugavert að kanna þetta nánar.  

Rannsakandi hefur mikinn áhuga á velferð aðstandenda en sá hópur sem er hér til 

umfjöllunar hefur lítið verið í opinberri umræðu. Telur rannsakandi þörf á að vekja máls á 

málefnum maka krabbameinsgreindra þar sem það getur stuðlað að aukinni þekkingu og 

samhliða opnað umræðu um þarfir þessa hóps í samfélaginu. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu af því að vera maki 

krabbameinsgreinds einstaklings. 

Í ritgerðinni er eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað: 

1. Hver er reynsla og upplifun maka af því að vera aðstandandi einstaklings sem 

greinst hefur með krabbamein?  

2. Hvernig aðstoð/stuðning fá makar krabbameinsgreindra einstaklinga?  

3. Hvaða þjónustu myndu makar vilja fá frá félagsráðgjöfum? 

Tilgangurinn með rannsókninni var að fá dýpri innsýn í stöðu og verkefni maka 

krabbameinsgreindra einstaklinga. Með slíkri þekkingu er hægt að grípa fyrr inn í og aðstoða 

maka við að vinna úr áfallinu sem krabbameinsgreining ástvinar getur valdið og efla lífsgæði 

þeirra og aðstandendafærni. 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Á Íslandi hafa rannsóknir verið gerðar sem lúta að reynslu og upplifun aðstandenda 

krabbameinsgreindra en lítið verið fjallað um maka eingöngu (Sigrún Júlíusdóttir og 

Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2017). Þó má nefna rannsókn Nönnu Friðriksdóttur og 

félaga frá 2011 sem fjallar um þarfir, lífsgæði og einkenni kvíða og þunglyndis hjá 

aðstandendum krabbameinssjúklinga (Friðriksdóttir o.fl., 2011). 

Rannsakandi telur þessa rannsókn afar mikilvæga fyrir íslenskt samfélag þar sem sá 

hópur sem er hér til umfjöllunar hefur fengið litla athygli og því mikilvægt að greina þarfir 

hans fyrir upplýsingar og stuðning. Þá er mikilvægt að skoða upplifun og reynslu maka 

krabbameinsgreindra og jafnframt reynslu af stuðningi sem þeir fá. Rannsakandi væntir þess 

að niðurstöður rannsóknarinnar geti gefið vísbendingar um það hvort, og þá hvernig, hægt 
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sé að bæta sálfélagslegan stuðning við maka þeirra sem greinast með krabbamein. Mikilvægt 

er að heyra raddir þessara einstaklinga og getur gildi rannsóknarinnar falist í nýrri innsýn á 

stuðningsþörf maka og varpað ljósi á mikilvæga þætti sem þurfa að vera til staðar. Það er 

von rannsakanda að þessi rannsókn geti nýst til að auka lífsgæði og velferð þessa hóps 

aðstandenda. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla með inngangi, fræðilegri umfjöllun, aðferðafræði, 

niðurstöðum og umræðu. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan hluta ritgerðarinnar og skiptist 

hann í níu undirkafla. Byrjað er að fjalla um krabbamein, tölfræði, lög og krabbameináætlun. 

Þar á eftir eru áföll skilgreind og farið yfir áfalla- og kreppukenningar. Því næst er fjallað um 

aðstandendur, umönnunarhlutverk, maka krabbameinsgreindra, seiglu, kerfiskenningu og 

stöðu þekkingar. 

Í þriðja kafla er fjallað um sálfélagslegan stuðning sem aðstandendur telja sig þurfa. 

Fjallað er um félagslegan stuðning og þau úrræði sem eru í boði fyrir aðstandendur og maka 

krabbameinsgreindra hér á landi. Fjórði kafli fjallar um félagsráðgjöf, markmið hennar, 

málastjórnun félagsráðgjafa og hvernig aðkomu félagsráðgjafa gæti verið háttað í vinnu með 

mökum krabbameinsgreindra einstaklinga. 

Fimmti kafli snýr að rannsóknaraðferðum og gagnasöfnun rannsóknarinnar og 

framkvæmd rannsóknar útskýrð. Einnig er komið inn á siðferðileg álitamál og takmarkanir 

rannsóknar og þátttakendur eru kynntir. 

Í sjötta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og notast við beinar tilvitnanir úr 

viðtölum við þátttakendur. Sjöundi kafli snýr að umræðum og lokaorðum höfundar þar sem 

vangaveltur hans verða settar í samhengi við rannsókn. Að lokum eru fylgiskjöl: Viðtalsvísir 

og afrit af upplýstu samþykki. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Við vinnslu þessarar rannsóknar var horft til fræðilegs efnis og kenninga til að fanga upplifun 

og reynslu maka þeirra sem greinast með krabbamein. 

2.1 Krabbamein 

Krabbamein er ekki einn sjúkdómur heldur samheiti yfir fjölmargra sjúkdóma sem geta 

komið fram í öllum vefjum og líffærum líkamans. Þetta eru oft nefnd æxli en þau geta bæði 

verið illkynja og góðkynja og vísa til tiltekinnar hegðunar sem einkennir krabbameinsfrumur, 

hvað sem líður upprunastað þeirra í líkamanum (Jón Gunnlaugur Jónsson og Laufey 

Tryggvadóttir, 2012). Krabbamein er gildishlaðið orð og margir tengdu það áður fyrr við 

dauðadóm þannig að annað hvort myndi fólk lifa eða deyja og ekkert þar á milli. Á 

undanförnum árum hafa miklar breytingar orðið í tengslum við krabbamein. Þar á meðal 

hafa gríðarlegar framfarir orðið í krabbameinslækningum og hafa fimm ára lífshorfur 

tvöfaldast á síðustu 60 árum, sem þýðir að tvöfalt meiri líkur eru á að einstaklingur með 

krabbamein lifi í fimm ár eða lengur frá greiningu. Sjúkdómurinn er því orðin langvinnur sem 

einstaklingar þurfa að læra að lifa með. Um þriðjungur Íslendinga greinist með krabbamein 

einhvern tímann á lífsleiðinni og um helmingur greinist eftir 65 ára aldur. 

Tölfræði krabbameina á Íslandi frá árunum 2013-2017 sýnir að hér greinast að meðaltali 

815 karlar og 785 konur á ári með krabbamein. Í árslok 2017 voru 14.744 einstaklingar á lífi 

sem greinst höfðu með krabbamein, 6.566 karlar og 8.178 konur (Krabbameinsfélagið e.d.-a). 

Sú jákvæða þróun sem hefur átt sér stað í krabbameinslækningum að nýgreiningum 

hefur fækkað á öllu krabbameini og lægri dánartíðni er í öllum aldurshópum. Þó er reiknað 

með talsverðri aukningu á krabbameinstilfellum í náinni framtíð. Með hækkandi aldri 

þjóðarinnar og fjölgun íbúa er áætlað að á árinu 2033 muni ríflega 2000 Íslendingar greinast 

árlega með krabbamein (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Rannsakandi fann enga tölfræði um aðstandendur krabbameinsgreindra en í fundargerð 

frá aðalfundi Krabbameinsfélags Íslands sem haldinn var 5. maí 2018 kemur fram að nýleg 

könnun sýni að 80% þjóðarinnar eigi náinn ættingja eða vin sem greinst hefur með 

krabbamein (Krabbameinsfélagið e.d.-d). Í nýrri skýrslu Eurostat, tölfræðistofnunar 
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Evrópusambandsins, kemur fram að 8,9% Íslendinga sinni umönnun á óvinnufærum 

fjölskyldumeðlimum sínum (European Commission, e.d.). 

Að takast á við sjúkdóm eins og krabbamein og meðferð við honum hefur ekki aðeins 

áhrif á líkamlega og andlega heilsu þess sem greinist heldur þurfa einstaklingar í slíkum 

sporum að takast á við verulegar áskoranir í sínu daglega lífi, bæði tengdum fjölskyldu- og 

félagslegum erfiðleikum. Slíkar áskoranir geta komið fram sem samskiptavandi við nánustu 

aðstandendur, erfiðleikar tengdir atvinnu og fjárhag, minni geta þeirra til að sinna 

áhugamálum og erfiðleikar í samskiptum við heilbrigðiskerfið (Takeuchi, Ichikura, Amano, 

Takeshita og Hisamura, 2018). 

Vegna framfara í greiningu, meðferð og tækni auk betra aðgengis að göngudeildum 

hefur dregið úr lengd dvalar krabbameinsgreindra á sjúkrahúsum og gera framtíðarspár ráð 

fyrir að heimahjúkrun muni eflast og í auknum mæli verði gert ráð fyrir að einstaklingar sem 

greinast með krabbamein verði í meira mæli sinnt á heimilum sínum. Af þeim sökum er 

krabbameinsgreindum og fjölskyldum þeirra gert að takast á við miklar áskoranir sem upp 

koma í ferlinu bæði hvað varðar sjúkdóminn og meðferðina (Li og Loke, 2013; Takeuchi o.fl., 

2018). 

Rannsóknir hafa í auknum mæli greint frá líkamlegum vandamálum í tengslum við 

meðferð krabbameins auk sálrænna fylgikvilla eins og þunglyndis og kvíða. Þá benda 

rannsóknir jafnframt til að einstaklingar með krabbamein hafi mikla þörf fyrir stuðning þegar 

kemur að félagslegum og tilfinningalegum erfiðleikum og hafa sýnt að félagsleg vandamál 

sem krabbameinsgreindir upplifa hafi veruleg áhrif á andlega heilsu þeirra og lífsgæði. 

Almenn viðurkenning á stuðningsþörfum þess krabbameinsgreinda vegna félagslegra 

vandamála hefur sífellt aukist en þrátt fyrir þá vitneskju að fjölskyldan sé oft aðalstuðningur 

þeirra og þurfi að takast á við ýmis félagsleg vandamál tengdum því hafa stuðningsþarfir 

fjölskyldunnar ekki enn fengið nægjanlegan skilning (Takeuchi o.fl., 2018). 

Í Evrópu er óformleg umönnun umtalsverður hluti af heildarþjónustu vegna langvarandi 

umönnunar og benda áætlanir til þess að hún sé allt að 80% af allri langtímaumönnun. Í 

framtíðinni mun óformleg umönnun líklega verða enn mikilvægari vegna lýðfræðilegra 

breytinga og framfara í heilbrigðiskerfinu (Zigante, 2018). 

Í íslenskri heilbrigðislöggjöf kemur fram að réttur aðstandenda sé að fá andlegan, 

félagslegan og trúarlegan stuðning meðan á meðferð ættingja þeirra stendur og sjúklingur 

eigi jafnframt rétt á að njóta stuðnings fjölskyldu sinnar á meðan meðferð stendur (lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 tóku breytingum í júní 
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2019 vegna réttindi barna sem aðstandenda, en þar kemur fram að börn eigi rétt á 

viðeigandi ráðgjöf og stuðningi sem aðstandendur þegar foreldri þeirra glímir við alvarleg 

veikindi eða vegna andláts foreldris. Þá ber heilbrigðisstarfsmanni sem kemur að meðferð 

foreldris sem getur verið læknir, hjúkrunarfræðingur eða félagsráðgjafi að huga að rétti 

barna og þörfum. 

Ísland er ekki með krabbameinsáætlun þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hafi 

mælt með að þjóðir kæmu sér upp slíkri áætlun og hafi gefið út leiðbeiningar árið 2002 um 

uppbyggingu hennar. Árið 2016 kom út skýrsla um tillögu að krabbameinsáætlun á vegum 

Velferðarráðuneytisins og ber hún heitið Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun til ársins 

2030: Notendamiðuð þjónusta í öndvegi. Krabbameinsáætlun hefur því hlutverki að gegna að 

tryggja jafnt aðgengi að þjónustu, tryggja gæði þjónustu, hagkvæmni og samfellu í ferli. Í 

áætluninni er lögð megináhersla á notendamiðaða þjónustu þar sem áherslan er á 

einstaklingsbundna og heildræna nálgun með virðingu fyrir óskum, gildum og þörfum 

einstaklinga með krabbamein og aðstandenda þeirra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

2.2 Áföll 

Flestir einstaklingar komast ekki í gegnum lífið án þess að áföll (e. trauma) komi við sögu og 

snerti líf þeirra eða að upplifa streituvaldandi atburð á einn eða annan hátt, eins og greiningu 

á lífshættulegum veikindum, dauða ástvinar, ofbeldi eða náttúruhamförum (Kessler o.fl., 

2017; Song o.fl., 2019). Í gegnum árin hafa áföll verið skilgreind á margvíslegan hátt og hefur 

það verið háð þróun þekkingar á þessu sviði og skilningi á áhrifum upplifunar sem áfall hefur 

á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið (Van der Kolk, 2014). 

Samkvæmt greiningarhandbók DSM, Ameríska geðlæknafélagsins, fellst áfall í því að 

upplifa eða verða vitni að alvarlegum atburði sem ógnaði lífi einstaklings og/eða olli 

alvarlegum meiðslum, eða að upplifa að líkami þeirra eða annarra sé vanvirtur. Í kjölfarið 

geta sálræn viðbrögð við atburðinum komið fram í hjálparleysi, ótta eða hryllingi (American 

Psychiatric Association, 2013). Ameríska sálfræðifélagið hefur skilgreint áföll sem sterk 

tilfinningaleg viðbrögð við skelfilegum atburðum eins og slysi, nauðgun eða 

náttúruhamförum og í kjölfarið getur fólk átt á hættu að upplifa lostástand og jafnvel 

afneitun (American Psychological Association, 2019). 
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2.3 Áfalla- og kreppukenningar 

Áfallakenningar (e. trauma theory) snúa að viðbrögðum einstaklinga við ýmiss konar áföllum 

og reyna að útskýra þau. Einstaklingar vinna úr áföllum á ólíkan hátt og geta viðbrögð varað í 

styttri eða lengri tíma (Useem, 1998). 

Archer (2011) fjallar um áfallakenningar og þá ytri og innri þætti sem snúa að 

einstaklingum þegar hann verður fyrir áfalli og vísar í það ferli að grunnviðmiðum 

einstaklingsins sé ógnað og að öryggi hans sé ekki lengur stöðugt eins og áður en áfallið reið 

yfir. Einstaklingur í áfalli getur einnig upplifað kreppu en sálfræðingurinn Cullberg (1990) 

skilgreindi kreppu og skipti henni í tvo þætti, þroska- og áfallakreppu. Þroskakreppa getur 

verið jákvæð og snúið að breytingum sem verða í lífi fólks, eins og gifting, stofnun fjölskyldu 

og veikindi sem geta haft jákvæð og þroskandi áhrif. Áfallakreppa getur hins vegar komið 

skyndilega eins og þegar einstaklingar missa ástvin, lenda í náttúruhamförum eða slysi. 

Einstaklingar geta upplifað kreppu á þá leið að ytri skilyrði þeirra ógna lífi, félagslegri stöðu 

og öryggi viðkomandi eða sporna við að grundvallarþörfum þeirra sé fullnægt. Cullberg 

bendir einnig á að áföll lami alla fyrri þekkingu og reynslu sem manneskjur búa yfir og þau 

viðbrögð sem þeir þekkja og hafa notað áður nægja ekki lengur til að ráða við þær nýju 

kringumstæður sem þeir eru í, sem hefur þær afleiðingar að þeir upplifa aðstæður sínar sem 

óskiljanlegar og yfirþyrmandi (Cullberg, 1990). 

Í andlegri kreppu geta ýmsar neikvæðar tilfinningar komið upp, til dæmis kvíði, depurð, 

skömm, sektarkennd eða þunglyndi (Beck o.fl., 2015). Því meiri áhrif sem atburðurinn hefur á 

líf einstaklings, því meiri er hættan á tilfinningalegum skaða (Risler, Kintzle og Nackerud, 

2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa áhættuþætti sem hafa áhrif á viðbrögð fólks við 

sálrænu áfalli og hvort þeir þróa með sér langvarandi erfiðleika í kjölfarið, eins og fyrri 

kreppur, félagsleg staða og alvarleiki áfallsins (Ell, 1996; Marchand, Nadeau, Beaulieu-

Prévost, Boyer og Martin, 2015). Hins vegar tengjast verndandi þættir persónuleika 

einstaklings og því umhverfi sem hann býr í (Ell, 1996). Cullberg (1990) skipti áfallakreppu 

upp í fjögur stig til að auka þekkingu fagfólks og auðvelda meðferð. Fyrstu tvö stigin eru 

bráðaviðbrögð en hin tvö úrvinnsla þess sem hefur gerst. Stigin eru loststig, viðbragðsstig, 

úrvinnslustig og skilningsstig. 

Loststig (e. shock stage) lýsir fyrstu viðbrögðum einstaklings við áfallinu sem einkennast 

af því að vernda sig fyrir sársaukanum með afneitun á því sem er að gerast og á einstaklingur 

þá erfitt með að horfast í augu við staðreyndir. Margir lýsa þessu sem losti eða að þeir dofni 

upp og séu ekki með sjálfum sér. Áfall er ekki atburðurinn sjálfur, heldur viðbrögð 
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einstaklinga við alvarlegri og sársaukafullri reynslu sem er of yfirþyrmandi til að geta höndlað 

allar tilfinningar og hugsanir sem koma í kjölfarið. Viðbrögð geta verið mismunandi milli 

einstaklinga, allt frá því að halda ró sinni þrátt fyrir innri óróleika í að bregðast við með 

afgerandi hætti eins og gráti. Öll orka fólks getur farið í að flýja raunveruleikann og fyrstu 

dagarnir einkennast oft að ráðaleysi og örvænting er ríkjandi. Á þessu stigi er einstaklingur í 

losti og meðtekur ekki þær upplýsingar sem hann fær og getur þetta verið viðvarandi frá 

nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga (Cullberg, 1990). 

Viðbragðsstig (e. reaction stage) tekur við þegar einstaklingur getur ekki lengur afneitað 

veruleikanum. Einstaklingar upplifa oft miklar sveiflur í tilfinningalífinu sem erfitt er að hafa 

stjórn á og kallar fram ótta, reiði, depurð og áhyggjur sem geta verið yfirþyrmandi á þessum 

tíma. Tilfinningaleg áföll lýsa sér einnig í líkamlegum einkennum eins og verkjum, þreytu, 

svefnleysi og öndunarerfiðleikum og geta einbeitingarleysi og minnistruflanir gert vart við 

sig. Einstaklingur þarf að fá tíma til að aðlagast nýjum aðstæðum. Þetta stig varir yfirleitt 

lengur en það fyrra og getur verið allt frá þremur mánuðum upp í eitt ár, þótt fólk komist 

yfirleitt miklu fyrr í úrvinnsluna sem er næsta stig kreppunnar. Þó er mikilvægt að hafa í huga 

að þegar einstaklingar eru að glíma við alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein og fara í 

endurteknar rannsóknir, meðferðir eða uppskurði getur það aukið enn frekar álag fyrir 

viðkomandi og aðstandendur hans (Cullberg, 1990). 

Næsta stig er úrvinnslustig (e. healing and processing stage) þar sem einstaklingur fer að 

vinna úr tilfinningum sínum, meta aðstæður sínar og aðlagast þeim breytingum sem áfallið 

hafði í för með sér. Margt getur haft áhrif á það hvernig einstaklingur vinnur úr áfallinu og 

hvernig honum tekst til við að feta nýjar brautir í lífinu. Ytri lífsskilyrði skipta miklu máli í 

áföllum, svo sem fyrri reynsla, hvar á lífskeiðinu einstaklingur er staddur, hlutverk innan 

fjölskyldunnar og hvort stuðningsnetið hans er veikt eða sterkt (Cullberg, 1990). 

Síðasta stigið er skilningsstigið (e. reorientation stage) en það er stig uppbyggingar og 

skilnings. Þá hefur einstaklingur farið í gegnum öll ofangreind stig og ef úrvinnslan hefur 

tekist vel á fyrri stigum fær hann smám saman orkuna og kraftinn aftur. Reynslan sem 

viðkomandi býr yfir er til staðar og getur veitt honum betri innsýn í eigið líf sem eflir þroska 

hans og sjálfsþekkingu, hann jafnvel nýtir reynslu sína til góðs með því að finna henni tilgang 

(Cullberg, 1990). 

2.4 Aðstandendur 

Samkvæmt Íslenskri orðabók er aðstandandi skilgreindur sem ættingi eða venslamaður, 

einstaklingur sem stendur viðkomandi nærri (Íslensk orðabók: A-L, 2002). Að greinast með 
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lífshættulegan sjúkdóm eins og krabbamein er bæði mikið áfall fyrir þann sem greinist og 

aðstandendur hans og getur valdið miklu álagi á alla fjölskylduna (Garrard, Fennel og Wilson, 

2017). Krabbameinsgreindum alls staðar í heiminum er af stærstum hluta sinnt af fjölskyldu 

sinni og nánum vinum. Aðstandendur hafa verið viðurkenndir sem mikilvægur stuðningur 

fyrir þann veika og líta einstaklingar með krabbamein á nánustu aðstandendur sína sem 

lykilpersónur í umönnun og stuðningi við sig. Aðstandendur hafa þar að auki verið 

viðurkenndir sem berskjaldaðir einstaklingar með þarfir tengdar umönnunarhlutverki sínu þó 

að þeir hafi oft litla færni til að undirbúa sig undir hlutverk sitt (Berry, Dalwadi og Jacobson, 

2017; Frambes, Given, Lehto, Sikorskii og Wyatt, 2018). 

Veikindin geta haft í för með sér að forgangsröðun daglegs lífs einstaklinga breytist og 

getur fjölskyldan upplifað ójafnvægi og vanmátt í kjölfarið. Fyrri lífsvenjur fjölskyldunnar 

raskast og geta orðið það miklar að það verður þeim óviðráðanlegt (Vandal-Walker og Clark, 

2011). Fjölskyldumeðlimir upplifa sjálfir oft mikla vanlíðan í baráttunni við krabbamein 

ástvina sinna, þar sem þeir gegna mikilvægu hlutverki bæði í meðferð og til að auðvelda 

aðlögun í breyttum aðstæðum sökum veikinda og styðja við þá í bataferlinu. Aðstandendur 

bera því oft tvíþætta ábyrgð í ferlinu sem felst í því að þeir sjá um þann veika og veita honum 

tilfinningalegan stuðning (Heynsberg, Botti, Heckel og Livingston, 2018; Hodges, Humpris og 

Macfalane, 2005). Á sama tíma og aðstandendur sinna óljósu tvöföldu hlutverki sem 

framlengdur armur heilbrigðiskerfisins upplifa þeir sig jafnframt bera ábyrgð á að skipuleggja 

styðjandi umhverfi og viðhalda jákvæðri sýn á lífið (Norlyk og Martinsen, 2013). 

Þrátt fyrir að megináhersla heilbrigðiskerfisins sé að meðhöndla og sjá um sjúklinga er 

mikilvægt að veita aðstandendum meiri athygli. Það að vera aðstandandi er oft erfitt og 

krefjandi hlutverk, þar sem margvísleg verkefni og afleiðingar umönnunar geta haft áhrif. Í 

ljósi þess þurfa aðstandendur að eiga í miklum samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk þar sem 

þörf er fyrir skilvirk samskipti, upplýsingar, stuðning og viðurkenningu (Berry o.fl., 2017; 

Lund, o.fl., 2015). 

Aðstandendur þurfa því stuðning og aðstoð frá heilbrigðisstarfsfólki þar sem sá 

stuðningur mun líka styrkja þann veika, því þeir aðstandendur sem standa næst eru mjög 

mikilvægir fyrir þann krabbameinsgreinda í öllu ferlinu (Ekholm, Grönberg, Börjeson og 

Berterö, 2013). Í klínískri umönnun á krabbameini ætti reglulega að biðja sjúklinga um að 

meta mikilvægi aðstandenda sinna í ferlinu, styrkleika og takmarkanir á hæfni þeirra til að 

taka á sig flókna umönnun. Einnig er mikilvægt að meta vanda aðstandenda sem snýr að 

líkamlegri og andlegri heilsu þeirra og fjárhagslegum erfiðleikum (Kassa o.fl., 2018). 
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Niðurstöður rannsókna sýna fram á jákvæðar niðurstöður bæði fyrir aðstandendur og 

þann krabbameinsgreinda ef viðeigandi íhlutun er fyrir hendi í meðferðarferlinu og benda á 

að þegar báðir aðilar eru meðhöndlaðir sem ein heild náist mikilvæg samvirkni sem stuðlar 

að vellíðan hjá þeim veika og aðstandenda hans (Berry o.fl., 2017; Northouse, Williams, 

Given og McCorkle, 2012). 

2.5 Umönnunarhlutverkið 

Þegar um umönnun er að ræða er skýr munur á skilgreiningu á formlegri og óformlegri 

umönnun. Formlegur umönnunaraðili (e. formal caregiver) er skilgreindur sem einstaklingur 

sem hefur það að atvinnu sinni að veita einstaklingum umönnun, eins og félagsráðgjafi, 

hjúkrunarfræðingur, læknir eða annað starfsfólk í slíkri atvinnu (Becker, 2011). 

Óformlegur umönnunaraðili (e. informal caregiver) er skilgreindur sem einstaklingur sem 

þiggur ekki greiðslu fyrir umönnun sína sem er yfirleitt veitt heima og getur umönnunaraðili í 

þessum skilningi verið fjölskyldumeðlimur eins og maki, vinur eða nágranni. Umönnun felur 

oft í sér að einstaklingur eyðir miklum tíma og orku í að annast þann veika sem getur varað 

mánuðum eða árum saman (Kent o.fl., 2016; Kuhu, Awasthi og Pandey, 2017). Óformlegir 

umönnunaraðilar einstaklinga með krabbamein eru taldir upplifa meiri byrði en óformlegir 

umönnunaraðilar aldraðra en svipuð byrði og þeir sem sinna sjúklingum með vitglöp (Bevans 

og Sternberg, 2012; Finley, 2017). 

Þær breytingar sem krabbameinsgreindir finna fyrir vegna krabbameinsmeðferðar hafa 

verið skilgreindar sem tími streitu og óvissu, en óformlegir umönnunaraðilar fá oft litla 

athygli á þessu tímabili. Framfarir í greiningu, betri meðferðum og meiri vitneskju með 

framgang krabbameina gerir það að verkum að fleiri lifa árum og áratugum saman eftir að 

hafa fengið krabbameinsgreiningu. Þrátt fyrir þessar framfarir hefur krabbamein og meðferð 

þess oft varanleg neikvæð áhrif á heilsu þeirra sem greinast og umönnunaraðila þeirra. 

Meirihluti krabbameinsmeðferða er nú veitt á göngudeildum sem hefur í för með sér 

talsverða þörf fyrir óformlega aðstoð í gegnum fjölskyldu og félagslegt kerfi einstaklinga. Sá 

krabbameinsgreindi og óformlegir umönnunaraðilar eru oftar hugsaðir sem meðferðareining 

og er álagið sem fylgir meðferð sérstaklega mikið og íþyngjandi á ákveðnum tímum í ferlinu, 

eins og við greiningu, í meðferð og við þá breytingu sem verður þegar meðferð er lokið. Því 

er mikilvægt að báðir aðilar fái skilvirka og viðeigandi heilbrigðisþjónustu (Tolbert, Bowie, 

Snyder, Bantug og Smith, 2018). 
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Óformlegir umönnunaraðilar einstaklinga með krabbamein taka oft mikinn þátt í því ferli 

sem fer í gang við greiningu krabbameins hjá fjölskyldumeðlimi. Þeir taka oft að sér ýmis og 

óhefðbundin verkefni eins og líkamlega umönnun, tilfinningalegan stuðning og eftirlit með 

meðferðinni. Hlutverk þeirra geta varað í stuttan eða langan tíma og geta verkefnin verið 

tilfinningalega, líkamlega, félagslega og fjárhagslega krefjandi. Rannsóknir gefa til kynna að 

umönnunaraðilar geti upplifað hlutverk sitt sem töluvert álag sem geti haft veruleg áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu þeirra (Lund o.fl, 2015; Sherwood, o.fl., 2012). 

Skortur á sjálfstrausti og bjargráðum til að veita flókna umönnun getur aukið á vanlíðan 

óformlegra umönnunaraðila og þegar andleg líðan þeirra er skert getur líðan sjúklinga einnig 

versnað. Fyrstu dagarnir og vikurnar eftir að hinn krabbameinsgreindi kemur heim af 

sjúkrahúsi eru aðstandendum oft mjög erfiðir sökum þess að gert er ráð fyrir að þeir sinni 

verkefnum sem heilbrigðisstarfsfólk er menntað í þrátt fyrir að fá litla sem enga þjálfun. Þrátt 

fyrir þær gríðarlegu áskoranir sem aðstandendur takast á við í ferlinu er lítil samstaða um 

hvernig best sé að undirbúa og styðja óformlega umönnunaraðila til að sinna ástvinum 

sínum (Finley, 2017; Hendrix o.fl., 2016). Í ljósi þess að álag á óformlega umönnunaraðila 

hefur verulega aukist síðustu ár þar sem krabbameinsmeðferð fer í vaxandi mæli fram á 

göngudeildum og sem heimaþjónusta ættu lykilþættir í nútíma krabbameinsmeðferð að 

styðja við þátttöku, þjálfun og stuðning til þeirra sem styðja ástvini sína í því ferli (Kassa o.fl., 

2018). 

Þeir sem greinast með lífshættulegan sjúkdóm og umönnunaraðilar þeirra hafa almennt 

mikla þörf fyrir upplýsingar (Parker o.fl., 2007). Rannsóknir gefa til kynna að samskipti 

heilbrigðisstarfsmanna við umönnunaraðila séu eitt af því mikilvægasta þegar leggja á mat á 

gæði þjónustunnar (Steinhauser o.fl., 2000). Óformlegir umönnunaraðilar virðist vera sá 

hópur sem ber harm sinn í hljóði þar sem þeir bera oft mestan þunga í tengslum við 

sjúkdómsgreiningu ástvina sinna, truflun á lífsvenjum fjölskyldunnar og því að upplifa sig 

tekna sem sjálfsögðum hlut í bataferlinu. Út frá tilvistarsjónarmiði er hægt að skilja þessa 

ábyrgð á umhyggju sem siðferðilegan sársauka (Norlyk og Martinsen, 2013). 

Þrátt fyrir að rannsóknir á umönnun hafi að stórum hluta einblínt á neikvæða þætti 

umönnunar eins og byrði umönnunaraðila, streitu, sálræna vanlíðan, álag og kröfur þá hafa 

jákvæðir þættir einnig komið í ljós. Þeir fela í sér að einstaklingar upplifa að þeir séu tilbúnir 

fyrir umönnunarhlutverkið, fái meira sjálfstraust og ávinning af reynslu sinni og upplifa sig 

vera mikils virði og öðlast seiglu við það að takast á við þær áskoranir sem fylgja 

umönnunarhlutverkinu (Copley Cobb, Etkins, Nelson, Egleston og Sweeney, 2016). 
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2.6 Makar krabbameinsgreindra 

Þegar einstaklingar með krabbamein eiga maka er mikilvægt að hafa í huga að báðir 

meðlimir upplifa erfiðleika. Eins og sá sem greinist með krabbamein hefur makinn jafnframt 

þörf fyrir stuðning þó að umhverfið staðfesti það ekki alltaf. Þannig á makinn það til að 

gleymast í ferlinu (Margrét Sigurðardóttir, 2006). 

Flestir sem sinna umönnun yngri og miðaldra einstaklinga eru makar á svipuðum aldri og 

geta því orðið fyrir mikilli truflun tengdri atvinnu-, fjölskyldu,- og félagslífi. Þá geta þeir sem 

sinna umönnun eldri einstaklinga fundið fyrir skorti á vali í hlutverki sínu sem getur haft 

sálrænar afleiðingar í för með sér (Grandy og Rosenbaum, 2015). 

Makar krabbameinsgreindra einstaklinga eru einkum og sér í lagi í því hlutverki að sinna 

óformlegri umönnun eins og fyrr segir og veita oft og tíðum umfangsmestu og víðtækustu 

umönnun þegar kemur að krabbameini. Makar í þeirri stöðu viðhalda hlutverki sínu oft 

lengur og upplifa oft meiri vanmátt samanborið við aðra umönnunaraðila, auk þess að takast 

á við alvarlegri aðlögun að breyttum lífstíl í tengslum við veikindin. Makar upplifa oft mikla 

streitu og þreytu í daglegu lífi, finna fyrir einkennum þunglyndis, auknu álagi í hjónabandi 

sínu auk þess að upplifa mikinn kvíða. Þar að auki upplifa þeir að fá ekki þörfum sínum 

fullnægt og þurfa þeir oft að minnka við sig vinnu eða taka sér launalaust frí sem hefur áhrif 

á fjárhag fjölskyldunnar (Clark, o.fl., 2014; Takeuchi o.fl., 2018). 

Makar sem búa á landsbyggðinni og fara í gegnum það ferli sem fylgir krabbameini 

ástvinar síns þurfa oft að takast á við miklar fjárhagslegar, félagslegar og tilfinningalegar 

áskoranir, sem geta haft neikvæð áhrif á fjölskylduna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að tíð 

ferðalög eða flutningur til höfuðborgarinnar til skemmri eða lengri tíma geti leitt til 

fjárhagslegs, félagslegs og tilfinningalegs álags. Kostnaður vegna húsnæðis, flugfargjalda, 

ökuferða og annarra útgjalda sem koma til vegna fjarveru einstaklinga að heiman getur verið 

mikill, sem og tekjumissir vegna vinnutaps. Þar að auki veldur aðskilnaður frá fjölskyldu miklu 

tilfinningalegu og félagslegu álagi vegna vanmáttar yfir því að geta ekki sinnt hlutverki sínu 

vegna fjarveru, en það getur haft áhrif á líðan beggja aðila (Garrard o.fl., 2017). 

Félagsleg tengsl hafa mikið verið skoðuð þegar kemur að krabbameini og hefur komið í 

ljós að samskipti krabbameinsgreindra við maka sinn eru talin í fyrirrúmi þar sem sá 

krabbameinsgreindi telur maka sinn lykilpersónu hvað varðar stuðning við sig. Í 

meðferðarferlinu er sá veiki að takast á við óvissu vegna sjúkdómsins, hlutverkabreytinga og 

vanlíðunar sem stafar oft af líkamlegum aukaverkunum og minni getu til að takast á við 

daglegt líf. Engu að síður er makinn ekki aðeins að glíma við þá óvissu hvort ástvinur hans nái 
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bata eða ekki heldur verða þeir einnig að vera duglegir að veita áþreifanlegan og 

tilfinningalegan stuðning á þeim tíma sem þeir eru sjálfir undir miklu álagi. Að takast á við 

krabbameinsmeðferð getur einnig verið áskorun í samskiptum, hlutverki og ábyrgð hjóna. 

Það hefur komið í ljós að hjón geti upplifað að reynslan við að ganga saman í gegnum 

krabbameinferlið styrki samband þeirra á meðan önnur hjón upplifa verulega aðlögunar- og 

samskiptaerfiðleika sem hafa í för með sér minni tilfinninganánd og meiri árekstra á milli 

þeirra í ferlinu (Badr og Krebs, 2013). 

Makar geta einnig upplifað sig útilokaða af heilbrigðisstarfsfólki þar sem athyglin er 

gjarnan öll á þann veika og því getur upplifun þeirra verið að þeir séu ósýnilegir og eiga erfitt 

með að spyrja spurninga til að fá upplýsingar og tjá þarfir sínar. Að vera maki einstaklings 

með krabbamein hefur áhrif á líf hans og leiðir til breytinga á hlutverkum og mynstri innan 

fjölskyldunnar. Fyrir utan það að vera helsti stuðningsaðili hins veika sinnir hann mörgum 

hlutverkum sem geta haft þau áhrif að hann upplifir sig örmagna og undir miklu álagi 

(Ekholm o.fl., 2013). Undir slíku álagi og þeim auknu kröfum sem maki tekst á við í hlutverki 

sínu innan sem utan heimilis getur hann upplifað sig einangraðan þar sem lítill tími er aflögu 

til að sinna eigin áhugamálum, hreyfingu og félagslífi þegar þeir þurfa mest á því að halda 

(Finley, 2017). Makar geta fundið fyrir sömu líðan og einkennum og sá veiki, til dæmis kvíða, 

reiði og vanmætti, og hafa rannsóknir sýnt að bæði sá veiki og maki hans finna fyrir 

einkennum streitu einu til tveimur árum eftir lok meðferðar (Redman, 2007). 

Þar sem maki gegnir lykilhlutverki í umönnun og stuðningi er mikilvægt að veita honum 

nægar upplýsingar. Með því má draga úr ótta fjölskyldunnar og bæta tilfinningalega líðan 

maka í að hafa stjórn á aðstæðum og valdefla hann í umönnun sinni. Upplýsingagjöfin ætti 

að innihalda upplýsingar varðandi sjúkdóminn, einkenni og aukaverkanir tengdar meðferð, 

auk upplýsinga um félagsleg úrræði og stuðning. Makar sem umönnunaraðilar kunna að 

meta slíkar upplýsingar og ætti því áherslan að snúa að virkum samskiptum milli þeirra og 

heilbrigðisstarfsfólks (Wilkes, White og O´Riordan, 2000). 

Mikilvægt er því að sýna mökum umhyggju og stuðning þar sem andleg og líkamleg 

heilsa þeirra getur haft áhrif á getu þeirra til að halda áfram umönnunarhlutverki sínu (Li og 

Loke, 2013). Fræðsla, færniþjálfun og meðferðarráðgjöf hafa jákvæð áhrif á það hvernig 

makar skynja umönnunarálag, lífsgæði og færni til að takast á við hlutverk sitt og þekkingu 

sem um leið bætir líðan þeirra. Jafnframt er vert að hafa í huga að þegar sá 

krabbameinsgreindi fær áhrifaríkan stuðning frá maka sínum getur hann fundið minni 

einkenni vegna sjúkdómsins og upplifað betri líkamlega og andlega líðan (Berry o.fl., 2017). 
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2.7 Seigla 

Vísindamenn hafa ekki komið sér saman um skilgreiningu á hugtakinu seiglu (e. resilience) en 

eru sammála um að seigla sé eiginleiki sem gefur einstaklingi kraft, þol, styrk og hæfni sem 

hjálpar honum að fást við erfiðleika í lífinu (Herrman o.fl., 2011). Seigla vísar til færni 

einstaklinga til að aðlagast á jákvæðan hátt og getu þeirra til að viðhalda eða öðlast aftur 

andlega heilsu sína þrátt fyrir að upplifa erfiðleika og mótlæti í lífinu. Talið er að upphaf 

seiglu megi rekja til persónulegra, líffræðilegra og umhverfislegra þátta sem hafi áhrif hver á 

annan, í þeim skilningi að vera metinn að verðleikum og upplifa þá tilfinningu að skipta máli í 

huga og hjarta ástvinar þar sem ríkir traust og jafnvægi (Herrman o.fl., 2011; Mallon, 2011). 

Seigla verður til vegna reynslu manneskju en veltur á því að hún fái stuðning til að takast á 

við mótlætið og erfiðleikana sem hún stendur frammi fyrir og þarf að horfast í augu við 

(Masten og Reed, 2005; Rutter, 1987; Ungar, 2011). 

Í rannsókn Røen og fleiri (2018) sem gerð var meðal umönnunaraðila sjúklinga með 

krabbamein á lokastigi voru skoðaðir þeir þættir sem stuðla að seiglu umönnunaraðila og 

hvaða stuðning þeir vilja fá frá heilbrigðisstarfsfólki. Þar kom í ljós að fagfólk getur styrkt 

seiglu umönnunaraðila með einföldum inngripum eins og að veita þeim athygli og horfa á þá 

sem einstaklinga með mismunandi þarfir. Með slíkri viðleitni heilbrigðisstarfsfólks eflir það 

og styrkir seiglu umönnunaraðilanna. 

2.8 Kerfiskenning 

Í vinnu með fólki nota félagsráðgjafar ólíkar vinnuaðferðir og kenningar til að stuðla að 

ákjósanlegum breytingum og aukinni virkni. Félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn (e. 

holistic view) óháð því hvaða hugmyndafræði er notuð. Með heildarsýn er verið að skoða 

samspil einstaklinga við ólík kerfi og samskipti milli ólíkra kerfa (Turner, 2002). 

Kerfiskenningin (e. system theory) kom fram á áttunda áratugi síðustu aldar. Hún á sér 

forvera í eldri kerfiskenningu (e. general system theory) sem sett var fram á fimmta áratugi 

síðustu aldar af austurríska líffræðingnum og heimspekingnum Ludwig von Bertalanffy. 

Samkvæmt honum tilheyra allar lífverur ákveðnum kerfum og eru á einhvern hátt tengdar 

innbyrðis og kannaði hann hvernig lífverur hegðuðu sér út frá umhverfisþáttum, nánar 

tiltekið út frá tengslum, tegundum og fjölda (Bertalanffy, 1975). 

Kerfiskenningin beinir athygli sinni að því að einstaklingur fylgi mörgum kerfum og telja 

sumir vísindamenn að ekki sé hægt að veita einstaklingum aðstoð án þess að skilja samband 

þeirra við kerfin sem þeir tilheyra og að eitt áhrifamesta kerfið sé fjölskyldan (Hrefna 
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Ólafsdóttir, 2006). Með því að beita kerfiskenningu er mögulegt að fá á markvissan hátt 

yfirsýn yfir félagslegt umhverfi einstaklings sem og líkamlega og sálfélagslega þætti sem hafa 

áhrif á þá og þar með á hvaða aðstæður sem einstaklingur kann að standa frammi fyrir 

(Healy, 2014). 

Samkvæmt kerfiskenningunni hefur það áhrif á alla fjölskylduna ef það verður breyting 

hjá einum einstaklingi innan hennar. Þegar um lífshættuleg veikindi eins og krabbamein er að 

ræða hefur það því ekki bara áhrif á þann veika heldur einnig á fjölskylduna í heild. Slík 

veikindi geta haft streituvaldandi áhrif í fjölskyldunni þar sem miklar breytingar geta orðið á 

daglegu lífi innan hennar. Þegar fjölskylda er að takast á við veikindi eins og krabbamein 

stendur hún frammi fyrir kreppu sem getur skapast, en við slíka greiningu þarf hún að 

endurskipuleggja sig til að ná aftur jafnvægi. Við þær aðstæður breytast hlutverk í 

fjölskyldunni og nýjar reglur verða til. Það getur skipt miklu máli hvernig þetta ferli er 

framkvæmt því það getur haft bæði andleg og líkamleg áhrif á þann veika og aðra í 

fjölskyldunni. Áhrifin geta annars vegar verið jákvæð og hins vegar neikvæð en einstaklingar 

upplifa oft sterkar tilfinningar eins og reiði, kvíða, afneitun, þunglyndi, sektarkennd og óvissu 

(Hendricks-Fergusson, 2000). 

2.9 Staða þekkingar 

Fræðileg samantekt rannsókna þar sem upplifun maka krabbameinsgreindra á umönnun 

tengdri streitu og kynjamun sýnir þær niðurstöður að konur upplifðu frekar neikvæða 

reynslu tengda streitu en karlar af hlutverki sínu sem umönnunaraðili þar sem þær upplifðu 

meðal annars verri andlega og líkamlega heilsu, minni lífsgæði og dvínandi ánægju í 

hjónabandi (Li, Mak og Loke, 2013). 

Stenberg, Ruland og Miaskowski (2010) gerðu fræðilega samantekt á neikvæðum og 

jákvæðum áhrifum aðhlynningar og umhyggju á aðstandendur krabbameinssjúklinga en 

markmið þeirra var að skýra hversu flókið og víðtækt hlutverk aðstandenda getur verið. 

Samantektin byggist á niðurstöðum 164 rannsókna sem sýndu að kröfurnar og ábyrgðin til 

aðstandenda voru alla jafna umfangsmiklar. Tilgangurinn var að efla skilning og hvetja 

heilbrigðisstarfsmenn til að sjá mikilvægi þess að bæta við stuðning fyrir þennan hóp. 

Umönnunaraðilar greindu frá mörgum vandamálum og hindrunum í hlutverki sínu og 

verkefnin sem þeir sinntu voru fjölbreytt og tengdust líkamlegum, tilfinningalegum og 

félagslegum vandamálum. Mest krefjandi, en jákvæðustu áhrifin, voru að fjölskyldan styrkti 

tengsl sín og lýsti ferlinu sem uppbyggilegu með því að takast á við nýja hluti og fá nýja sýn á 

forgangsröðun og tilgang lífsins. Sumir upplifðu aukið traust til sín á meðan aðrir upplifðu 
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ferlið sem tilfinningalegan rússíbana. Umönnunaraðilar líktu þessu ferli einnig við það að 

leggja af stað í ferðalag á smábáti í aftakaveðri án nokkurrar reynslu. Neikvæðu áhrifin voru 

flest tengd við tilfinningalega og félagslega vanlíðan eins og kvíða, þunglyndi, svefnvandamál 

og þreytu (Stenberg, Ruland og Miaskowski, 2010). 

Erlendar rannsóknir af ýmsu tagi á mökum krabbameinsgreindra gefa til kynna að makar 

búi við vanlíðan, ótta, kvíða og óvissu og telja sig gleymast í ferlinu þrátt fyrir að fylgja hinum 

veika á heilbrigðisstofnun. Maki getur upplifað kreppu vegna veikinda ástvina sinna en ýtir 

eigin þörfum til hliðar á meðan hann annast þann veika (Ervik, Nordøy og Asplund, 2013). Þá 

sýna erlendar rannsóknir einnig að heilbrigðiskerfið fullnægir ekki þörfum maka fyrir 

stuðning og upplýsingar (Adams, Boulton og Watson, 2009; O’Shaughnessy, Laws og 

Esterman, 2015). Jafnframt hafa komið fram vísbendingar um að vöntun á upplýsingum og 

stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki til maka geti leitt til einangrunar og að þeir geti ekki sinnt 

daglegum venjum og félagslegum hlutverkum eins og þeir gerðu. Þá hafa makar greint sjálfir 

frá því að þeir vilji meiri stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki (Holdsworth, 2015). Þar að auki 

hafa makar vakið athygli á mikilvægi þess að þeir fái upplýsingar um sjúkdóm ástvina sinna, 

við hverju þeir megi búast og að þeir þurfi betra aðgengi að upplýsingum og tíma til að bera 

fram spurningar sem vakna hjá þeim í meðferðarferlinu (Shield, Wetle, Teno, Miller og 

Welch, 2010). 

Til að takast á við þær áskoranir sem fylgja því að vera óformlegur umönnunaraðili þurfa 

heilbrigðisstarfsmenn og umönnunaraðilar að eiga í góðum gagnkvæmum samskiptum. 

Dönsk rannsókn var gerð þar sem markmiðið var að kanna að hve miklu leyti þörf 

umönnunaraðila krabbameinsgreindra var uppfyllt þegar kom að gagnkvæmum samskiptum 

við heilbrigðisstarfsmenn. Tengslin milli óánægju með samskiptin sem snerta sjúkdóminn 

voru skoðuð sem og félagslegar og lýðfræðilegar breytur. Þátttakendur voru 590 

umönnunaraðilar krabbameinsgreindra einstaklinga með ólík krabbamein á mismunandi stað 

í ferlinu. Meirihluti umönnunaraðila voru konur og tæplega helmingur voru makar. 

Niðurstöður sýndu að margir makar voru ánægðir en þrátt fyrir það var áberandi óánægja 

með samskipti við heilbrigðisstarfsmenn og talsvert hátt hlutfall maka upplifði ófullnægjandi 

þarfir og erfiðleika varðandi samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Makar upplifðu flesta 

erfiðleika sem sneru að ákjósanlegri þátttöku þeirra í ferlinu, meðferðinni og umönnun. 

Helmingur þátttakenda sögðu að heilbrigðisstarfsmenn hefðu veitt þeim litla eða enga 

athygli hvað varðar tilfinningalega líðan, auk þess að hafa ekki fengið fullnægjandi 

upplýsingar (Lund o.fl., 2015). 
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Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu árið 1997 á stuðningsþörf fjölskyldna sem veittu 

umönnun í líknandi meðferð kom í ljós að þörf var á upplýsingum um sjúkdómsferlið og 

hvernig ætti að takast á við þau einkenni sem geta fylgt í kjölfarið. Jafnframt var þörf á 

upplýsingum um þjónustu. Umönnunaraðilar lýstu erfiðleikum með að fá upplýsingar í 

tengslum við þjónustu á öllum stigum í ferlinu, þar á meðal ófullnægjandi stuðningsþörf og 

fjárhagsaðstoð, þá sérstaklega frá almannatryggingum. Umönnunaraðilar lýstu því að vita 

ekki hverjar þarfir þeirra fyrir upplýsingar væru fyrr en þeir upplifðu kreppuástand þar sem 

þeir vissu ekki um tiltækar upplýsingar eða hefðu fengið þær of seint. Rannsóknin staðfesti 

þörfina á að fræða heilbrigðisstarfsmenn um mikilvægi upplýsingaþarfa fyrir fjölskyldur og að 

þeir yrðu að taka ábyrgð á því að veita fjölskyldum nægar upplýsingar og athygli á þeim tíma 

sem þær þurfa og þeim hentar. Bæklingur sem inniheldur upplýsingar um hagnýta þætti í 

umönnun væri því gagnlegur til að styðja fjölskyldur, því án upplýsinga eru fjölskyldur 

óöruggar og eiga erfitt með að sinna hlutverki sínu í daglegu lífi (Wilkes o.fl., 2000). 

Í japanskri rannsókn, þar sem þátttakendur voru 259 krabbameinsgreindir einstaklingar 

sem greinst höfðu á síðastliðnum fimm árum og 259 makar þeirra, voru einstaklingar spurðir 

út í upplifun sína af félagslegum erfiðleikum heima, í vinnunni eða samfélaginu í tengslum við 

krabbamein og meðferð. Í ljós kom að sjúklingar upplifðu meiri erfiðleika en makar í öllum 

flokkum nema þegar um var að ræða upplýsingagjöf um sjúkdóminn, meðferðina og ferlið 

sem framundan væri. Þá upplifðu bæði makar og sjúklingar skort á sérfræðiráðgjöf frá 

fagfólki tengdri upplýsingum um sjúkdóminn, meðferðina og umönnun. Einnig fannst þeim 

þurfa að huga betur að hagsmunum, stuðningi og sálfélagslegri þjónustu fjölskyldumeðlima, 

auk þess sem fram kom að þörf væri á upplýsingum um velferðarþjónustu sem tiltæk er á 

meðan meðferð stendur (Takeuchi o.fl., 2018). 

Íslensk rannsókn um aðkallandi þarfir fjölskyldna einstaklinga í líknandi meðferð sýndi að 

heilbrigðisstarfsfólk mætir aðeins um 67% af þörfum aðstandenda og þá síst 

upplýsingaþörfum (Friðriksdottir, Sigurðardottir og Gunnarsdottir, 2006). Í rannsókn Nönnu 

Friðriksdóttur og félaga frá árinu 2011 voru skoðaðar þarfir, einkenni kvíða og þunglyndis, 

lífsgæði og tenging þessara þátta hjá 332 aðstandendum krabbameinssjúklinga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að konur höfðu marktækt fleiri óuppfylltar þarfir 

en karlar, en færri þörfum þeirra var mætt. Þá upplifðu konur meiri kvíða en karlar og voru 

tengsl á milli kvíða og óuppfylltra þarfa. Einstaklingar sem voru yngri en 55 ára höfðu 

marktækt meiri þarfir en þeir sem eldri voru en fengu síður þörfum sínum fullnægt 

(Friðriksdóttir o.fl., 2011). 
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Í nýlegri rannsókn Ugalde og fleiri frá árinu 2019 á reynslu umönnunaraðila á 

landsbyggðinni sem þurfa að ferðast til höfuðborgarinnar vegna krabbameinsmeðferðar 

ástvina sinna kom fram að umönnunaraðilar á landsbyggðinni standa frammi fyrir verulegum 

áskorunum vegna fjarlægðar frá heimili sínu og þeirrar þjónustu sem þarf að sækja vegna 

meðferðar og þeim fjárhagslegu byrðum sem skapast vegna ferðalaga og því að vera að 

heiman (Ugalde o.fl., 2019). 

Niðurstöður rannsókna hafa að auki bent til að aðstandendur vilji að sama starfsfólkið 

fylgi þeim eftir í meðferðarferlinu og telji ávinning þess vera betri yfirsýn til lengri tíma, meiri 

samfellu og betri samskipti. Aðstandendur upplifa það mjög neikvætt að vita ekki hvert þeir 

eigi að leita þegar á þarf að halda (Holdsworth, 2015; Ventura, Burney, Brooker, Fletcher og 

Ricciardelli, 2014). 
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3 Stuðningur 
Eins og fram hefur komið hafa margar rannsóknir sýnt fram á þörf einstaklinga fyrir meiri 

stuðning við sig þegar maki þeirra greinist með krabbamein. Í þessum kafla verður greint frá 

sálfélagslegum stuðningi og þeim stuðningi sem er í boði fyrir aðstandendur 

krabbameinsgreindra hér á landi. 

3.1 Félagslegur stuðningur 

Félagslegur stuðningur gegnir mikilsverðu hlutverki í félagslegum tengslum og sálrænni líðan 

einstaklinga og hafa rannsóknir sýnt að félagsleg tengsl og félagslegur stuðningur hafi jákvæð 

áhrif á líkamlega og andlega heilsu einstaklinga og geti aukið lífslíkur þeirra. Félagslegur 

stuðningur hefur mikla þýðingu fyrir einstaklinga með krabbamein og umönnunaraðila þeirra 

þar sem þeir upplifa oft mikið álag vegna veikindanna og þeirra breytinga sem verða í 

kjölfarið, en slíkt krefst aðlögunar í fjölskyldunni. Félagslegur stuðningur er eitt af 

lykilatriðum sem getur dregið úr álagi hjá krabbameinsgreindum og umönnunarðilum þeirra 

og vísar til stuðnings í formi upplýsinga, tilfinningalegs stuðnings og/eða áþreifanlegs 

stuðnings (Adelman, Tmanova, Delgaso, Dion og Lachs, 2014; Law, Levesque, Lambert og 

Girgis, 2018). 

Félagslegur stuðningur vísar til eiginleika og hlutverks félagslegra samskipta og eru 

samskipti mikilvæg í fjölskyldum þar sem einstaklingur er að kljást við krabbamein (Wong, 

Ratner, Gladstone, Davtyan og Koopman, 2010). Samkvæmt McDaniel og LeRoux (2007) geta 

náin samskipti verið styrkur fyrir einstakling, haft áhrif á tilfinningalegan og andlegan 

stuðning og hjálpað til við að draga úr tilfinningalegu álagi og einangrun á þeim tíma sem 

einstaklingur gengur í gegnum erfiðleika vegna veikinda og áþreifanlegs álags. Þeir telja að 

með því að upplifa þá tilfinningu að fá umhyggju og stuðning frá fjölskyldu, ástvinum og 

fagfólki geti það hjálpað til við sálræna aðlögun í ferlinu þegar einstaklingar takast á við mikla 

erfiðleika. 

Samkvæmt Thoits (1995) er félagslegur stuðningur góð leið til að efla aðlögunarfærni 

einstaklinga þegar þeir takast á við vanlíðan, mótlæti og streitu. Félagslegur stuðningur getur 

verið með ýmsum hætti og vísar til aðgerða sem einstaklingar veita í formi aðstoðar eða 

huggunar sem er mikilvæg til að hjálpa einstaklingi að takast á við líkamlega, andlega og 

félagslega streitu. Aðgerðirnar eru oftast í formi upplýsinga (e. informational support) 
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tilfinningalegs stuðnings (e. emotional support) og/eða áþreifanlegs stuðnings (e. 

instrumental support) (Thoits, 2011). 

Stuðningur í formi upplýsinga felur í sér að gefa einstaklingi undir miklu álagi nægar 

upplýsingar sem geta nýst honum til að takast á við þá erfiðleika sem hann stendur frammi 

fyrir. Tilfinningalegur stuðningur vísar til stuðnings sem fjölskylda og nánir vinir veita 

einstaklingi með því að sýna honum ást, umhyggju, hvatningu, samúð og traust. 

Áþreifanlegur stuðningur getur falið í sér fjárhagslegan stuðning eða stuðning sem snýr að 

aðstoð tengdri heimili og fjölskyldu viðkomandi, eins og til dæmis við þrif, eldamennsku eða 

barnapössun. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að tilfinningalegur, áþreifanlegur og 

upplýsandi stuðningur geti dregið verulega úr því hvernig einstaklingar upplifa byrði í 

umönnunarhlutverki sínu (Thoits, 2011). 

Það hefur þó komið í ljós að einstaklingar sem hafa mikla umönnunarbyrði sækja sér 

síður félagslegan stuðning þar sem þeir setja þarfir annarra í forgang og gefa sér ekki tíma til 

að hlúa að sjálfum sér (Law o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt að óformlegir umönnunaraðilar 

eiga það til að gleymast eða fá ekki athygli frá félagsráðgjöfum og öðru fagfólki í heilbrigðis- 

og félagsþjónustu sem beina athygli sinni, íhlutun og stuðningi til einstaklinga sem glíma við 

veikindi, fötlun eða öldrun en vanrækja oft þarfir og réttindi umönnunaraðila (Becker, 2011). 

Aðstandendur hafa auk þess greint frá því að heilbrigðisstarfsmenn geti aukið 

umönnunarálag þeirra með særandi framkomu sinni og geti því bæði verið styðjandi og 

særandi vegna afstöðu sinnar til þeirra. Aðstandendur sem eru í umönnunarhlutverki hafa 

þörf fyrir athygli og eru heilbrigðisstarfsmenn í sérstakri aðstöðu til þess að veita þeim hana. 

Vegna þekkingar og reynslu sinnar sem fagaðilar í krabbameinsmeðferð sem sinna 

umönnunaraðilum og sjúklingum við slíkar aðstæður ættu þeir að skilja byrði og þarfir 

umönnunaraðila betur en fjölskylda og vinir (Røen o.fl., 2018). 

Því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn gefi sér tíma í að byggja upp góð tengsl við 

aðstandendur. Þau geta einfaldlega falist í því að heilsa þeim og spyrja um líðan þeirra. 

Umönnunaraðilar geta upplifað sig örugga ef þeir finna að þeir geta treyst á stuðning frá 

fagfólki. Heilbrigðisstarfsmenn hafa tilhneigingu til að bíða eftir að umönnunaraðilar tali um 

þarfir sínar og biðji um stuðning en umönnunaraðilar vita oft ekki hvað þeir eiga að spyrja 

um. Umönnunaraðilar geta upplifað við slíkar aðstæður að heilbrigðisstarfsfólk líti ekki á þá 

sem hluta af ferlinu og veiti þeim því ekki athygli (Røen o.fl., 2018). Einnig er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þær áskoranir sem umönnunaraðilar sem búa fjarri 

þjónustu standa frammi fyrir vegna tíðra ferðalaga, fjárhagslegra útgjalda og aðskilnaðar frá 
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fjölskyldu. Þetta getur valdið miklu álagi sem ekki má vanmeta og því er mikilvægt að veita 

fjölskyldum sem koma langt að aðgengilegan og faglegan sálfélagslegan stuðning (Garrard 

o.fl., 2017). 

3.1.1 Krabbameinsfélagið 

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað árið 1951 og vann með því mikið frumkvöðlastarf í 

fræðslu til almennings, bæði varðandi einkenni krabbameina og forvarna gegn þeim. Í dag 

eru aðildarfélög Krabbameinsfélags Íslands um 30, bæði svæðafélög og stuðningshópar um 

allt land sem veita upplýsingar, ráðgjöf og stuðning. Félagið beitir sér fyrir hagsmunum og 

réttindum af ýmsu tagi með því að beina upplýsingum og því sem betur má fara til 

stjórnvalda og taka þátt í opinberri umræðu um málefni einstaklinga sem greinast með 

krabbamein og aðstandenda þeirra í samfélaginu. Krabbameinsfélag Íslands sinnir mörgum 

mikilvægum verkefnum og eitt af forgangsverkefnum félagsins er að styðja við sjúklinga og 

aðstandendur þeirra, og í því skyni var opnuð Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins árið 

2007 (Krabbameinsfélagið e.d.-e). 

3.1.2 Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins 

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins er upplýsinga- og stuðningsþjónusta fyrir 

einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendur þeirra. Hjá 

Ráðgjafarþjónustunni starfa félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingur og 

kynfræðingur sem bjóða upp á fjölbreytta þjónustu sem snýr að upplýsingagjöf, fræðslu, 

ráðgjöf og sálfélagslegum stuðningi. Hægt er að koma í viðtöl hjá félaginu í Skógarhlíð en 

einnig er hægt að fá símaráðgjöf og er þjónustan einstaklingum að kostnaðarlausu. 

Fjölbreyttir fyrirlestrar og fræðslufundir eru í boði, auk námskeiða þar sem markmiðið er að 

bæta andlega, líkamlega og félagslega líðan. Réttindaráðgjöf er í boði fyrir einstaklinga með 

krabbamein og aðstandendur þeirra þar sem eru veittar hagnýtar upplýsingar um réttindi. 

Ráðgjafarþjónustan býður einnig upp á djúpslökun, öndunaræfingar, hugleiðslu, jóga og 

hugræna atferlismeðferð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra 

(Krabbameinsfélagið e.d.-c). 

Fyrsta fimmtudag í mánuði geta aðstandendur komið í kaffi og spjall þar sem 

hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur eða félagsráðgjafi eru á staðnum. Tilgangurinn er að skapa 

vettvang fyrir samtal og stuðning fyrir aðstandendur. Aðstandendur geta komið í viðtöl sér 

að kostnaðarlausu, en auk þess er boðið upp á kynlífs- og pararáðgjöf þar sem tilgangurinn er 

að vinna að bættu kynheilbrigði og takast á við breytingar í kjölfar veikinda 

(Krabbameinsfélagið, e.d.-b). 
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3.1.3 Kraftur 

Kraftur var stofnað árið 1999 og er hagsmuna- og stuðningsfélag fyrir ungt fólk á aldrinum 

18-40 ára sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra. Kraftur býður upp á 

jafningjastuðning og stuðningsnet bæði fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. 

Stuðningsnetið er formlegur stuðningur undir handleiðslu sálfræðings og er byggt á 

jafningastuðningi þar sem einstaklingum er komið í samband við stuðningsfulltrúa sem hægt 

er að ræða við um krabbameinsferlið og allt sem því tengist. Stuðningsfulltrúar Krafts hafa 

allir reynslu af krabbameini og hafa jafnframt hlotið þjálfun í því að veita jafningastuðning. 

Alhliða ráðgjöf og stuðningur er í boði ásamt sálfræðiþjónustu án endurgjalds. Kraftur býður 

upp á fjárhagslegan stuðning í formi neyðarsjóðs sem úthlutar styrkjum til félagsmanna sem 

eiga í fjárhagserfiðleikum vegna veikinda sinna (Kraftur, e.d.). 

Þá er í boði endurhæfing, markþjálfun, fræðsluefni og fræðslufyrirlestrar, aðgangur að 

stuðningshópum þar sem einstaklingar koma reglulega saman og ræða opinskátt um veikindi 

sín og hvaða áhrif það hefur á líf þeirra og tilveru. Auk þess eru lokaðar Facebook síður þar 

sem allir geta átt samskipti, bæði krabbameinsgreindir og aðstandendur þeirra. Kraftur býður 

upp á réttinda og hagsmunagæslu í samvinnu við félagsráðgjafa hjá Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins þar sem hægt er að fá upplýsingar um réttindi gagnvart opinberum 

aðilum (Kraftur, e.d.). 

3.1.4 Landspítali 

Landspítalinn býður upp á þjónustu fyrir aðstandendur krabbameinsgreindra þar sem 

sérhæfðir félagsráðgjafar starfa við blóð- og krabbameinslækningadeildir spítalans. 

Félagsráðgjafar starfa í þverfaglegri teymisvinnu í samvinnu við ýmsa fagaðila eins og 

hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfa, lækna, sálfræðinga og sjúkraþjálfara. Hlutverk félagsráðgjafa 

er að veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra aðstoð í þeim breytingum sem koma upp vegna 

veikinda. Breytingar í fjölskyldu geta tengst efnahag, búsetu, atvinnu en jafnframt 

samskiptum og tengslum innan sem utan fjölskyldu. Félagsráðgjafar veita ráðgjöf, 

upplýsingar, fræðslu og stuðning. Ráðgjöf sem snýr að félagslegum réttindum og þjónustu 

stendur til boða og eru félagsráðgjafar tengiliðir milli sjúklings og þjónustukerfa ef þörf er á. 

Boðið er upp á stuðningsviðtöl þegar vinna þarf úr áföllum og sorg, en þar að auki er boðið 

upp á símaviðtöl í eftirfylgd og ráðgjöf. Félagsráðgjafar bjóða auk þess upp á hjóna-, para- og 

einstaklingsviðtöl með stuðning, fræðslu og ráðgjöf í huga (Landspítali, 2011). 
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Landspítalinn býður einnig upp á einstaklingsmiðaða slökunarmeðferð og þjálfun í 

núvitund ásamt því að veita aðstandendum sem þess óska viðtöl og sálgæslu hjá 

sálfræðingum, prestum og djáknum. Jafnframt er boðið upp á Fjölskyldubrú sem er 

stuðningur fyrir fjölskyldur með börn átta ára og eldri sem félagsráðgjafar og 

hjúkrunarfræðingar sjá um þegar foreldri greinist með krabbamein (Landspítali 11B dagdeild 

blóð- og krabbameinslækninga, 2019). 

3.1.5 Ljósið 

Ljósið er heilbrigðisstofnun sem sinnir endurhæfingu og stuðningi fyrir krabbameinsgreinda 

og aðstandendur þeirra og var opnað árið 2005. Ljósið býður upp á fjölbreytta þjónustu með 

það markmið að veita einstaklingsmiðaða og þverfaglega endurhæfingu og stuðning hjá 

sérhæfðum fagaðilum. Endurhæfingin miðar að því að byggja viðkomandi aftur upp andlega, 

líkamlega og félagslega og styrkja þar með heilsutengd lífsgæði einstaklinga. Hjá Ljósinu 

starfar heilbrigðisstarfsfólk í þverfaglegu teymi sem heldur utan um einstaklinginn í gegnum 

allt þjónustuferlið og veitir fjölskyldunni stuðning og ráðgjöf. Mánaðarlega er boðið upp á 

fyrirlestra um ýmis málefni sem tengjast daglegu lífi og eru öllum opnir. Fagaðilar bjóða upp 

á fræðslu og sálfélagslegan stuðning í formi viðtala og námskeiða ásamt því að bjóða upp á 

jafningjastuðning undir leiðsögn fagaðila. Námskeið fyrir aðstandendur er í boði þar sem 

skapaður er vettvangur til að hittast og ræða reynslu sína, áhyggjur og líðan sem fylgir því að 

vera aðstandandi einstaklings með krabbamein (Ljósið, e.d.-b). 

Makar geta nýtt sér viðtöl við sálfræðing og fjölskyldumeðferðarfræðing og boðið er upp 

á jafningjahóp fyrir unga maka á aldrinum 20-45 ára, en hópurinn er fyrir þá sem eiga maka 

sem greinst hafa með krabbamein og er markmið hópsins að hitta jafningja í sömu sporum 

(Ljósið, e.d.-a). 
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4 Félagsráðgjöf 
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um starf félagsráðgjafa og þá faglegu þekkingu sem þeir búa 

yfir sem er mikilvægur þáttur þegar kemur að stuðningi og ráðgjöf fyrir maka 

krabbameinsgreindra einstaklinga og fjölskyldur þeirra. 

Samkvæmt siðareglum íslenskra félagsráðgjafa er markmið og tilgangur félagsráðgjafar 

að aðstoða einstaklinga við úrlausn á persónulegum og félagslegum vandkvæðum og koma í 

veg fyrir hvers kyns félagslegt ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d). Samkvæmt 

alþjóðlegri skilgreiningu er félagsráðgjöf byggð á reynslu og faglegri þekkingu. Helstu 

viðfangsefni stéttarinnar eru að stuðla að félagslegum breytingum, félagslegri þróun og 

félagslegri samheldni og jafnframt að huga að valdeflingu og frelsi einstaklinga (International 

association of school of social work, 2014). Félagsráðgjafa ber skylda til að fylgja siðareglum 

stéttarinnar í starfi sínu þar sem markmið þeirra er virðing fyrir skjólstæðingi, sjálfstæði hans 

og sérstöðu, þörfum og trú á hæfni hans. Hugmyndafræðin sem félagsráðgjafar starfa í 

samræmi við er að aðstoða einstakling í þeim aðstæðum sem hann býr við og samspil hans 

við umhverfið (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjöf er fagstétt sem starfar samkvæmt lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990. 

Félagsráðgjafar sem starfa á heilbrigðissviði tileinka sér sálfélagslega nálgun og heildarsýn í 

vinnu með einstaklinga en það hefur verið undirstaða að allri vinnu félagsráðgjafa frá 

upphafi. Til að fást við fjölbreytileika og sérstöðu einstaklings í erfiðleikum hafa 

félagsráðgjafar haft mismunandi aðferðir til hliðsjónar. Má þar nefna sál-félagsfræðilegar 

kenningar svo sem kreppukenningar og samskipta- og kerfiskenningar sem nýtast þegar 

styðja á einstakling sem er að takast á við breytingar sem alvarleg veikindi eins og 

krabbamein getur haft í för með sér (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Sigrún Júlíusdóttir (2006) bendir á að félagsráðgjafar vinna ávallt út frá heildarsýn en það 

er aðferð sem félagsráðgjafar hafa mótað í starfi sínu og einkennist af því að mæta 

einstaklingi þar sem hann er staddur og öðlast skilning á stöðu hans með tilliti til samspils 

hans við umhverfi sitt sem nær til andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta. Í starfi 

félagsráðgjafa er lögð sérstök áhersla á tengsl og samskipti einstaklinga sem geta verið ólík 

milli kerfa. Félagsráðgjafar hafa þekkingu á þroska og sálfélagslegum þáttum og í starfi þeirra 

á heilbrigðissviði er mikilvægt að samþætta inngrip fyrir einstaklinga, aðstandendur og 

stofnanir samfélagsins. 
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Í skýrslu Wanless (2006) sem gerð var fyrir breska heilbrigðiskerfið er bent á að 

rannsóknir sýni að félagsráðgjöf, stuðningur og ráðgjöf dragi úr umönnunarbyrði 

einstaklinga, álagi og sálrænum erfiðleikum þeirra. Eins og áður hefur komið fram hefur það 

bein áhrif á gæði umönnunar ef umönnunaraðilar fá stuðning og þjónustu við hæfi þar sem 

slíkt getur aukið hæfni aðstandenda til að sinna hlutverki sínu og bætt líðan í fjölskyldunni. Í 

ljósi vísbendinga um að slík þjónusta beri árangur er mikilvægt að bæta og auka enn frekar 

stuðning og þjónustu við umönnunaraðila þar sem þjálfun og stuðningur getur aukið lífsgæði 

fyrir báða aðila. Rannsókn Hendrix og Ray (2006) sýndi fram á að fræðsla og 

einstaklingsmiðuð þjálfun sem byggist á gagnreyndri þekkingu er árangursrík fyrir 

umönnunaraðila og eflir sjálfstraust þeirra til að takast á við hlutverk sitt. 

4.1 Málastjórnun í félagsráðgjöf 

Málastjórnun (e. case management) hefur verið skilgreind sem ferli til að skipuleggja, velja 

og hafa umsjón með þjónustu sem einstaklingur þarf á að halda út frá mismunandi 

stofnunum eða fagaðilum með þverfaglega teymisvinnu og heildarsýn að leiðarljósi. Þetta á 

við um alla þjónustu sem við kemur einstaklingi, bæði frá hinu opinbera og einkarekna 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Meginmarkmið félagsráðgjafa sem málastjóra (e. case manager) er að veita 

einstaklingum með mismunandi þarfir og líðan góða samfellda þjónustu og stuðning á 

skilvirkan og árangursríkan hátt en þar að auki stýra þeir gjarnan teymum og aðstoða þá sem 

þurfa á slíku að halda (Holland, 2004). Hlutverk félagsráðgjafa í slíku ferli felst í því að meta 

þarfir einstaklinga, veita og upplýsa um þjónustu en jafnframt að hafa umsjón og eftirlit með 

henni. Ef þjónustu skortir þarf málastjóri að útvega einstaklingsmiðaða þjónustu sem miðar 

að þörfum, óskum og markmiðum hvers og eins einstaklings (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006). 

Darnell (2013) bendir á að meðal þess sem einkennir málastjórn félagsráðgjafa sé 

megináhersla þeirra á samspil einstaklings og umhverfis og áhersla þeirra á 

styrkleikanálganir. Ef þjónustan á að gegna hlutverki sínu á áhrifaríkan og skilvirkan hátt er 

nauðsynlegt að ákveðinn málastjóri haldi utan um þjónustu fyrir hvern einstakling og eru 

félagsráðgjafar með sérþekkingu í slíkri vinnu (Berry o.fl., 2017). 

Tunin og félagar (2010) bentu á mikilvægi þess að hafa þverfaglega, fyrirbyggjandi 

nálgun þegar kæmi að þjónustu og stuðningi fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur 

þeirra. Þeir segja félagsráðgjafa vera lykilpersónur í að veita hana í þverfaglegum teymum í 
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krabbameinsþjónustu á sjúkrahúsum og göngudeildum, bæði fyrir sjúklinga og 

aðstandendur. Félagsráðgjafi sem starfar innan heilbrigðisstofnana hefur víðtæka og faglega 

þekkingu á kerfinu, löggjöfinni og getur metið best hvar úrræði er að finna og hvað hentar 

hverju sinni. Félagsráðgjafi leikur því lykilhlutverk í teymisvinnu sem skilar sér í öflugri 

þverfaglegri samvinnu milli kerfa (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

4.2 Stuðningur við maka krabbameinsgreindra 

Mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að þekkja og bera kennsl á þarfir óformlegra 

umönnunaraðila í hvaða kringumstæðum sem er, burtséð frá kyni, aldri, menningu og 

kynhneigð. Sérstaklega mikilvægt er að huga að þörfum þeirra sem eru viðkvæmir og með 

mikla umönnunarbyrði. Félagsráðgjafar þurfa að hafa skilning á því hvað felst í hlutverki 

umönnunaraðila og vera færir um að bera kennsl á hvaða áhrif það hefur á heilsu þeirra, 

velferð, félagslega þátttöku og tækifæri í lífinu. Félagsráðgjafar þurfa einnig að geta skipulagt 

og veitt þá þjónustu og stuðning sem hjálpar umönnunaraðilum hvað mest (Becker, 2011). 

Félagsráðgjafar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru almennt skilningsríkir varðandi hið 

flókna verkefni sem aðstandendur eru að takast á við. Mikilvægt er að þeir séu meðvitaðir 

um að það er ekki nóg að veita aðstandendum upplýsingar þó að það virðist skipta sköpun 

snemma í meðferðarferlinu þegar horft er til hæfni þeirra að takast á við hlutverk sitt 

(Stenberg, Esktedt, Olsson og Ruland, 2014). 

Félagsráðgjafar hafa sérstaka þekkingu og hæfni til að vinna með aðstandendum. Með 

fyrirbyggjandi kerfisbundinni vinnu gerir það aðstandendum kleift að vita hvaða stuðningur 

er í boði, og með því geta þeir valið þann stuðning sem hentar hverju sinni. Mikilvægt í vinnu 

með aðstandendum er að leggja áherslu á skipulagt mat á þörfum þeirra fyrir stuðning og 

bjóða þeim upp á sérstakan viðtalstíma til að meta þarfir þeirra og líðan (Røen o.fl., 2018). 

Samkvæmt Waldron og fleiri (2013) gæti stuðningur og fræðsla verið verðmætt og gagnlegt 

verkfæri til að bæta lífsgæði aðstandenda og benda þeir á að inngrip sem fela í sér 

lausnamiðaða nálgun (e. problem solving ) og samskiptafærni geti auðveldað álagið sem 

tengist umönnun sjúklinga og hlutverki aðstandenda. Þeir benda jafnframt á að einstaklingar 

hafi mismunandi þarfir fyrir stuðning og að mikilvægt sé að hafa í huga að það er ekki ein rétt 

leið fyrir alla. 

Aðstandendur þurfa einnig sálfélagslegan stuðning þar sem þeir fá viðurkenningu á 

tilfinningum sínum og að slíkur stuðningur sé hluti af meðferðarferlinu. Sálfélagslegur 

stuðningur getur hjálpað þeim að styðja við sjúklinginn og bæta eigin tilfinningalega líðan 
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sem getur verið hvetjandi og stuðlað að áframhaldandi stuðningi. Mikilvægt er að 

aðstandendur geti tjáð líðan sína og fái viðurkenningu á tilfinningum sínum og leyfi sér að 

finna gleði eða aðrar jákvæðar tilfinningar án þess að fá sektarkennd (Stenberg, o.fl., 2014). 

Félagsráðgjafar innan heilbrigðisstofnana veita sálfélagslegan stuðning með það að 

markmiði að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum að átta sig á staðreyndum og ná 

tilfinningalegu jafnvægi í kjölfar áfalla eins og krabbameinsgreiningar. Þegar unnið er með 

einstaklingum í slíkri vinnu er mikilvægt að stuðla að góðum samskiptum og mynda vettvang 

þar sem traust ríkir milli skjólstæðings og félagsráðgjafa og er viðtal veigamikill þáttur í slíkri 

tengslamyndun, og veitir viðkomandi tækifæri á að opna sig og koma á framfæri mikilvægum 

upplýsingum. Félagsráðgjafi þarf því að veita skjólstæðingi athygli með virkri hlustun og hlýju 

viðmóti svo þeir sem unnið er með upplifi sig mikilvæga og að hlustað sé á þá (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 

4.3 Hópvinna 

Hópvinna er ein helsta vinnuaðferð félagsráðgjafa og á sér langa sögu innan fagstéttarinnar. 

Slík aðferð hefur lengi vel verið talin gagnleg og árangursrík til að ná fram breytingum og 

miðla fræðslu (Andrews, 2001). Færni félagsráðgjafa og fjölbreyttar vinnuaðferðir þeirra á 

heilbrigðissviði gefur þeim tækifæri til að starfa eftir fjölbreyttum aðferðum og tengja það 

ýmsum kenningum. Félagsráðgjafar eru því vel til þess fallnir að vera leiðbeinendur í 

hópstarfi og lausnamiðaðri fjölskylduvinnu þar sem þeir geta boðið upp á fræðslu og 

stuðning einir eða í samstarfi við annað fagfólk. Það getur verið gagnleg leið þegar styðja á 

aðstandendur eins og maka krabbameinsgreindra (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Hugmyndafræði hópmeðferðar byggir á kerfiskenningum og meðferðarfræðilegum 

kenningum um sálarlíf mannsins, tilfinningatengslum og þörf einstaklinga til að eiga í 

félagslegum samskiptum við aðrar manneskjur sem hafa upplifað svipaða reynslu og þeir 

sjálfir. Þannig er litið á hópinn sem opið kerfi þar sem einstaklingar eiga samskipti innan 

hópsins og þeim gefinn kostur á að skilja betur eigin tilfinningar og tilfinningar hópmeðlima. 

Með því geta þeir farið að íhuga hvernig hægt sé að bæta eigin líðan með aðstoð hópsins 

undir faglegri leiðsögn félagsráðgjafa. Mikilvægt er að félagsráðgjafinn hafi þekkingu á 

viðfangsefni hópsins og hugsanlegu umræðuefni og sé meðvitaður um hvernig eigi að 

bregðast við mismunandi aðstæðum sem geta komið upp (Gladding, 2016). 

Samkvæmt Gladding (2016) er hópvinna í höndum fagfólks öflug og árangursrík 

vinnuaðferð fyrir fólk sem er að ganga í gegnum breytingar í lífinu og þurfa að takast á við 
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innri og ytri vandkvæði sem geta fylgt. Þar að auki hefur hún reynst gagnleg fyrir einstaklinga 

sem hafa upplifað áföll sem geta komið í kjölfar alvarlegra veikinda. Ráðgjafa- og 

stuðninghópar (e. counseling groups) taka mið af þörfum einstaklings þar sem lögð er 

áhersla á fyrirbyggjandi vinnu. Helstu markmið slíkra hópa eru að vinna úr persónulegum 

vanda fólks sem er að ganga í gegnum breytingar í lífinu og auka færni og styrkleika þeirra 

þar sem unnið er með ákveðin skammtímavandamál og gæti því hentað vel þegar unnið er 

með maka krabbameinsgreindra einstaklinga. Hópmeðlimir geta því tekist á við margvísleg 

vandamál í umhverfi þar sem þeir upplifa samsömun og skilning á eigin aðstæðum. Þannig 

styrkja þeir hver annan sem skapar ákveðna samfélagstilfinningu og stuðlar að lausnum 

vandamála. Meðlimir hópsins fá jafnframt tækifæri til að miðla þekkingu sinni og hjálpa 

öðrum í gegnum samskipti og endurspeglun. 

Hópvinna getur því verið gagnlegt úrræði fyrir maka krabbameinsgreindra en með því 

fær hann tækifæri til að tjá sig um óþægilegar og erfiðar tilfinningar sem og líðan og þá þætti 

sem hann er að fást við í hlutverki sínu í traustu umhverfi með fólki í svipaðri stöðu. 

Hópvinna getur bætt líðan maka og verið stuðningur og aðstoðað hann í að auka lífsgæði sín 

(Margrét Sigurðardóttir, 2006). 
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5 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 
Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun og reynslu maka af því að vera 

aðstandandi krabbameinsgreindra einstaklinga til að varpa ljósi á hvaða stuðningur og 

aðstoð hafi staðið þeim til boða og hvort þörf væri á frekari stuðningi. Áhersla var lögð á að 

fá upplýsingar um hvernig makar upplifðu sálfélagslegan stuðning og þeirra sýn á hvaða 

þjónustu þeir myndu vilja fá frá félagsráðgjöfum. Í þessum kafla verður fjallað um aðferð og 

framkvæmd rannsóknar og umfjöllun er skipt upp í sex undirkafla. Fyrst er rætt um 

eigindlegar viðtalsrannsóknir og hvers vegna sú aðferð var talin henta í þessari rannsókn. 

Næst er greint frá úrtaki og síðan rætt um framkvæmd rannsóknar. Þá verður rætt um öflun 

gagna og í hverju hún fólst. Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar verða svo ræddar 

og að lokum verða þátttakendur kynntir. 

5.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðum félagsvísinda er hægt að skipta í tvo meginflokka, annars vegar 

megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantiative) og hins vegar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. qualitative), og oft eru báðar notaðar í senn (e. mixed methods) 

(Padgett, 2008). 

Eigindleg rannsóknaraðferð á vel við þegar mæla á huglæga þætti eins og leitast var við í 

þessari rannsókn, til að skilja einstaklinga og reynslu þeirra. Megindlegar rannsóknaraðferðir 

henta betur ef mæla á hlutföll og magn samanburðarhæfðra þátta og henta því ekki jafn vel 

þegar skoða á persónulega reynslu og upplifun einstaklinga. Með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er ekki verið að leitast við að staðfesta kenningar eins og gert er með 

megindlegum aðferðum, heldur frekar leitast við að skilja fyrirbærið sem verið er að skoða 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var að skyggnast inn í reynsluheim einstaklinga sem 

eru makar krabbameinsgreindra var eigindleg rannsóknaraðferð valin. Stuðst var við 

fyrirbærafræðilega aðferð (e. phenomenology) sem hentar vel til að svara 

rannsóknarspurningunum þar sem hún byggir á lýsandi fyrirbærafræði og er byggð á 

tilleiðslu (e. inductive reasoning). Þessi aðferð er þróuð til að lýsa reynslu fólks eins og það 

sjálft upplifir hana. Rannsóknaraðferðin leggur áherslu á að skilja hinn flókna heim 

mannlegrar reynslu út frá upplifun þeirra sem til þekkja og stuðla að því að rannsakandi 
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öðlist ákveðna innsýn og skilning á hugarheimi þátttakenda sinna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013-a). Í eigindlegum viðtölum er viðfangsefnið ákveðið af rannsakanda en innihald og 

áherslur geta breyst í viðtalinu sjálfu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013-b). Viðtöl geta verið 

mismunandi á milli viðmælenda og innihald ekki það sama þó viðfangsefnið efnið sé það. 

Ástæða þess er einnig sú að bæði viðmælandi og rannsakandi skapa rannsóknargögnin 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

5.2 Úrtak 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með snjóboltaúrtaki (e. snowball sample). Þessi 

úrtaksaðferð byggir á að rannsakandi leitar eftir einstaklingum og fær ábendingar frá öðrum 

sem þekkja til eða vita af mögulegum þátttakendum (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Leitað var að þátttakendum í tveimur ákveðnum hópum á 

samfélagsmiðlinum Facebook þar sem stjórnandi hópanna auglýsti eftir þátttakendum fyrir 

hönd höfundar. Tveir viðmælendur höfðu samband eftir að auglýsingarnar voru birtar á 

síðunum, einn af hvorri síðu. Höfundur fékk síðan ábendingar um einstaklinga sem voru 

tilbúnir að taka þátt þar til komnir voru sex þátttakendur. 

Hættan sem getur fylgt því að velja þessa aðferð er að úrtakið verði of einsleitt sem 

eykur hættuna á skekkju (e. elite bias) í úrtakinu. Við snjóboltaúrtak getur nafnleynd 

einstaklinga verið í hættu en aðferðin getur reynst vel þegar erfitt er að ná í þátttakendur 

eins og var í þessu tilfelli (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

5.3 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina hófst vorið 2019 við gagnasöfnun á fræðilegu efni við skrif á 

rannsóknaráætlun. Rannsakandi tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar í byrjun júlí 2019. 

Viðtalsvísir, kynningarbréf og upplýst samþykki var tilbúið í byrjun september 2019 og viðtöl 

tekin við viðmælendur á tímabilinu frá 24. september til 10. október sama ár. Rannsakandi 

hitti viðmælendur ýmist á heimilum þeirra, í Háskóla Íslands eða hjá Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins. Áður er viðtalið hófst fengu þátttakendur kynningu og upplýsingar um 

rannsóknina, hvert markmið og tilgangur hennar væri, auk þess sem þátttakendur voru 

beðnir að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka 2). 

 Að samþykkja þátttöku fól í sér að veita rannsakanda eitt viðtal sem síðar var afritað 

orðrétt og kóðað. Viðtalið hófst eftir að upplýst samþykki var undirritað af viðmælanda og 

var tekið upp á síma. Lagt var upp með að hafa viðtalsvísi með opnum spurningum (sjá 
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viðauka 1) svo viðmælendur gætu óhikað tjáð sig um reynslu sína og upplifun af því að vera 

maki krabbameinsgreindra einstaklinga. 

5.4 Öflun gagna 

Túlkun gagna hefur mikið að segja þegar skoða á réttmæti niðurstaðna. Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum getur öflun gagna farið fram með ýmsum aðferðum, t.d. viðtölum og 

greiningu fyrirliggjandi gagna (Padgett, 2008). 

Eins og áður sagði var stuðst við fyrirbærafræði (e. phenomenology) í þessari rannsókn. 

Viðmælendur voru valdir með tilliti til fyrirbærisins sem verið er að rannsaka, þeir lýsa 

upplifun sinni og reynslu og finna fyrirbærinu merkingu. Þegar skoða á reynslu fólks af 

ákveðnu viðfangsefni er mikilvægt að það búi yfir þeirri reynslu sem markmiðið er að skoða. 

Viðtöl henta vel sem aðferð í gagnasöfnun þar sem gagna er aflað með orðaskiptum milli 

rannsakanda og þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn var notuð viðtalsaðferð sem byggir á opnum hálfstöðluðum (e. semi-

structured) viðtölum. Rannsakandi tekur viðtal við hvern þátttakenda og er með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um opnar spurningar og styðst við viðtalsvísi. Viðtalsvísirinn (sjá 

viðauka l) var hannaður með tilliti til fyrirbærisins sem markmiðið var að skoða og viðtölin 

tekin upp á hljóðupptökutæki í síma og afrituð nákvæmlega í tölvu orð frá orði. Viðtölin voru 

síðan kóðuð með opinni kóðun (e. open coding) til að greina þemu, en með opinni kóðun er 

mikilvægt að rannsakandi sé með opinn huga og gefi sér ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

að þemum. Kóðunin er framkvæmd í þeim tilgangi að varpa ljósi á tengsl þeirra þátta sem 

koma fram í gögnunum (Padgett, 2008). Þar sem viðtalsvísirinn var nokkuð leiðandi í 

viðtölunum skýrðust meginþemu að mörgu leyti í samræmi við hann. Rannsakandi las þá 

fræðilega kaflann yfir aftur og reyndi að fá betri tilfinningu fyrir því hvað viðtölin voru að 

skýra. Með því að lesa margoft yfir hvert og eitt viðtal skýrðust meginþemu og sumt varð 

sterkara en annað sem kom fyrir í viðtalsvísi, en með slíkri aðferð er leitað eftir að sjá þá 

þætti sem eru sameiginlegir en jafnframt þá sem eru ekki sameiginlegir með viðmælendum 

(Esterberg, 2002). Þemun voru svo flokkuð niður í yfirþema og undirþema (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Í viðtalsvísinum var áhersla lögð á eftirtalda meginflokka; upplifun og aðstæður, hlutverk 

og stuðningur. Þegar rannsakandi tók saman gögnin kom í ljós að viðmælendur ræddu mikið 

um breytingar sem urðu á lífi þeirra og óskýrt meðferðarferli og var þeim þemum bætt við. 

Þar að auki komu aðrir sameiginlegir þættir fram eins og líðan og viðhorf til kerfisins. Viðtölin 

voru jafnóðum afrituð og vistuð á lokuðu heimasvæði rannsakanda hjá Háskóla Íslands og las 
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rannsakandi viðtölin oft yfir. Eitt skjal var afritað fyrir hvern þátttakanda og pláss var á 

spássíum fyrir athugasemdir rannsakanda. Viðtölin voru dulkóðuð þannig að viðmælendur 

fengu önnur nöfn og öllu sem gæti leitt til þess að einstaklingur þekktist var breytt þegar 

rannsakandi afritaði viðtölin. Afrituð viðtöl voru samtals 71 blaðsíða. 

5.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Þegar rannsókn er framkvæmd er mikilvægt að hún uppfylli siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2013). Allir viðmælendur voru upplýstir um alla 

þætti rannsóknarinnar og þátttöku þeirra í henni, ásamt því að undirrita upplýst samþykki 

þar sem fram kom að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að nafnleynd yrði virt. Þátttakendur fengu 

sem fyrr segir allir dulnefni þar sem nöfnum var breytt og gögnum eytt að lokinni rannsókn 

og séð til þess að engar persónugreinanlegar upplýsingar kæmu fram (Padgett, 2008). 

Upplýst samþykki er leið rannsakanda til að lýsa áformum sínum fyrir tilvonandi 

þátttakendum á heiðarlegan hátt (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakandi hafði í huga fjórar höfuðreglur sem gilda í siðfræði heilbrigðisgreina. 

Höfuðreglurnar fjórar eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) fjallar um rétt hvers og eins til að 

njóta virðingar. Hún snýr að því að gerð sé krafa um upplýst samþykki þátttakenda, að 

viðmælendur taki þátt að fúsum og frjálsum vilja, að það komi skýrt fram að þeim beri ekki 

skylda til að svara öllum spurningum í viðtalinu og geti hætt þátttöku hvenær sem er. 

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) fjallar um að rannsakandi skuli 

umframt allt ekki valda viðmælendum sínum skaða og að rannsóknin feli ekki í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Rannsakandi skal kanna hvort að áhætta sé innan 

viðunandi marka. Þriðja reglan er velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) sem segir 

til um þá skyldu rannsakanda að láta gott af sér leiða og velja þá möguleika sem minnstu 

fórna. Fjórða og síðasta reglan er réttlætisreglan (e. the principle of justice) sem fjallar um að 

þeir hópar sem hafa veikari stöðu séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar rætt er við viðkvæma hópa er nauðsynlegt að vera 

undirbúinn og hafa fagaðila sér til stuðnings ef viðmælendur telja sig þurfa slíkt eftir viðtalið 

(Esterberg, 2002). Viðmælendur áttu þess kost að fá viðtal hjá Gunnjónu Unu 

Guðmundsdóttur, félagsráðgjafa hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, eftir að 

viðtölin höfðu farið fram ef þeir töldu þörf á því. Vegna eðlis rannsóknarinnar þurfti 

rannsakandi ekki að sækja sérstakt leyfi heldur var nægjanlegt að tilkynna hana til 
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Persónuverndar áður en hún hófst þar sem rannsakandi var ekki að vinna með 

persónugreinanleg gögn og viðmælendur höfðu náð átján ára aldri (lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

Takmörkun rannsóknar felst í því að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sökum 

þess að viðmælendur voru aðeins sex (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við greiningu 

rannsóknargagna voru beinar tilvitnanir í orð þátttakenda settar fram en slíkar tilvitnanir 

rökstyðja niðurstöður og auka trúverðugleika rannsókna. Þar sem rannsakandinn er í raun 

sjálfur mælitækið í eigindlegum rannsóknum þá hafði hann í huga í vinnu við rannsóknina að 

spyrja sjálfan sig stöðugt hvort hann væri að skilja viðmælendur sína rétt og hver rauði 

þráðurinn væri í frásögn þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt Helgu Jónsdóttir 

(2013) er mikilvægt, einkum þegar um aðeins eitt viðtal við hvern viðmælenda er að ræða, 

að draga saman helstu efnisatriði til að tryggja réttmæti rannsóknargagna. Auk þess er 

mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni. Rannsakandi 

viðhafði hlutleysi við alla þætti í rannsókninni svo það hefði ekki áhrif á niðurstöður hennar 

(Padgett, 2008). 

5.6 Þátttakendur í rannsókn 

Tekin voru viðtöl við sex viðmælendur. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að vera eða 

hafa verið maki krabbameinsgreinds einstaklings og þurftu þátttakendur að hafa náð átján 

ára aldri. Hópurinn skiptist þannig að þátttakendur voru þrír karlar og þrjár konur. Þegar 

viðtölin voru tekin voru viðmælendur á aldursbilinu 36-53 ára gamlir. Fjórir viðmælendur 

bjuggu á landsbyggðinni og tveir á höfuðborgarsvæðinu þegar maki þeirra greindist með 

krabbamein. Fimm viðmælendur voru giftir eða í sambúð en einn viðmælandi hafði misst 

maka sinn úr krabbameini. Allir viðmælendur áttu börn, ýmist frá tveimur upp í fimm börn 

frá tveggja til 27 ára þegar viðtölin fóru fram. Þegar viðtölin voru tekin höfðu þrír 

viðmælendur lokið háskólanámi og einn viðmælandi var í háskólanámi. Tveir viðmælendur 

voru með eigin rekstur þegar viðtölin fóru fram, annar þeirra hefur lokið iðnnámi og hinn 

grunnskólanámi. Makar viðmælenda greindust með krabbamein á árunum 2015 til 2019 og 

voru á mismunandi stað í ferlinu þegar viðtölin fóru fram. Þrír höfðu lokið meðferð, tveir 

voru í meðferð og einn var látinn. Viðtölin tóku mislangan tíma, allt frá fjörutíu mínútum upp 

í einn og hálfan klukkutíma. Viðmælendur fengu allir dulnefni og staðarheitum var breytt. 
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar og gerð grein 

fyrir þeim þemum og undirþemum sem komu fram við greiningu gagnanna. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun og reynslu viðmælenda af því að vera makar 

krabbameinsgreinds einstaklings. Einnig var leitaðst eftir að skoða hvaða stuðningur stendur 

til boða fyrir maka og hvaða þjónustu þeir myndu vilja fá frá félagsráðgjöfum. Þar sem 

rannsóknin er eigindleg og fjöldi þátttakenda var sex manns er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður en niðurstöður gefa til kynna ákveðna sameiginlega þætti. 

Viðmælendur fengu nöfnin Hildur, Arnar, Ingi, Svava, Einar og Edda. 

6.1 Líðan og tilfinningar 

Viðmælendur voru spurðir hver upplifun þeirra og reynsla væri af því að vera maki 

krabbameinsgreinds einstakling og í eftirfarandi kafla verður því gerð frekari skil. 

6.1.1 Áfall 

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að lýsa líðan sinni við krabbameinsgreiningu maka 

síns svipað. Viðmælendur lýstu hvernig þeir upplifðu mikla óvissu og áhyggjur af 

framhaldinu. Þeir upplifðu áfall og að allt líf þeirra væri sett á bið. Tveir viðmælendur líktu 

tilfinningum sínum við rússíbana og að þeir væru í ákveðnu leikriti. Einar lýsti líðan sinni í 

byrjun á ferlinu þegar konan hans greindist og upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

 Við fengum greiningu í okkar heimabyggð og þá þurftum við að bíða heima og það var 
mjög erfiður tími... að vita að það sé krabbamein en vita ekkert hversu mikið, hvað það 
heitir eða hvað, það var mjög erfiður tími... við fórum vel á stað og töluðum saman og 
þetta er þannig að maður þarf að leika leikrit við börnin og ættingja um að þetta fari allt 
vel... þarf eiginlega að hughreysta aðra og hún líka... en eftir að það kemur í ljós að hún 
er með krabbamein og hversu mikið og hvað er að gerast eiginlega, þá bara uni ég mér 
ekkert nema bara hjá henni, ég gat ekki unað mér í vinnu eða neitt, ég bara datt 
eiginlega út líka. Þetta er náttúrlega bara búið að vera þvílíkur rússíbani, hvað á ég að 
segja, þetta er eins og maður sé með alla sína hluti í einu glasi og maður veit alveg hvað 
er í glasinu sko, og svo kemur bara einhver og snýr glasinu og hellir öllu út um öll gólf 
skilurðu, þetta er doldið þannig og við vitum eiginlega ekkert... þetta er dálítið leikrit. 

Edda talar líka um rússíbana og að leika leikrit og halda sínu striki gagnvart börnum sínum. 

Hún sagði: 
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Sko, þetta er náttúrlega bara rússíbani og alveg svakalegur og þegar hann greinist þá 
fann ég það alveg að ég fékk alveg svakalegan kvíða og mér finnst svona eftir á að hyggja 
þá finn ég að ég var ógeðslega víruð, þú veist, ég var bara í vinnunni og með tvö börn 
sem ég þurfti gjörsamlega að halda uppi, þú veist og halda andliti fyrir þau og reyna 
einhvern vegin að vera pínu poker face heima fyrir. Ég fann að mér leið ekkert rosalega 
vel allavega svona til að byrja með á meðan óvissan var og allt þetta og hvert þetta væri 
að fara og ég var með ofsalega miklar áhyggjur af börnunum og það er eiginlega númer 
eitt, tvö og þrjú finnst mér, og maður er með hausinn á fullu, er hann að fara deyja og 
allt á fullu, svo fannst mér þegar tíminn leið og þetta var í rénum þá fór ég svona að 
aðlagast aðeins aðstæðum. 

Ingi upplifði alls konar neikvæðar hugsanir eftir að konan hans fékk greiningu og sérstaklega 

þegar þau voru að bíða eftir næsta tíma hjá krabbameinslækni þar sem átti að fara yfir 

stöðuna. Hann sagði: 

Okei, hún segir mér frá þessu, gott og vel og þá líður svolítill tími þar til við eigum að 
mæta aftur í viðtal en þetta var bara útkoman að það væri líklega þarna illkynja og svo er 
viðtal eftir þar sem á að fara yfir þetta, það leið svolítill tími þar á milli og það er svolítill 
tími þar sem alls konar grasserar, sem fæðist í hausnum á þér svona alls konar rugl sko, 
svona eins og hvað gerist, ertu að fara deyja eða ertu ekki að fara að deyja, kannski bara 
ekkert, þetta er svona upp og niður... 

Sumir makanna ræddu aðdraganda greiningar og baráttu við að fá hana. Eiginmaður Hildar 

hafði farið ítrekað til lækna áður en greining kom til og þau þurftu að berjast fyrir henni. 

Hildur lýsti líðan sinni þegar greiningin fékkst á eftirfarandi hátt: 

Ég var mjög reið, mjög reið á þessum tíma en er búin að jafna mig núna, ég var mjög reið 
við bráðamóttökuna á þessum tíma. Ég ákvað eftir þetta að vera bara ákveðin og 
hugsaði með mér, kerfið skal aldrei koma svona illa fram við okkur eins og það gerði 
þarna áður. Já og áhyggjurnar, allar áhyggjurnar sem þú ert með og bara hræðslu og svo 
bara allur skalinn, þessi tilfinningaskali sem þú ert að ganga í gegnum þú veist. Þegar þú 
lendir í svona miklu áfalli þegar maður manns greinist með krabbamein sem er bara 
mjög alvarlegt og þú veist, maður er enginn asni, maður þarf líka að hugsa ég get alveg 
misst hann skilurðu. 

Eðli máls samkvæmt fékk fólk mismiklar upplýsingar um hvernig ferill sjúkdómsins yrði og í 

sumum tilvikum var ljóst hvert stefndi. Svava lýsti líðan sinni þegar maki hennar fékk 

greiningu og upplýsingar um að hann myndi ekki fá langan tíma. Hún sagði frá því á 

eftirfarandi hátt: 

Það er náttúrulega áfallið þegar manni er sagt í upphafi þegar hann greinist og það er 
engin lækning, já þetta er rosalegt áfall og erfitt að mörgu leyti þú veist sérstaklega eins 
og það var sagt, þetta er eitt og hálft ár eða eitthvað og maður er einhvern veginn að 
berjast í gegnum að eiga eins langan tíma og maður getur og reyna að eiga eins góðan 
tíma og maður getur hérna. 
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Áfallið sem viðmælendur lýstu var mikið reiðarslag og sú óvissa og áhyggjur sem þeir höfðu 

tóku mikið á þar sem á einu augnabliki misstu þeir stjórn á því sem framundan væri og 

myndu ekki ráða atburðarásinni. Áhrifin sem þau upplifðu í kjölfarið á líðan sinni var 

mismunandi hjá viðmælendum. 

6.1.2 Andleg líðan 

Fram kom í viðtölum að viðmælendur hefðu upplifað töluverða vanlíðan í kjölfar 

krabbameinsgreiningar hjá maka sínum. Allir sex viðmælendur greindu frá tilfinningum eins 

og óvissu og áhyggjum. Þrátt fyrir sameiginlega reynslu viðmælenda sem makar 

krabbameinsgreindra einstaklinga upplifðu þeir mismikil áhrif vegna þess, en greindu allir frá 

þáttum sem tengdust andlegri líðan sem þeir telja vera afleiðingu af upplifun sinni og reynslu 

sem maki í slíkum aðstæðum. Margir nefndu tilfinningar eins og doða, vanmátt, sektarkennd, 

hræðslu, reiði og kvíða. Af sex viðmælendum greindu þrír viðmælendur frá kvíða sem þeir 

upplifðu á mismunandi stað í ferlinu og einn af þeim greindi frá ofsakvíða. Tveir viðmælendur 

nefndu mikla reiði út í heilbrigðiskerfið. 

Edda sagði að hún hefði fundið fyrir svakalega miklum kvíða þegar maður hennar 

greindist með krabbamein. Arnar fékk ofsakvíða í ferlinu og lýsti reynslu sinni svona: 

... ég fékk þarna ég veit ekki hvort það var vægt taugaáfall í [mánuður] þá var ég mjög 
kvíðinn, viðvarandi kvíði í tvær vikur og ég náði ekki að reiða hendur á hvað það væri, og 
já það var erfiðasta tímabilið og skrýtið að ég hef aldrei upplifað það áður sko, ég tengi 
það náttúrlega þessu álagi. 

Hildur sagði að reiðin hefði verið stór partur í ferlinu hjá sér: 

Reiðin tekur mikinn toll í þessu ferli, út í þá sem sýna ekki mikinn stuðning sem þér finnst 
sjálfsagt að þau geri, styðji þig eða bara eigi að styðja þig. Ef ég hugsa til baka þá er það 
reiðin sem er mikill partur í þessu ferli og sýnir hvað félagsráðgjafar eru mikilvægir frá 
upphafi, og maður er alltaf að vinna á móti þeirri hugsun af því að maður veit að það er 
ekki gott fyrir mann. Reiðin er mjög sterkt afl sem er mjög erfitt að höndla oft á köflum 
og er rauði þráðurinn í gegnum þetta ferli, það er bara spurning hvað þú þurfir mikið að 
berjast við að ýta henni frá þér. 

Svava upplifði helst reiði út í heilbrigðiskerfið og var svekkt yfir því að vera sett í þá stöðu að 

vera að berjast við að fá betri þjónustu fyrir maka sinn í þessum aðstæðum. Hún lýsti því á 

eftirfarandi hátt: 

... maður var náttúrlega reiður og svekktur út í hérna kerfið og hvernig það virkar að 
mörgu leyti eins og að þurfa að vera að berjast við fullt af læknum og hafa ekki aðgang 
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að öðru nema að vera fara endalaust upp á bráðamóttöku og þú veist sem er ofsalega 
mikið álag ... vissulega hefði ég viljað að þú veist að þessi umönnun stofnunar væri 
öflugri fyrir sjúklinginn að maður þyrfti ekki sjálfur að vera í þeirri stöðu, ég hefði gjarnan 
viljað vera laus við það á meðan hann var á sjúkrahúsinu ég get sagt það, þannig maður 
hefði meira geta notið þess að vera til staðar sem fjölskylda. 

Hildur talaði um erfiðar tilfinningar og mikla þreytu sem hún hefði verið að takast á við og 

hversu erfitt það væri að vera aðstandandi. Hún vitnaði í móður sína sem hefur bæði verið 

aðstandandi og sjúklingur og sagði: 

... mamma mín hefur bæði lent í því að missa barn og vera mjög veik og hún sagði það er 
hundrað sinnum erfiðara að vera aðstandandi heldur en að vera sjúklingur sjálfur. Þú ert 
að berjast við þennan ótta, hræðslu, sektarkennd, þú veist þú ert að missa, þú ert alltaf 
að tapa, ég er alltaf að tapa einhverju pínulitlu frá honum, það er alltaf að detta og detta 
eitthvað frá honum sem maður hafði, það er svo margt sem þú þarft að ganga í gegnum 
... þú ert svo þreyttur í höfðinu og maður hugsar ekki skýrt, maður er svo þreyttur að 
stundum myndi ég vilja segja, jæja þetta er komið fínt, nú ætlar þú að verða frískur og 
við hættum þessu... nú ætla ég að lifa mínu lífi eins og ég gerði en ég hef ekki val sko um 
þetta, þetta er bara áfram, áfram, áfram og hausinn á manni er bara búin að vera í þrjú 
ár í þessum pakka, auðvitað gæti ég verið búin að hringja niður í Ljós eða 
Krabbameinsfélag, ég gæti verið búin að gera þetta allt saman en þú hefur ekki getuna. 

Arnar upplifði stundum sektarkennd yfir því að hafa ekki gert nóg þegar konan hans var í 

meðferð og lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Konan mín er ótrúlega dugleg og ósérhlífin og gerði alveg ótrúlega mikið í góðu vikunni 
sem sagt í vikunni áður en hún fór aftur og var slegin niður í næstu lyfjameðferð, þannig 
að stundum finnst mér ég ekki hafa gert nægilega mikið sko, en ég gerði alla svona 
erfiðisvinnu allt svoleiðis sko, hún var alveg inn í heimilisbókhaldinu og svona þannig en 
það jókst hjá mér en ekkert sem ég var að veigra mér við, ég kvarta svo sem ekki yfir því. 

6.1.3 Líkamleg líðan 

Ekki var beint spurt um líkamleg einkenni en það kom þó fram í svörum margra. Sumir 

nefndu engin líkamleg einkenni og Ingi sagðist hafa haldið sinni rútínu áfram í vinnu og 

hreyfingu eins og hann var vanur. Hildur sagðist alltaf hafa verið heilsuhraust og sjaldan veik 

áður en maður hennar fékk krabbamein en greindi frá slæmri líkamlegri heilsu í kjölfar þess 

að vera lengi undir miklu álagi sem hafði mikil áhrif á líf hennar, og sum af þeim voru enn til 

staðar þegar viðtalið var tekið. Hildur lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Þú veist öll þessi líkamlegu einkenni, ég var að fá verk fyrir brjóstið, ég átti erfitt með 
öndun, ég hélt að ég væri að verða klikkuð, þegar ég var komin niður í dýpsta ég vissi 
ekki hvað þetta var, það var engin sem var búin að segja mér að ég myndi lenda í þessu, 
þetta var bara ofkeyrsla, ég var búin að keyra mig yfir og var komin með verk fyrir 
hjartað, átti erfitt með öndun og var sett á töflur við því og er enn á þeim í dag ... það er 
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bara þindin maður byrjar að anda svo grunnt að það eru miklir erfiðleikar að þú átt erfitt 
með að anda... 

Hildur upplifði mikið álag þegar hún var að sinna umönnun mannsins síns, vinnu sinni, heimili 

og börnum, Hún sagði: 

Það er bara allt orðið svo erfitt og ég bara farin að gráta hérna annan hvern dag skilurðu 
og átti að mæta í vinnu og hann átti að vera á einum stað, svo var því frestað og ég að 
hringja og breyta vinnu minni og skipta vöktum... það er ekki auðvelt að vera alltaf að 
hringja og tilkynna að maður geti ekki mætt... svo kom eitthvað upp á hjá dóttir minni og 
þurfti að hlaupa úr vinnu til að sinna henni, þetta var endalaust í svona heilt ár sem ég 
var í þessum pakka og ég var hætt að geta borðað, mér var óglatt af öllu og fann fyrir 
stoðkerfisvandamálum og farin að finna miklu meiri verki en áður... ég hef alltaf verið 
ofsalega heilsuhraust skilurðu. 

Þrír viðmælendur greindu frá erfiðleikum með svefn. Edda var farin að sofa illa en fékk lyf 

sem hjálpaðu henni að sofa og þegar hún fékk svefn leið henni betur. Hildur var búin að vera 

undir miklu álagi í heilt ár áður hún leitaði sér aðstoðar hjá lækni, en lýsti svefntruflunum 

sínum svona: 

Ég var hætt að geta sofið og fékk svefntöflur, það byrjaði þannig og læknir lét mig fá 
svefntöflur til að geta sofið á nóttinni svo var ég hætt að geta sofið þó að ég væri með 
svefntöflur þannig að þetta var komið út í algjört rugl, ég var komin út í tóma steypu 
þangað til ég fór til læknis og ég brotnaði niður, hann sagði að líkami minn hefði visst 
batterí og þegar það klárast þá hef ég ekki meira batterí, það er sama hvað þú gerir þá 
bara hrynur allt hitt. 

Arnar fór að finna fyrir svefntruflunum þremur til fjórum mánuðum eftir að kona hans 

greinist. Hann segir: 

Já, ég held að það hafi verið uppsafnað það voru þrír til fjórir mánuðir frá greiningu sem 
þetta kvíðaástand kemur upp. Ég vaknaði upp og átti mjög erfitt með svefn og alltaf að 
vakna upp á nóttinni og já þá pantaði ég mér viðtal hjá sálfræðingi, kannski hjálpaði það 
eitthvað, mjög gott viðtal en eitt stakt viðtal kannski er ekkert, enginn lausn, svo leið það 
hjá. 

6.2 Breytingar í lífinu 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni og reynslu af því að vera maki 

krabbameinsgreinds einstaklings. Allir viðmælendur lýstu breytingum á lífi sínu og ræddu 

álagið sem fylgir því að vera maki í þessu aðstæðum. Hildur segir engan átta sig á því hvernig 

þetta sé: 
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Sko, að vera maki í þessari stöðu er bara [þögn] það getur enginn og ég hef oft rekist á 
það á þessum árum sem við eru búin að vera að bagsa í þessu og ég held að það átti sig 
enginn á því hvað það er að vera maki eða að vera aðstandandi nánasti aðstandandi 
veiks sjúklings og sérstaklega krabbameinsjúklings þar sem krabbamein er pínulítið, það 
er pínu skelfilegt ... krabbamein er svo óútreiknanlegt. 

Hildur heldur áfram og lýsir því hvernig það er að vera sá sem hugsar um allt, styður 

sjúklinginn, setur sig inn í allt varðandi sjúkdóminn, sér um fjölskyldu og heimili og að hafa 

samband við vini og ættingja: 

Að vera aðstandandi þú færð allt á þig, hann sá náttúrlega um fullt af hlutum á heimilinu 
sem ég bara hafði ekki haus né vissi neitt um, en þetta þurfti ég að setja mig inni í og ég 
þurfti að taka við öllu. Ég þarf að hugsa um börnin mín af því að sá sem er veikur er 
ekkert að spá í neinu ... þú getur ekki sagt við börnin þín pabbi þinn lifir þú veist það 
ekki. Þú þarft að fara út á við, feisa fólkið í kringum þig vini og vandamenn og upplýsa, en 
sem betur fer gerðum við facebook síðu sem við skrifum allt inn á af því að mamma og 
pabbi voru að drukkna í símtölum og svo var verið að hringja mikið í mig líka. Ég hafði 
bara ekki orku í að sinna þessu öllu. Svo náttúrlega sem aðstandandi og við höfum rætt 
þetta allt saman við maðurinn minn að hann er ekki sami maður og ég bjó með og ég 
giftist ... hann er allt öðruvísi ... hann gæti ekki verið einn, ég vorkenni fólki sem er með 
krabbamein og er eitt ég veit ekki hvernig það kemst í gegnum þetta, ég hef það á 
tilfinningunni að þetta sé fólkið sem fellur frá, þannig að fólk með lítil börn og annað ég 
skil ekki hvernig fólk kemst í gegnum þetta, einfaldlega af því að þetta er bara gríðarlegt 
álag andlega, líkamlega og bara allan pakkann sko. 

Arnar segist hafa sett sjálfan sig til hliðar þar sem álagið á hann varð helmingi meira og lýsti 

upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

Já, það getur bara verið helvíti töff við erum með einn [aldur] ára, hún er reyndar algjör 
hetja konan mín, hún fór í sex lyfjameðferðir sem tóku djöfullega mikið á fyrir hana, 
þannig að já svona 50% auka álag á mig í rauninni... en ég setti alveg allt mitt til hliðar, ég 
hef ekki sinnt mér síðastliðið ár ég finn það alveg núna að ég þarf á því að halda og ég 
þarf að fara gera eitthvað, rækta vini og áhugamál það allt hefur farið á bið sko... það er 
lýjandi en ég er ekkert að væla yfir því sko [hlær] en margir hafa það verra, það er fyrst 
og fremst það að það eru færri klukkutímar í sólarhringnum fyrir sjálfan þig og ég er 
alveg vanur að vinna langan vinnudag og það er ekkert hræðilegt sko, bara svona erfið 
törn, fyrst og fremst sú upplifun... ég er alveg meyrari en ég var sko, ég finn það líka að 
það tekur meira á en ég þori að viðurkenna en hún er læknuð núna í dag vonandi og er 
útskrifuð og svona...þannig að ég er ekkert að vorkenna mér upp á það að gera sko. 

Einar hafði ekki verið lengi í þessari stöðu en sagði einnig frá því að hafa sett allt sitt til hliðar. 

Hann orðaði upplifun sína með því að segja: 

Þetta er búið að gerast svakalega fljótt sko... ég henti öllu frá mér og allt í einu er allt 
sem maður er með í lífinu sem skiptir svo miklu máli vinnan og annað sem maður er með 
hausinn ofan í, það verður bara eins og lauf í vindi á móti þessu og maður er bara hérna. 
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Þú veist, það er bara dagurinn í dag og vonandi verður hinn dagurinn betri þannig ég get 
kannski ekki lýst eins og einhver sem er búin að fara í gegnum þetta á einu ári en ég er 
að átta mig á því að ég er ekki búin að fatta allt ég er bara hérna. 

Edda sagðist hafa sett maka sinn í forgang og einblínt á að vera kletturinn fyrir hann og 

börnin og lýsti reynslu sinni af því að vera aðstandandi svona: 

Þetta er ógeðslega erfitt og maður er svona að reyna að vera aðstandandinn sem á að 
taka utan um manninn minn og vera sá sem er kletturinn og kletturinn fyrir krakkana og 
maður er sjálfur alveg handónýtur fyrir sko, mér fannst það soldið erfitt það ferli. 

Ingi ræddi einnig þær miklu breytingar sem verða á hlutverkum eftir að maki greinist og 

hvernig athyglin beindist alltaf að þeim veika, en að fólk hafi ekki spurt um hvernig honum 

liði eða gengi: 

Já, reynslan sem slík það er skrýtið náttúrlega það eru miklar breytingar á lífinu það er 
ekki hægt að gera allt sem manni langar að gera... vinnufyrirkomulag... það raðaðist 
þannig upp kannski tvisvar sinnum að ég þurfti frí en annars vann ég allan tímann með... 
kannski þetta venjulega, maður var alltaf spurður mikið út í allt saman þegar maður var 
einn einhver staðar, en um leið og konan mín kom með sko, þá einhvern veginn er 
minna spurt um og réttilega alltaf bara spurt hvernig hún hafi það [hlær] það var aldrei 
spurt hvað er að frétta af þér, nei það var bara alltaf spurt um hana. Já, ég veit ekki svo 
rúllar þetta einhvern veginn. 

Allir viðmælendur lýstu því mjög skýrt hvernig líf þeirra breyttist við veikindi maka þeirra og 

einblíndu á það að vera í núinu og að fikra sig áfram. 

6.2.1 Hlutverk maka 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir upplifðu hlutverk sitt tengt veikindum maka 

síns höfðu þeir svipaða sögu að segja. Þeir áttu það allir sameiginlegt að upplifa sig í miklu 

ábyrgðarhlutverki. Viðmælendur lýstu hlutverki sínu sem mikilvægu og að hluti af því væri að 

vera til staðar og veita maka sínum stuðning. Ingi lýsti hlutverki sínu sem aðstoðarmanni og 

talaði um mikilvægi þess að vera opinn og hreinskilinn í svona málum með því að tala um 

hlutina. Hann lýsti því með þessum orðum: 

Hlutverkið er náttúrlega bara aðstoðarmaður það er bara að vera til staðar og aðstoða, 
við vorum reyndar mjög dugleg að tala um þetta sko, við erum með reglu hérna og 
höfum alltaf verið, það er kvöldmatur við eldhúsborðið þá setjast allir saman og við 
förum yfir daginn hver fyrir sig og ræðum ef það eru einhver svona mál. Við gerðum það 
á þessum tíma mjög opinskátt enginn leyndarmál þar, sérstaklega maður lærir það, 
mamma fékk krabbamein á sínum tíma fyrir mörgum árum og það vissi það enginn fyrr 
en búið var að fjarlægja brjóstið, maður hefur kannski lært soldið af því að vera ekki að 
pukrast með þetta, þar sem það fer allt einhvern veginn öfugt ef það er verið að pukra 
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með þetta, við héldum krökkunum alveg inni í öllu, þannig að mitt hlutverk var að vera 
til staðar og tala um þetta, svo er konan mín svo sterk. 

Arnar tekur undir það og segist hafa upplifað hlutverk sitt að vera stuðningur við maka sinn. 

Hann upplifði hlutverk sitt bæði ánægjulegt og slítandi í senn og lýsti því svona: 

Sko ... [hugsar] bara allt í lagi sko [hugsar] ... bara frábært að vera til staðar fyrir maka 
sinn, svona er þetta bara, ég er með henni, með kostum og göllum, það er alveg gefandi 
sko, þó að það sé lýjandi í senn en það er.. svona er þetta bara. Ég fór í öll þessi viðtöl og 
svona það var bara til að taka inn þessar klínísku upplýsingar hjálpa henni í þessu sjokki 
og hafa fleiri eyru til að hlusta... 

Einar sagðist horfa á hlutina sem verkefni sem hann væri að takast á við og tók strax þá 

ákvörðun að ganga í hlutina og veita konu sinni stuðning. Hann lýsti hlutverki sínu á 

eftirfarandi hátt: 

Það er búið að vera það að halda utan um allt og ég er þannig gerður að ég fer í verkefni 
og keypti strax möppu og skrifaði inn í hana fyrir lyfseðla og fylgiseðla og held utan um 
allt. Og þú veist ég var hjá henni upp á spítala og á stofugangi skrifaði allt niður og 
hjálpaði henni með lyfin og fylgist með því, þú veist ég fór bara strax í það hlutverk til að 
vera til einhvers sko, og þannig að reyna að vera stuðningur, maður er doldið að leika 
leikrit skilurðu, maður er ekki grátandi, maður er svona að reyna að vera hress eða 
þannig... 

Nokkrir viðmælendur ræddu óvissu og óöryggi við það að hafa hlutverkaskipti við maka sinn 

og einn viðmælandi sagði: 

Ég fór ekki að taka að mér önnur verkefni, en náttúrlega fór ég að vera kletturinn sem að 
maður var alltaf að sækja í hann og ég hugsaði nú verð ég gjörsamlega að bretta upp 
ermarnar og sýna honum eins mikinn stuðning og ég get sko. En að sjálfsögðu brotnaði 
maður niður og maður gat það ekki og manni fannst soldið skrýtið þú veist að hann 
þurfti, mér fannst það í raun og veru mjög óþægilegt þessi hlutverkaskipti. Mér fannst ég 
eins og ég segi þó að maður sé að reyna að vera kletturinn heima fyrir fannst mér 
rosalega erfitt að sækja í klettinn minn sem var minn maki og fannst einhvern veginn ég 
ekki geta það því ég átti að vera kletturinn hans en hann ekki kletturinn minn. 

Svava upplifði mikla ábyrgð og álag í sínu hlutverki og upplifði sig sem umönnunaraðila með 

miklu stærri ábyrgð en aðstandandi ætti að taka að sér. Hún sagði: 

Maður er náttúrlega orðin umönnunaraðili eins og þetta var orðið maður þurfti að sjá 
um lyfin hans og maður þurfti að tala við læknana og þurfti að berjast fyrir því að þeir 
væru að sinna honum og þú veist, þannig að mín upplifun er að ég er að eyða rosalega 
miklu púðri og orku að berjast við kerfið og svona miklu stærri ábyrgð heldur en 
aðstandandi ætti að vera í og að vera að gefa rótsterk lyf og þurfa að vera að sækja þetta 
upp í apótek, meira að segja þegar hann var í innlögn hérna uppi á sjúkrahúsi þá átti ég 
sem sagt að fara upp í apótek og sækja lyf sem hann þurfti á að halda rótsterk lyf sem 



57 

voru það dýr að sjúkrahúsið vildi ekki panta þau inn ... ég veit ekki af hverju ... ég setti nú 
soldið hælana í gólfið og sagði að mér liði nú ekki vel með það, þú veist ekkert hver er í 
biðröðinni í apótekinu með þér ... ert að sækja lyf sem fíklar og aðrir eru að sækjast í og 
þetta átti maður að vera að bera með sér sko, þeir komu svo til móts við mig og pöntuðu 
þetta þegar ég var búin að útskýra mína stöðu. 

Svava talaði um að þurfa að taka mikla ábyrgð á lyfjagjöf mannsins sín og í raun og veru að 

berjast við heilbrigðisstarfsfólkið á spítalanum svo hann fengi rétt lyf þar sem það hafði gerst 

í tvígang að hann fékk vitlaus lyf sem varð til þess að hann treysti ekki fagfólkinu. Svo 

hlutverk hennar var að vera uppi á sjúkrahúsi þegar stofugangur var til að leiðrétta mistökin 

við læknana. Svava lýsti því svona: 

Ég á ekki að þurfa að vera hérna að passa upp á að hann sé að fá rétt lyf ég er ekki 
lyfjafræðingur þetta er ykkar ábyrgð sko, og þeir segja við mig, „já já það er rétt sko“ og 
þeir byrjuðu á því þegar þeir komu inn á stofuna að segja, þú ert bara alltaf hérna, ég 
segi bara við þá að það sé ekki vanþörf á því. Já og þó að hann væri inn á sjúkrahúsi eins 
og þarna þá hefði ég gjarnan viljað að þurfa ekki að sjá um hann og geta hreinlega bara 
setið með honum og þurfa ekki að vera í baráttustöðu, það er það sem mér fannst 
ofsalega erfitt. 

Hildur tekur í sama streng og upplifir sig sem hjúkrunarfræðing í sínu hlutverki og að 

heilbrigðiskerfið leggi of mikið á maka í þessum aðstæðum. Hildur sagði: 

Ég upplifi mig sem hjúkrunarfræðing ég get bara sagt það hreint út, þetta er bara 
hlutverkið mitt, ég er bara pínulítið hjúkrunarfræðingur eins og læknirinn hefur stundum 
sagt, ef þú myndir fara að taka próf í hjúkrunarfræði, ég gæti farið og svarað fullt af 
spurningum án þess að vera búin að lesa bók sko. En mér finnst þetta eigi ekki að vera 
mitt hlutverk. Ég þarf að spurja að öllu, hvað með næringu í æð, þarf hann ekki að fá 
aukabúst. Við aðstandendur við þurfum alltaf að vera, þú þarft alltaf að vera, þú þarft 
alltaf að vera meðvitaður um allt. 

Hildur greindi frá upplifun á hlutverki sínu þegar hjúkrunarfræðingur kom heim til þeirra að 

tengja hjálpartæki sem maki hennar þurfti að nota í veikindunum, þar sem hún telur sig fá of 

stórt hlutverk og óljóst hvar mörkin eru varðandi formlega og óformlega umönnun og hversu 

erfitt er að draga mörkin. Hún sagði: 

Eins og ég upplifði hjúkrunarfræðinginn sem kom til okkar og var að tengja hann, hún var 
rosalega fegin að heyra að ég væri [menntun] það var mín upplifun af því að hún veit 
örugglega hvað þetta verður mikið okkar skilurðu, þarna þarf ég að tengja hann og 
aftengja hann, ég kann þetta náttúrlega ég er með einstaklinga hjá mér sem eru með 
svona, þetta pípir á nóttunni og allur pakkinn. Það er sett rosalega mikið á okkur 
aðstandendur, það mæðir rosalega mikið á okkur. 
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Einn viðmælandi talaði um hversu erfitt það er að fá alla vanlíðan maka síns þegar hann veit í 

raun og veru ekki hvert hlutverk hans og ábyrgð eru í meðferðarferlinu. Hann lýsti því svo: 

Svo er þetta líka búið að vera mjög erfitt það er eins og ég fái alla hennar vanlíðan á mig, 
ég veit í raun og veru ekkert hvernig ég á að haga mér... ég veit ekki hvað er rétt eða 
rangt ég veit ekki hvort það er hún, veikindin eða lyfin eða... ég er bara að reyna að 
halda áfram mínu hlutverki og halda utan um alla eins og ég get. 

Að ofangreindu má ráða að makar krabbameinsgreindra séu að takast á við yfirgripsmikið 

ábyrgðarhlutverk í öllu meðferðarferlinu og mörkin á formlegri og óformlegri umönnun er 

oft óljós, sem veldur miklu álagi fyrir aðstandendur. 

6.2.2 Óskýrt ferli á hliðarlínunni 

Í frásögn viðmælanda kom fram að þeir voru miklir þátttakendur í öllu ferli maka síns. 

Almennt voru viðmælendur á einu máli um að meðferðarferlið hafi verið vel útskýrt fyrir 

sjúklingi og að vel hafi verið hugsað um hann á spítalanum. Fimm af viðmælendunum fengu 

ekki skýrar upplýsingar um hvert hlutverk þeirra og ábyrgð væri í meðferðarferlinu, hvað þeir 

gætu upplifað og hverju þeir gætu átt von á í framhaldi. Reynsla viðmælenda var misjöfn 

hvað varðar viðmót fagfólks. 

Edda talaði um að hún hefði fengið góða þjónustu sem og athygli frá fagfólki sem 

útskýrði ferlið fyrir bæði henni og manni hennar. Hún sagði: 

Mér fannst mikill stuðningur við aðstandendur það var alveg, mér fannst það og það var 
virkilega gott að fara með honum bæði til að hjálpa honum að meðtaka og að við gætum 
verið bæði að hlusta ... mér fannst svona eins og með lækninn ... þá fannst mér hann 
alveg tala jafn mikið til mín og til hans og þú veist, spurt um fjölskylduna og hvernig 
börnin hefðu það og hvernig ég hefði það og annað sko, og mér fannst líka þegar ég 
sagði að mér liði ekkert ofsalega vel þá var strax bent á slökun þannig að mér fannst 
rosalega vel hugsað um makann líka algjörlega það var læknirinn og tveir 
hjúkrunarfræðingar ... sem fóru í gegnum ferlið og útskýrðu þetta vel allt saman, hvar 
hann yrði í lyfjagjöf, hérna er slökun og hérna er þetta. 

Fjórir viðmælendur höfðu ekki eins góða reynslu þegar kom að þeim sjálfum og samskiptum 

við fagfólk og upplifðu sig allt að því ósýnilega þrátt fyrir að vera á staðnum. Misjafnt var 

hvernig makar upplifðu að þeir væru upplýstir og ávarpaðir. Sumir upplifðu sig til hliðar við 

maka sinn og að við þá hefði lítið verið rætt. Ingi lýsir upplifun sinni af því að vera útilokaður í 

viðtali sem þau hjónin fóru í til læknis á eftirfarandi hátt: 

... svo fórum við í viðtalið og það var mér mjög minnisstætt af því við erum að tala um 
maka nefnilega að læknirinn horfði aldrei á mig sem var mjög sérstakt. Já þannig að þó 
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að ég spurði einhverja spurningu þá leit hann aldrei á mig, þetta var mjög spes en þetta 
gæti verið tilfallandi milli lækna auðvitað ... konan mín hafði líka orð á því þegar við 
komum út og sagði „bíddu hvað var í gangi“... 

Ingi talar einnig um að enginn hafi útskýrt meðferðarferlið sem hann væri að fara í gegnum 

með maka sínum en vel útskýrt fyrir konu hans allt hennar meðferðarferli. Hann segir: 

Nei, útskýring það var í raun og veru bara þarna með lækninum sem horfði aldrei á mig 
[hló] það var í raun útskýringin ... nei ekkert um mig ... nei það var í raun og veru ekki 
neitt svoleiðis sko ... ég talaði ekki við einn eða neinn eða neitt svoleiðis sko. 

Svava lýsir svipaðri reynslu af viðtali við lækni. Henni fannst að hún hefði ekki rödd en væri 

samt fullur þátttakandi í viðtalinu. Hún sagði: 

... ég fer með í viðtal við krabbameinslækni það er verið að útlista hvaða kostir eru í boði 
og þá er soldið skrýtið að þú veist að sem maki, þá er ekki beint ætlast til þess að makinn 
sé að spyrja mikið ... við höfðum mismunandi spurningar varðandi ýmislegt sko... hann 
var kannski að velta fyrir sér svona beinum aðgerðum og ég var kannski að spyrja meira 
út í hvernig fer þetta í sjúklinginn og hvernig ég sem er kannski orðin umönnunaraðili, 
hvað á ég að gera og allt það... en maður er eins og rödd í herberginu en að maður sé 
samt ekki þar. 

Hildur hækkaði róminn þegar hún lagði áherslu á mikilvægi þess að fagfólk myndi veita 

aðstandendum athygli og þeir þyrftu ekki að yfirkeyra sig vegna streitu og álags áður en til 

þess kæmi: 

Það var enginn félagsráðgjafi sem veitti mér athygli í byrjun... félagsráðgjafar eru þarna 
en við þurfum að sækjast eftir því ef það er eitthvað vandamál ... þeir eru til staðar en þú 
þarft að finna út úr því hvað þú ætlar að tala um við hann, þú þarft sem sagt að lenda á 
veggnum til að fá aðstoð, ég þarf að spyrja einhvern, þú færð ekkert að vita hlutina 
nema að þú lendir á vegg, það er auðvitað mjög gott fyrir ríkið náttúrlega, kannski er 
einhver sem lendir ekki í þessu og þá þarf hann ekki að fá sem hann hefði átt rétt á... það 
var útskýrt fyrir okkur hvernig meðferðarferlið hans er en það er enginn sem segir mér 
hvað ég er að fara að ganga í gegnum... og veistu það við erum lykilpersónur í veikindum 
einstaklingsins og maðurinn minn segir stundum við mig, veistu ég væri dáinn ef ég hefði 
þig ekki. Hann segir þetta bara hreint út við mig. 

Hildur lýsti því hversu erfitt það var að örmagnast í meðferðarferlinu og að fá engar 

leiðbeiningar í byrjun: 

Ég er búin að vera í öllu ferlinu, viðtölum og öllu heila klabbinu plús það að vinna mína 
vinnu... þangað til ég rekst á þann vegg , það er engin sem segir manni, þarna fannst mér 
vanta þennan bækling, ef ég hefði vitað þetta og einhver hefði sagt við mig... þú verður 
að passa þig þú getur hrasað, sálin þín getur farið, ef manni hefði verið bent á þessa 
hluti, verið aðstoðað og hjálpað þá hefði maður ekki farið svona niður. Þá hefði kannski 
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bæjarfélagið aldrei þurft að borga mér næstum ár í veikindaleyfi og ég er hérna ennþá 
bara í hlutastarfi af því að ég get ekki meir. 

Arnar talar um að ferlið hafi bara snúið að konu hans og þrátt fyrir að horft sé á þau sem 

teymi upplifði sig á hliðarlínunni. Hann lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Þegar við fórum í fyrstu viðtölin hérna eins og hjá Krabbameinsfélaginu og læknum... þá 
var þetta eins og það væri meðvitað að það tæki mikið á aðstandendur en samt var það 
ekki svona [hugsar] ég veit að þetta er erfitt fyrir þig en það var samt ekkert svona tæki 
og tól fyrir mig eða svona ekki fyrr en ég fer í Kraft eða sérstaklega Ljósið á sérstök 
aðstandendanámskeið, þannig að ég upplifði mig soldið á hliðarlínunni en samt allt í lagi 
þannig séð... en ég er ekki að segja, það var alveg tekið vel á móti okkur eins og niður í 
Krabbameinsfélagi og svona og ég man að félagsráðgjafi, ég fór í viðtal til hennar og hún 
var með allt á taktinum öll réttindi og skyldur og þannig sko, mjög faglega gert... en 
sumir láta sem þeir sjái ekki aðstandendur alveg, margir fagmenn sko. 

Einar talaði um að öll þjónusta væri til staðar og að þau hjónin hefðu fengið góðar móttökur 

á spítalanum frá starfsfólki en þjónustan mætti vera skilvirkari og fagfólkið mætti vera 

upplýstara sem starfar við þetta: Hann lýsti því svona: 

Það kom félagsráðgjafi til okkar á öðrum degi og ég var mjög ánægður með það og okkur 
var boðin strax sálfræðiaðstoð og ég var mjög ánægður, svo kom félagsráðgjafinn og hún 
virtist ekki vilja stoppa mikið hjá okkur, henni virtist líða illa að koma til okkar, ég upplifði 
það sko, en get ekkert sagt til um það og ég er dáldið fegin að hún ætlaði að ganga í öll 
þessi mál, maður er í losti og var fegin að einhver skyldi koma sem myndi leiðbeina okkur 
og á staðnum, þegar hún kom þá vissi ég eiginlega meira en hún, hún var eiginlega 
óundirbúin... 

Einar hélt áfram og útskýrði hvernig hann hefði viljað að félagsráðgjafinn myndi starfa: 

Ef ég væri að starfa við þetta eins og mér finnst að þetta ætti að vera og á örugglega að 
vera, að hún væri búin að skoða okkur aðeins eða heyra í okkur í síma og koma svo til 
okkar með einhver svör. Ég var eiginlega að stoppa hana af því að hún ætlaði alltaf að 
ganga út, hlutir eins og flug og gisting fyrir okkur þetta var allt í lausu lofti... það leið vika 
þar til félagsráðgjafinn hringdi og tjáði okkur það að við hefðum rétt á íbúð hjá 
Krabbameinsfélaginu en við vorum náttúrlega komin inn [í slíka íbúð] fyrir nokkrum 
dögum síðan sko... og hérna [hugsar] svo var hún ekki alveg viss með eitthvað af því að 
hún var ekki búin að ná í Krabbameinsfélagið í okkar heimabyggð, en ég er náttúrlega 
löngu búin að tala við þá á þeim tíma. Þannig að það var enginn hjálp í henni það er að 
segja félagsráðgjafanum á spítalanum... mér var bent á að hún væri líklega óvön en ég 
benti þá á að ég hefði hreinlega ekki tíma til að bíða eftir því að hún myndi vera færari í 
starfi eða þá að þeir myndu skerpa vinnureglurnar skilurðu af því að eins og ég segi það 
er góð þjónusta til staðar það er allt hérna bara skerpa á því. 
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Viðmælendur bentu á mikilvægi þess að hafa samfellu í þjónustu og að fólk þurfi ekki að tala 

við of marga heilbrigðisstarfsmenn í ferlinu. Eins töluðu þeir um mikilvægi þess að það sé 

tryggt að starfsfólkið hafi forsendur til að veita viðeigandi ráðgjöf og stuðning. 

6.2.3 Það sem var erfiðast 

Spurt var hvað þeim hefði fundist erfiðast og voru þau sammála um að það hefði verið 

erfiðast það sem sneri að sjúkdómnum sjálfum, greining í upphafi og greining í annað sinn, 

að upplýsa börnin, óvissan um framhaldið og biðin eftir endalokunum. Ingi lýsti því hvað 

honum hefði þótt erfitt þegar kom staðfesting á því að konan hans væri með krabbamein og 

sagði: 

Erfiðast var náttúrlega mómentið að það væri komið krabbamein það var kannski svona 
stærst og já kannski erfiðast... mér þótti kannski óþægilegt að ef ég þurfti að fara áður 
en lyfjagjöf væri búin og hún ætlaði að keyra heim sjálf... ég held að það sé erfiðast þetta 
móment þegar það er komin staðfesting. 

Hildur lýsir hversu erfitt það var þegar maki hennar fékk greiningu í annað sinn og talaði um 

að við slíkar aðstæður ætti félagsráðgjafi að bóka maka í viðtal. Hún sagði: 

...það er erfiðast í öllu er að fá greiningu aftur, það er erfiðasti punkturinn í þessu öllu 
saman og þessi óvissa hvað verður og hvað fæ ég að hafa hann lengi, fæ ég ekki að hafa 
hann lengi en þú færð eða þú getur ekki talað um þetta við neinn nema að þú sækist 
eftir því að tala um þetta við einhvern, mig finnst vanta að þér sé settur tími og að það 
sé gefinn tími og félagsráðgjafar geta alveg talað um svona við mann og fullt af hlutum 
sem þeir geta alveg talað um það þarf ekkert endilega sálfræðing sko, það er bara allt 
erfitt, alltaf ógeðslega erfitt þetta er allt vont þú veist þá stoppar allt, lífið stoppar bara 
og þú veist það verður öllu hvolf við... 

Svava átti í erfiðleikum með að segja hvað henni hefði þótt erfiðast og fannst flókið að nefna 

eitthvað eitt. Hún hugsaði sig um áður en hún sagði: 

Erfiðast og erfiðast það er flókin spurning, það er náttúrlega áfallið í upphafi greiningar 
og hvað hann fær langan tíma og svo er náttúrlega þessir síðustu dagar sem þú ert bara 
að vaka og bíða eftir endalokunum... og eftir að hann dó var sjúkrarúmið og hjólastólinn 
og allt hérna heima og þú veist það þyrmdi yfir mann að sjá þetta. Kannski fyrstu 
dagarnir á eftir eru ofsalega... maður er búin að vera í hlutverkinu og baráttu allan 
tímann og þarna kemur eftir áfallið en presturinn var yndislegur, hún kom þrisvar 
sinnum og spjalla við mig ekki um jarðarför heldur bara að spjalla við mig og hún dró úr 
áfallinu og mér fannst það mjög gott en kannski ekki eitthvað sem ég vissi að mig 
vantaði. 

Einn viðmælandi sagði að það hefði tekið mikið á að þurfa að segja börnum sínum frá 

greiningunni þar sem afi þeirra var nýlátin úr krabbameini og lýsti því á eftirfarandi hátt:  
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Börnin mér fannst það langerfiðast, við erum með unglinga og þau nýbúin að missa afa 
sinn úr krabbameini og það var sýnin þeirra á krabbameini það var að hann væri 
dauðvona það var lang erfiðast. Já og ég væri að reyna að sannfæra þau um að það væri 
ekki endilega að foreldri þeirra væri að deyja, þau eru náttúrlega með allt aðra sýn á 
krabbameini en þurfa að vera með. 

Einn viðmælandi klökknaði þegar hann sagði frá því hvað væri erfiðast og tók sér smá tíma 

en sagði svo: 

Dálítið erfið spurning [þögn] það er náttúrlega mjög erfitt að við vitum ekki hvað er 
framundan og það getur enginn gefið okkur svör með það, það er mjög erfitt ... það er 
erfitt núna sambandið á milli okkar, maki minn er mjög reiður út í mig og ég veit ekki 
hvað ég hef gert vitlaust, en örugglega hef ég ekki gert allt rétt... 

 

Það kom greinilega fram hversu erfitt það reyndist viðmælendum þegar maki þeirra greindist 

með krabbamein og bentu þeir á mikilvægi þess að fá sálfélagslegan stuðning. 

6.3 Stuðningur 

Allir viðmælendur höfðu upplifað formlegan eða óformlegan stuðning í ferlinu en þó 

misjafnlega mikinn. Í kaflanum verður fjallað um formlegan og óformlegan stuðning sem var í 

boði og viðmælendur greindu frá, auk þess sem farið verður yfir hvaða stuðning og þjónustu 

viðmælendur óskuðu eftir eða hefðu viljað fá. 

6.3.1 Stuðningur og þjónusta á spítalanum 

Viðmælendur höfðu mismunandi reynslu af því hvaða stuðning og þjónustu þeim var boðið á 

spítalanum. Einn viðmælandi fékk engan stuðning eða þjónustu fyrir sig. Fjórum af 

viðmælendum var boðið upp á sálfræðiþjónustu á spítalanum. Svava fékk upplýsingar strax í 

upphafi að það stæði til boða að fara til sálfræðings en fannst erfitt að fara frá maka sínum 

sökum þess að þau bjuggu úti á landi. Hún sagði: 

... en svo var eins og á krabbameinsdeildinni strax í upphafi boðið að hitta sálfræðing en 
svona fyrst fannst okkur við ekki hafa neina þörf fyrir það ... ég gat farið að hitta 
sálfræðing á Landspítalanum... sem ég var náttúrlega ekki að gera ég vildi ekki skilja 
hann eftir einan heima... 

Hildur nýtti sér sálfræðiþjónustu en fannst það ekki nýtast sér sem skyldi. Hún sagðist hafa 

farið til sálfræðings eftir að börnin hennar fóru í erfðarannsókn til að athuga með genagalla 

tengdum krabbameini og lýsti sinni upplifun svona: 
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Ég prófaði að fara á Landspítalann til sálfræðings þar en það hentaði mér bara ekki, mér 
fannst ég koma verri út en ég kom inn... hún fer pínulítið í þennan pakka og segir það er 
alltaf erfitt þegar það snýr að börnunum manns og fer pínulítið í þennan svona þetta er 
ekki gott, ég þarf þetta ekki ég þarf frekar að fá pínulítið svona, nú höldum við áfram, nú 
höldum við áfram, ekki eitthvað svona [lýsti raddblæ] já já í svona vorkunntón... svo 
náttúrlega hentar sálfræðingur sumum sko, þetta er bara mjög misjafnt hvað hentar 
hverjum. 

Edda talaði um að þau hjónin hefðu farið saman til sálfræðings á krabbameinsdeildinni þó 

svo að viðtalið hafi verið fyrir hana til að fá aðstoð við það hvernig hún ætti að takast á við 

hlutverk sitt. Henni fannst það ekki nýtast sér og lýsti upplifun sinni svona: 

Við fórum einu sinni til sálfræðings á krabbameinsdeildinni í rauninni bara fyrir mig en 
hann kom með mér, en mér fannst ég ekki fá neina hjálp með það sko. En já að reyna að 
fá hjálp við það að halda boltunum á lofti, ég var í fullri vinnu og ég var alltaf að hugsa 
hvort ég ætti að minnka við mig á meðan ég var svona tætt en einhvern veginn gerði ég 
það ekki þú veist, ég hefði heldur ekkert viljað vera heima að horfa á hann það hefði ekki 
verið gott... við náðum ekki að tengja þetta voru tvö skipti en ég fann að vorum ekki að 
tengja og fannst ég ekki fá þær lausnir sem mig vantaði þú veist, ég held að það sé 
svolítið þannig að við bönduðum bara ekki eða ég bara í einhverju það hjálpaði mér ekki. 

Einar átti ekki von á mikilli þjónustu þar sem hann hafi heyrt af slíkri reynslu og varð hissa á 

hvaða þjónusta væri til staðar. Hann sagði fólk þurfa að bera sig eftir henni og telur að 

þjónustan þurfi að vera skilvirkari, eins og þegar hann bað um viðtal hjá sálfræðingi strax í 

upphafi en fékk ekki tíma fyrr en of seint. Hann sagði: 

Ég átti eiginlega ekki von á því að það yrði mikil aðstoð af því sem maður hafði heyrt þess 
vegna var ég soldið hissa, þetta er allt til staðar eins og ég segi sálfræðingur er þarna og 
á krabbameinsdeildinni það er fólk sem er búið að vinna þarna í mörg ár, það virðist vera 
gott vinnuumhverfi og mjög gott fólk þannig að þetta er eiginlega betra þarna inni en ég 
átti von á inni á deildinni og það sem er í boði er betra en ég átti von á en það þyrfti bara 
að virka betur. Ég bað um leið um sálfræðiviðtal og fékk það ekki fyrr en nokkrum dögum 
seinna en þá er ég búin að átta mig á því sem er að gerast og ég er búin að setja mig bara 
í beina línu alveg sama hvað er að gerast hjá henni. Þá er ég bara þarna en þú veist ... 
þarna er sálfræðiþjónusta til staðar en ég fékk hana ekkert fyrr en fimm dögum síðar en 
ég bað um hana strax sko. 

Edda og Hildur töluðu um að hafa verið boðið upp á slökun á spítalanum og nýttu sér það 

báðar. Hildur talaði jafnframt um að þeim hefði verið boðin þjónusta hjá Fjölskyldubrúnni 

fyrir börnin sín en börnin hefðu ekki viljað fara. Hildur sagðist hafa farið til djákna á 

spítalanum sem henni fannst gera mikið fyrir sig: 

Ég hitti náttúrlega [nafn] djákna sem er náttúrlega alveg æðisleg... ég gerði það á tíma 
þegar hann var í meðferð... ég grét hjá henni og var að segja henni að ég væri hrædd við 
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þetta, en hún sagði alltaf ekki staldra í þessu, svo gerist það að hann læknast og hvað ert 
þú þá búin að gera þinni sál. Þá ert þú búin að hérna að velta þér upp úr þessum hlutum 
sem voru óþarfir og þú veist hún ýtti manni alltaf upp úr sporinu... 

Viðmælendur lýstu mjög ólíkri upplifun af þjónustu félagsráðgjafa á Landspítalanum í ferlinu. 

Tveimur viðmælendum var aldrei boðið upp á þjónusta félagsráðgjafa á spítalanum. Einn 

viðmælandi talaði um að félagsráðgjafi hafi bent honum á að ábyrgð hans myndi aukast en 

enga aðra aðstoð. Þremur viðmælendum var boðið upp á þjónustu félagsráðgjafa en sögðu 

frá mismunandi upplifun og reynslu af þeirri þjónustu. Einar talaði um að félagsráðgjafi hafi 

komið á öðrum degi en hann upplifði enga hjálp í því eins og áður hefur komið fram. Hildur 

talaði bæði um neikvæða og jákvæða upplifun af þjónustu félagsráðgjafa á spítalanum og 

lýsti fyrstu upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

... Það kom kona til okkar hún fór bara í hans þarfir, hvað hann þarf hvernig hans mál eru 
í vinnunni svo spurði ég eina spurningu, hvernig er hef ég einhver réttindi og hún 
svaraði, nei því miður þá hafa aðstandendur enginn réttindi. Það sagði hún við okkur ég 
var alveg bara okei, ég stóð bara og það var alveg punkturinn. Ég stóð bara og hugsaði 
hvað geri ég þá, okei ég verð bara að taka frí í vinnunni og ég verð bara að vera veik... því 
að sá sem er greindur hann er með alla hjálp sem hann þarf að fá og það liggur við að 
það stæði í fílófaxinu hjá þeim veika, að ef hann hóstar þá skaltu gera þetta, skilurðu 
hann fékk allt við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu sem við kom meðferð eða neinu 
sem viðkom honum hann fékk hundrað prósent þjónustu. Svo er það ég sem stend utan 
við sem á að aðstoða hann í öllu og ég veit ekki neitt ... svo líður sjúkrahúsdvölin og allur 
pakkinn að þá er mér bent á en ég man ekki hver sagði mér það einhver vinur úti í bæ 
eða eitthvað að ég hafi rétt á veikindaleyfi vegna maka hjá stéttarfélaginu mínu og ég fer 
þangað og þær þarna niður frá segja við mig af hverju ertu ekki búin að vera í 
veikindaleyfi og spurðu hvort enginn hefði sagt mér frá þessu, nei sagði ég. Þarna tapaði 
ég hálfri milljón strax fyrstu vikurnar mínar... 

Hildur talaði um að félagsráðgjafar geti veitt sálfélagslegan stuðning og sagði frá jákvæðri 

upplifun sinni sem hún fékk rúmum þremur árum seinna á Landspítalanum: 

... félagsráðgjafar eru þannig að þeir geta alveg veitt þessa grunn sálarhjálp skilurðu eins 
og hún er búin að gera hún [nafn] félagsráðgjafi, það er yndislegt að tala við hana þú 
veist rúmum þremur árum seinna erum við að fá það sem ég hefði viljað frá degi eitt... 
þannig að hérna það er sárt og fúlt að þurfa að fara svona langt... af því að félagsráðgjafi 
var ekki til staðar frá upphafi... 

Svava talaði um að sér hafi verið boðin félagsráðgjöf á líknardeildinni en ekki nýtt sér það en 

sagði að þar hefði hún upplifað góða þjónustu. Henni var einnig boðin félagsráðgjöf á 

krabbameinsdeildinni á spítalanum en ekki útskýrt hvernig væri hægt að nýta sér það. Hún 

sagði: 
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... á krabbameinsdeildinni strax í upphafi var í boði að hitta félagsráðgjafa... það var ekki 
útskýrt fyrir manni eins og með félagsráðgjafa að þeir náttúrlega hjálpa manni að sækja 
um hjá Tryggingastofnun og hjá Lífeyrissjóðum og allt þetta, það er eitthvað sem við 
vissum ekki og einhvern veginn ekki útskýrt fyrir manni hvað í raun og veru 
félagsráðgjafinn gerir fyrir mann og svo var þetta náttúrlega alltaf svona þú þurftir að 
sækja það í Reykjavík þegar þú ert með veikan einstakling í lyfjameðferð þá ertu ekki að 
fara til Reykjavíkur bara til að fara til Reykjavíkur... það var aldrei hægt að bóka þetta á 
sama degi og þú komst í bæinn sko, af því að þeir voru kannski ekki að vinna á sama degi 
og lyfjagjöfin var. 

Frásagnir viðmælenda benda til þess að óljóst og tilviljunarkennt sé hvort eða hvernig sé 

brugðist við stuðningi og aðstoð og það skorti skilvirkara ferli í þjónustu og stuðningi fyrir 

alla. 

6.3.2 Fjölskylda, vinir og stuðningur 

Fram kom í viðtölum við viðmælendur að þeir hefðu upplifað töluverðan stuðning frá 

fjölskyldu og vinum. Allir sex viðmælendur fengu stuðning frá fjölskyldu og vinum en 

misjafnlega mikið. Edda upplifði mikinn stuðning frá sinni fjölskyldu, móður og systkinum 

sem hjálpaði henni að geta hugsað um maka sinn og börn. Svava upplifði einnig mikinn 

stuðning frá fjölskyldu og vinum. Ingi upplifði mikinn stuðning frá konu sinni að því leyti að 

þau gátu rætt hlutina án vandræða. Hann upplifði mestan stuðning við sig frá nágrönnum og 

einni vinkonu þeirra hjóna. Hann lýsti því með þessum orðum: 

Fjölskyldan var boðin og búin en foreldrar búa úti á landi og líka hennar og 
stuðningsnetið okkar hérna, við erum búin að búa hérna í nokkuð mörg ár og 
stuðningsnetið sem slíkt hér er í raun og veru í næsta húsi eða nágranni við hliðina sem 
er bara mjög gott nágrannafólk... svo er annað fólk sem á heima á ská fyrir aftan okkur... 
og það kom fyrir að við fórum með krakkana þangað. Og svo var það ein vinkona [nafn] 
hún var svolítið dugleg að hjálpa okkur ef það var eitthvað, en nei að öðru leyti ekki neitt 
mín megin sko... og félagarnir bara svona ef það er eitthvað þá hringdu þeir, ekkert 
öðruvísi. 

Einn viðmælandi upplifði meiri stuðning frá nágrönnum og kunningjum en æskuvinum og 

fjölskyldu sinni sem honum fannst erfitt og sárt en fann fyrir gríðarlegu þakklæti til þeirra 

sem veittu honum stuðning. Hann sagði: 

Fjölskyldan hennar er mjög þétt og foreldrar hennar búa á höfuðborgarsvæðinu en 
foreldrar mínir hér sko, samt voru foreldrar hennar að gera iðulega meira fyrir okkur, 
kannski að koma og taka krakkana heila helgi til að gefa okkur frið á meðan mamma er 
svona, hún vill gera allt fyrir mig en hún er ekkert að vasast að fyrra bragði. Það er 
kannski erfitt að bera sig eftir öllu í þessu ástandi og það er geggjað þegar einhver 
matreiðir ofan í mann, eins og einn nágranni okkar hún skipulagði og hún tók börnin 
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stundum og bað vinkonur sínar að elda ofan í okkur það var alveg frábært... æskuvinir 
voru kannski ekki mikið að aðstoða þetta voru frekar bara foreldrar vina barnanna svona 
kunningjar, það kom mér soldið á óvart... kannski soldið vandræðalegt, kannski 
kunningjar sem ég hafði kannast við í mörg ár ekki vinir að koma með mat handa manni 
en gríðarlega þakklátur en það er soldið erfitt... og finn kannski að ég er sár gagnvart 
fjölskyldu og vinum. 

Hildur upplifði mikinn stuðning frá vinkonum sínum og elstu börnum og gat auk þess leitað til 

fjölskylduvinar sem er sálfræðingur. Hún sagði: 

Vinkonur mínar hafa náttúrlega hjálpað mér rosalega mikið og börnin mín hafa hjálpað 
mér mikið þessi elstu en annars hef ég ekki leitað mér mikið, nema þessi sálfræðingur 
sem er fjölskylduvinur maður hefur getað spurt hana og svona... hún er soldið að fylgjast 
með mér og ég veit að ég get leitað til hennar ef mig langar til og vil það ...  

Hildur talaði um að stuðningur og athygli frá fjölskyldu sé mjög mikilvægur og lýsti því svona: 

Stuðningur og áhugi frá fjölskyldu er svo mikilvægur manni finnst að maður eigi ekki að 
þurfa að biðja fólk um áhuga og stuðning. Á þessum tímum finnst manni að fólk eigi að 
sýna það í verki að maður eigi að fá að finna það greinilega, að bjóða fram hjálp og 
fylgjast með framvindu mála og fylgjast með hvort eitthvað sé hægt að hjálpa við. En 
maður er endalaust að berjast við þetta, þetta er greinilega ekki sjálfsagt hjá mörgum og 
ég hef upplifað fólk sem stígur tvö skref aftur og sumir hverfa alveg, eins og vinir. Svo er 
náttúrlega fólk sem verður nánara manni á þessum tímum. 

Einn viðmælandi lýsti því hvernig áhrif það hefði að fá lítinn stuðning frá fjölskyldu maka síns 

og hvað það tæki mikið á: 

... en það sem tekur á mig sem aðstandandi er fjölskyldan, það er oft mikið afskiptaleysi 
af hálfu fjölskyldu þess veika, það veldur mér oft miklu hugarangri... 

Í þessu sambandi hefði verið gagnlegt að halda fund fyrir stórfjölskylduna og vini til að efla 

aðstandendafærni. 

6.3.3 Seigla og bjargráð 

Allir viðmælendur fundu sína leið til að hjálpa sér í gegnum ferlið en á mismunandi hátt. Ingi 

talaði um að þær leiðir sem hjálpuðu honum best var að tala opið um hlutina og hvað þau 

hjónin voru dugleg við það, ásamt því að skipuleggja hlutina saman. Edda fór á 

aðstandendanámskeið hjá Ljósinu eftir að kona sem hún þekkti benti henni á það og henni 

fannst það hafa hjálpað henni mikið og sagði: 

Ég fór á námskeið hjá Ljósinu sem er fyrir aðstandendur og mér fannst það hjálpa mér 
rosalega mikið og finna að þessi líðan væri alveg eðlileg að vera svona eitthvað í klessu 
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og mér fannst það rosalega gott að fá svona ráðleggingar hjá öðrum og hvað þau upplifa 
við þessar aðstæður... mér leið rosalega vel eftir að ganga þar út það var alltaf aðra 
hvora viku og mér fannst það hafa hjálpað mér mest... það var ein sem ég þekki sem á 
maka sem var með krabbamein og hún sagði mér frá þessu námskeiði... 

Einar talaði um að hann hefði stundað sjálfsvinnu í mörg ár sem hefði hjálpað honum að 

takast á við hlutina. Hann lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Það hefur hjálpað mér rosalega mikið að þekkja sjálfan mig og geta tæklað þetta svona 
og ég myndi ekki bjóða í það ef ég væri alveg grænn á bak við eyrun og þekkti ekki 
sjálfan mig... og ég hef einmitt hugsað skilurðu, ég þekki sjálfan mig líka að ég er ágætur í 
svona áföllum en svona einum eða tveimur árum seinna þá hryn ég, þannig að ég þarf að 
passa mig, ég var þannig að ég talaði aldrei um tilfinningar og hefði aldrei talað við þig í 
dag fyrir mörgum árum síðan, ég myndi bara segja það er allt fínt. Ég hef það bakland 
sko og er fegin því í dag þó að það hafi verið erfitt. En sjálfsvinna hefur hjálpað mér 
svakalega mikið í þessu sem komið er en maður reynir alltaf að vera í pollýönnuleik og 
líta á björtu hliðarnar, það gæti verið verra við höfum það nú ágætt, og þetta gæti verið 
dauðadómur og maður hefur innprentað í sig að þetta kemur fyrir aðra og við erum ekki 
eina fólkið. 

Hildur talaði um að það sem hefði hjálpað henni allra mest var að hrinda í framkvæmd 

bæklingi fyrir aðstandendur krabbameinsgreindra í samstarfi við Landspítalann sem henni 

fannst vanta þegar hún var að byrja í ferlinu með sínum maka. Hún lýsti því á eftirfarandi 

hátt: 

Það sem hefur hjálpað mér mest, allra mest er að ég skyldi fara út í það að koma þessu á 
stað það gefur mér gríðarlega mikla gleði að þú skulir vera að taka að þér þetta verkefni 
og að þessi bæklingur sé að koma. Það er það sem hefur hjálpað mér og það segja það 
margir í kringum mig sko... af því að ég er búin að hafa um eitthvað annað að hugsa og 
að koma einhverju áfram að nýta reynsluna mína til að gera eitthvað úr minni erfiðu 
reynslu. Ég er gríðarlega ánægð með það að ég skyldi fara þessa leið, þetta hefur hjálpað 
mér rosalega mikið og að vita til þess og hugsa til þess eftir á og ég bara vonast svo til 
þess að það lendi ekki fleiri í þessu. 

Arnar sagði frá sinni reynslu svona: 

Ég hef aldrei verið vonlaus eða þannig... hef ég aldrei leyft mér að fara neitt annað nema 
að þetta sé að fara læknast. Og svona klisja eins og æðruleysi, og þetta er tímabundið. Ég 
fór þarna með Krafti sem var geggjuð helgi og komu markþjálfar og fólk sem svona lætur 
mann sjá hlutina í stærra samhengi og það reyndist okkur mjög vel, já að hitta fólk í eins 
sporum og við búum vel að þeirri helgi það er kannski helst það. Ég er búin að taka viðtöl 
fjögur til fimm viðtöl, en tvisvar við [nafn] sálfræðing en fólk nær misvel til fólks og svona 
og það er ekkert alltaf einhver lausn sko. Jafningastuðningur er alveg frábær. Það hefur 
líka reynst okkur gríðarlega vel að kúpla okkur út... fá frí frá öllu það er rosa dýrmætt... 
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Svava talaði um að hafa farið að kynna sér Krabbameinsfélagið í sinni heimabyggð eftir að 

svilkona hennar dró hana með sér. Hún sagðist ekki hafa áttað sig í fyrstu hvort hún myndi 

tilheyra þar eða ekki og lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Ég er búin að fara nokkru sinnum í hóp innan Krabbameinsfélagsins hér á svæðinu á 
svona kynningarfundi og í helgardvöl og mér finnst það mjög indælt... ofsalega indæll 
hópur sem er þarna og bæði krabbameinssjúklingar og makar... þetta er í raun og veru 
opið öllum. Fyrst eftir að hann dó þá vissi ég ekki hvort ég ætti ennþá heima hjá 
Krabbameinsfélaginu, ég var náttúrlega ekki krabbameinssjúklingur, ég var orðin ekkja 
og maður er pínu týndur ennþá hvar á maður heima í samfélaginu... svo vorum við að 
tala um það ég og önnur kona, okkur langar að stofna ekkjuhóp, það er ekkjuhópur en 
það er svona eldri... okkur langar meira að vera í hóp þar sem eru einstaklingar á 
aldrinum 30 til 60 ára sem gæti kannski bara fengið sér kaffi eða farið í bíó og svona því á 
þessum aldri er maður soldið týndur, ég er bara [aldur] og ég er ekkja þetta er mjög 
skrýtin lífsstaða eða þannig... 

Allir viðælendur nýttu sér hæfni sína og innsæi til að komast í gegnum erfiðleikana á sinn 

eigin hátt sem hafði jákvæð áhrif á líðan þeirra. 

6.3.4 Stuðningur sem vantar 

Allir viðmælendur voru spurðir hvaða þörf væri að þeirra mati á frekari stuðningi eða fræðslu 

hér á landi fyrir maka þeirra einstaklinga sem greinast með krabbamein. Allir viðmælendur 

höfðu svipaða skoðun og voru allir sammála um að það vantaði aukinn stuðning og fræðslu 

fyrir maka þegar ástvinur þeirra greinist með krabbamein. Þjónusta sem stóð þeim til boða 

væri ekki nógu aðgengileg og upplýsandi. Sérstaklega fannst þeim að það þyrfti að grípa þá 

fyrr í ferlinu og að félagsráðgjafi myndi leiðbeina þeim og útskýra hvað væri framundan. 

Hildur segir frá því hvaða stuðning hún hefði viljað fá frá byrjun: 

Ég hefði viljað fá félagsráðgjafa frá degi eitt sem var minn félagsráðgjafi eða okkar 
fjölskyldunnar. Hún hefði getað leitt mann áfram af því að maður er í eins manns landi 
sem aðstandandi. Félagsráðgjafi sé svona eins og leiðsögukerfi... sé að leiðbeina mér, þú 
veist, ég vissi hvert ég var að fara en ég vissi ekki leiðina, það er akkúrat sem 
félagsráðgjafar eiga að gera, ég veit að við ætlum að vinna þetta dæmi, ég veit að við 
ætlum að sigra krabbameinið, þú hugsar aldrei neitt um annað, en mig vantar þetta 
leiðsögukerfi þessa manneskju sem að hjálpar þér, sem er að aðstoða þig sem er að fara 
leiða þig áfram að þessu markmiði sama hvernig markmið endar, það er aldrei hægt að 
segja neitt um það sko..... eins og ég segi þá vantar leiðsögukerfi sem getur leitt mig og 
hjálpað mér áfram svo að maður standi ekki eins og Hans og Gréta úti í skógi og viti 
ekkert hvaða leið og hvert maður er að fara. 

Hildur hélt áfram og sagði frá upplifun sinni á ferlinu svona: 
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Við erum búin að vera í blindni frá því að við byrjuðum á þessu, við erum að byrja fjórða 
árið í þessu. Við erum búin að rekast á hvern einasta þröskuld í þessu kerfi frá byrjun af 
því að við höfum ekki haft neitt sértakan, jú jú þið vitið af félagsráðgjöfum á 
Landspítalanum það er alltaf sagt við okkur, en að þurfa alltaf að kynnast nýjum og 
nýjum, nú fáið þið Pálínu, nú fái þið Sigríði eða nú fáið þið þennan, það er ekki eitthvað 
sem þú sækist eftir... en ef maður hefði bara haft þessa manneskju eins og 
félagsráðgjafann núna hefði þetta verið svo mikið auðveldara, það létti manni svo lífið... 
svo til dæmis ef það væri herbergi og það kæmi félagsráðgjafi inn á krabbameinsdeildina 
og væri með kannski hóptíma... 

Það var engin sem benti Svövu á að hægt væri að fara til félagsráðgjafa í hennar heimabyggð, 

hún sagði að eingöngu hafi verið talað um þjónustu í Reykjavík og að hún hafi ekki fengið 

upplýsingar um þá þjónustu fyrr en löngu seinna í ferlinu: 

Það var ekki fyrr en við erum hjá heimilislækni mannsins míns í eftirliti og svoleiðis að 
það er læknanemi með honum og hún benti okkur á að maður gæti hreinlega pantað 
tíma hjá félagsráðgjafa hjá sveitarfélaginu, ég vissi ekki einu sinni að það væri 
félagsráðgjafi þar sko, okkur var alltaf bent á Landspítalann og eins og ég segi yfir vetur 
og svona þá er maður ekkert að fara aukaferð meira heldur en að þarf og sjúklingur í 
þessari stöðu þarf bara þessa hvíld og minna áreiti eins og hægt er, þannig að við 
pöntuðum tíma hjá félagsráðgjafa hér og hún sá um allt fyrir okkur. Hefðum við vitað 
það strax hvað þeir í raun og veru gerðu fyrir mann þá að sjálfsögðu hefðum við nýtt 
okkur það þá, upphaflega á spítalanum og í byrjun meðferðar var meira útskýrt fyrir 
okkur svona, ef þið þurfið heimilishjálp og eitthvað, en það var ekki það sem við þurfum 
á að halda. 

Arnar sagði frá mikilvægi þess að makar hefðu leiðarljós í byrjun sem hefði verið hægt að 

styðjast við. Arnar talaði einnig um mikilvægi þess að maki sé viðurkenndur og að honum sé 

veitt athygli. Hann lýsti því svona: 

Það var ekkert sérstakt sem beindist að mér sem aðstandanda og það hefði nú ekkert 
verið verra eftir á að hyggja að hafa smá leiðarljós eða... kannski bara góðan bækling og 
upplýsingar varðandi praktíska hluti sérstaklega þegar maður er með ung börn og svona. 
Grípa mann strax og sýna aðstandendum að þeir séu metnir líka með því að gefa þeim 
líka soldið sviðsljósið, að einhverju leyti og bóka mann í viðtal hjá sálfræðingi eða 
félagsráðgjafa og þá einan, bæði í byrjun og í ferlinu sjálfu ég tel að það sé mjög 
mikilvægt, ég held að það geti verið betra að mörgu leyti sko, að sviðið er þitt, mér finnst 
soldið áhugavert þar sem mér var tjáð að það væri svo mikill vitundarvakning varðandi 
maka en það virðist bara vera í orði en ekki borði einhvern vegin, það eru allir meðvitaðir 
um það hvað þetta er mikið álag á aðstandanda, en kom mér á óvart að úrræðin eru 
ekkert konkret, þau eru þarna en þú þarft einhvern vegin að bera þig eftir þeim og ég get 
alveg ímyndað mér að það sé erfiðara fyrir menn sem eru af næstu kynslóð á undan mér. 

Arnar hélt áfram að lýsa mikilvægi þess að maki fái viðurkenningu og fræðslu í þessari stöðu 

og sagði: 
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Ég myndi náttúrlega hafa þetta inni í ferlinu þannig að fræðslan verði óhjákvæmileg fyrst 
og fremst eins og ég sagði áðan að þurfa ekki að bera sig eftir henni, en auðvitað á fólk 
almennt að bera sig eftir hlutunum en ekki þegar maki veikist þá á að matreiða ofan í 
fólk..svona almennar upplýsingar svo fólk geti áttað sig á hvað þurfi, þú þarft að rækta 
þig, þú þarft að rækta vini, áhugamál og annað því um líkt og árétta það í þessu ferli og 
að það megi ekki gleymast og halda rútínu eins mikið og hægt er, og eins með 
stéttarfélög þau ættu að taka tillit til maka, að fólk ætti veikinda daga með maka sínum. 

Ingi tók í sama streng og benti á að makinn eigi að vera stærri þáttur í öllu meðferðarferlinu 

og eigi að fá bók með upplýsingum um hvað þarf að hafa í huga þegar maki veikist, bók eins 

og sá krabbameinsgreindi fær í upphafi um hvað hann þarf að hafa í huga. Auk þess telur 

hann að bæklingur fyrir vinnuveitenda myndi gagnast vel og lýsir hann því svona: 

Það væri gott að hafa bók fyrir maka sem væri til staðar bara gagnvart tilfellum sem 
myndu snúa algjörlega að manni sjálfum eins og þetta kemur fyrir, gerðu þetta, ef líðan 
er svona þarftu ekki að hafa áhyggjur eitthvað svona sko, svona tjekklisti fyrir maka. Það 
væri sniðugt í ferlinu þegar maður er að koma þarna inn fyrst og að makinn væri meira 
innvinklaður og það væri ekki alveg köttað á hann, ... sko ekki einu sinni horft á hann. Að 
það væri tekið viðtal þarna í upphafi, einstaklingsviðtal það er misjafnt hvað fólk er 
duglegt að tala saman eða það geta vaknað spurningar um kynlíf og svefn og alls konar 
sem par er kannski ekki duglegt að ræða, um lyf og ógleði, stoðvandamál og verki, þú 
sérð konuna kannski vera að taka 7-8 íbúfen á dag hvað áttu að gera. Það hefði verið 
ágætt að vera búin að ræða við einhvern eins og með tilfelli þegar líður yfir manneskju 
heima fyrir og sama með eins og að æla, er allt í lagi að æla tvisvar á dag eða hversu 
eðlilegt er það, það hefði mátt útskýra örlítið meira þessa hluti. Svo væri kannski ekki 
vitlaust að það væri til bæklingur fyrir vinnuveitanda og hverju hann megi búast við ef 
ástvinur maka veikist og hvað er eðlilegt að maki upplifi í ferlinu sem gæti komið niður á 
vinnu hans. 

Svava sagði að það hafi verið liðið ár í ferlinu þegar henni var bent á meiri þjónustu sem 

hægt væri að nýta sér. Hún telur að það vanti betri útskýringar og upplýsingar um hvað 

þjónustan þýðir í raun og veru svo hægt sé að nýta sér hana: 

Í raun og veru finnst mér vanta að það sé útskýrt fyrir manni hvað þjónustan gerir, þessi 
þjónusta er í boði er sagt við mann en í raun og veru ekki hvað þjónustan innifelur, hvað 
gerir þjónustan eins og félagsráðgjafinn, hvað felst í því, ég hefði viljað vita miklu fyrr 
hvað heimahjúkrun innifelur, það hefði getað létt okkur lífið miklu lengri tíma hefðum 
við vitað í raun og veru hvað sú þjónusta gerði fyrir okkur sko, og ekki bara hann heldur 
mig líka sko, og það er mjög mikilvægt að það sé góð þjónusta á þínu svæði og það sé 
ekki eins og var alltaf, Reykjavík, Reykjavík maður er bara ekki alltaf í góðu standi eða 
sjúklingur að maður geti farið frá honum....það var enginn þjálfaður hér á sjúkrahúsinu í 
því að sinna krabbameinssjúklingum og enginn félagsráðgjafi...maður var að berjast of 
lengi við einhverjar vindmyllur sem þessi þjónusta hefði gert fyrir mann... 

Einar tekur undir að það þurfi betri upplýsingar um hvað er í boði og betri stuðning í 

heimabyggð og leiðbeiningar strax í byrjun. Hann sagði: 
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Við erum náttúrlega úti á landi þannig að við vitum ekki neitt hvað er í boði eða hvernig 
þetta verður... þessi bið og svo er það þetta óöryggi með íbúð og fjölskylduna 
sérstaklega þegar maður býr úti á landi, maður er að reyna að pumpa lækna um hvað 
gerist núna, hvað gerist næst, hvernig verður hún og hvernig fara lyfin í hana en svörin 
eru eiginlega það er mjög persónubundið sko... þannig að mér finnst mig soldið vanta að 
vita hvort ég er að haga mér rétt og hvernig eigi að haga sér í þessum aðstæðum, já og 
hverju ég má eiga von á en líklega er þetta einhver saga sem hefur gerst áður en ég veit 
bara ekki hvar það er skilurðu þær upplýsingar. 

Einar sagði frá því að enginn stuðningur hefði verið til staðar í hans heimabyggð og telur að 

kerfið þurfi að virka betur. Hann lýsti því sjálfur svona: 

Ég fékk ekki upplýsingar um að krabbameinsfélag væri starfandi þar sem ég bý fyrr en ég 
kom til Reykjavíkur og fór að leita mér upplýsinga, það var ekkert sem greip inn í strax og 
það er óvissan hvert við gætum snúið okkur þegar greining kom... ég hefði viljað að 
maður sé bókaður til félagsráðgjafa og að hann hefði verið með einhvern kassa fyrir 
okkur skilurðu, þið eruð hérna á þessum stað... og maður hefði losnað við þessar 
áhyggjur og að fá upplýsingar með ferlið hjá henni hvernig hún verður og á hverju hún 
þarf á að halda skilurðu frá mér, af því að ég er dáldið að finna út úr því bara og er ekkert 
alltaf að gera rétt og ekkert alltaf að segja það rétta en kannski er það ekki hægt í svona 
stöðu ég veit það ekki... en að sálfræðingur eða félagsráðgjafi gæti sest niður með manni 
og sett manni línurnar skilurðu, ég er ekki að setja út á þjónustuna og það kemur á óvart 
hvað er mikið í gangi samt sem áður það vantar kannski einhverjar verklagsreglur. 

Edda talaði um að það hefði enginn félagsráðgjafi komið að tala við hana á spítalanum en í 

heildina var hún mjög ánægð með þjónusta sem hún fékk. Þegar hún hugsar til baka þá var 

hún að einblína á maka sinn og áttaði sig kannski ekki fyrr en eftir á að það hefði verið gott 

að fá meiri faglega aðstoð fyrir sig: 

Ég held að maður hefði alveg haft gott af því að fá lista eins og með námskeið hjá 
Ljósinu, það var ein sem ég þekki sem á maka sem var með krabbamein og hún sagði 
mér frá þessu námskeiði, en það hefði verið gott að taka mann pínu til hliðar, ég var 
soldið að leita mér upplýsinga, í staðinn hefði verið gott að einhver félagsráðgjafi hefði 
sest niður eingöngu með mér og spurt hvernig mér liði og hvað þarftu í rauninni. Þegar 
maki manns greinist fær maður svakalegan kvíða sko... ég held einhvern veginn að það 
þurfi að vera markvisst því að mér fannst ég ekkert þurfa neitt ég var að reyna að vera 
töff sko... 

Edda heldur áfram og talar um mikilvægi þessa að grípa maka strax og veita þeim athygli í 

ferlinu. Hún er sannfærð um að það væri gott að bóka maka í viðtal en ekki að hann þurfi að 

sækja sér aðstoð. Hún lýsti því svona: 

Heldur bara að segja þú þarft og verður að koma og setjast niður og ræða við mig það 
væri ekkert vitlaust. Ef ég hefði verið bókuð í viðtal eða einhver sagt að ég ætti að koma 
þá hefði ég farið ekki spurning og hann hefði svo hjálpað og sagt frá hvað er í boði hjá 
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Ljósinu og það er þetta og þetta og þú þarft að gjöra svo vel, maður fer bara í eitthvað. 
Ef ég hugsa eftir á þá var maður alls ekkert eins og maður á að vera og ég var bara 
rosalega víruð eitthvað.... ég hefði viljað að einhver myndi grípa mann strax og maður 
væri líka soldið tekin af því að maður er svo mikið að fókusa á maka sinn, hann var hjá 
sálfræðingi og markþjálfa og vann í sínum málum sem var auðvitað frábært en maður 
leyfir sér það ekki, en ef maður er gripin strax og sagt þú átt bara að fara í þetta ferli. 

Að ofangreindu má ráða að makar krabbameinsgreindra eru í mikilli þörf fyrir stuðning og 

þjónustu snemma í ferlinu. Allir viðmælendur lýstu því vel hvað það skiptir miklu máli að fá 

réttar upplýsingar í upphafi og að þeim sé veitt athygli af heilbrigðisstarfsfólki. 

6.3.5 Kerfið 

Tveir viðmælendur töluðu um upplifun sína á kerfinu án þess að sérstaklega hafi verið spurt 

út í það. Hildur og Arnar sögðu frá því hversu flókið kerfið hefði reynst þeim í 

meðferðarferlinu. Hildur sagði frá sinni upplifun á eftirfarandi hátt: 

Við lentum í því að hann var að klára veikindaréttinn sinn og vorum að fara inn á 
sjúkradagpeninga, þá vorum við pínu lost vissum ekki hvernig þetta væri, þeir sendu 
okkur einhver gögn og þetta er bara frumskógur og allt þetta... og svo öllu sem við 
töpuðum laununum mínum sem ég tapaði fyrst til að byrja með svo þegar maður fer að 
horfa til baka sem ég geri aldrei sko, þetta er búið og gert sko, en ef að maður fer að 
horfa til baka þá er maður búin að tapa rosalega mörgu sem maður hefði getað fengið 
og verið með frá fyrsta degi. Bara eins og að við hefðum getað sótt um bílastyrk, 
aksturspeninga þetta rak ég augun í á töflunni niður á Landspítala... þetta hefðum við 
getað sótt um frá degi eitt, þetta vissum við ekki nema af því að ég rak augun í þetta á 
töflunni. 

Hildur lagði áherslu á orð sín þegar hún hélt áfram og sagði frá upplifun sinni á kerfinu eftir 

að maður hennar var komin á tímabundna örorku hjá Tryggingastofnun: 

Hann er komin á tímabundna örorku núna frá Tryggingastofnun svo fær hann eingreiðslu 
frá félaginu sínu og það þarf að borga allt hitt til baka. En þeir eru svo asskoti 
almennilegir við okkur að þeir ætla að lána okkur þetta þar til í ágúst á næsta ári. Við 
þurfum að borga til baka og við áttum rétt á þessu og af hverju þarf að borga til baka af 
því að hann fær einhvern smá pening frá lífeyrissjóði sínum. Þetta kerfi á að skammast 
sín, fólk á sko ekki að hafa það gott og hvað með umönnunarbætur með maka, ég má 
ekki vera að vinna og þarf líka að vera búin með rétt minn hjá öllum. Það er ekkert 
auðvelt að vera veikur. 

Arnar talaði um hversu dýrt það væri að veikjast og að það hefði flækt allt ferlið að búa úti á 

landi. Hann lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Já já, það allt ferli flækti þetta allt saman bara sinnum tvö sko, við þurftum að leggja út 
allan ferðakostnað. Og íbúðir Krabbameinsfélagana hérna eru yfirleitt þéttsetnar og við 
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þurftum að redda okkur sjálf húsnæði og það náttúrlega hefur gríðarleg fjárhagsleg byrði 
á fjölskylduna, það þarf að leggja út og svo fáum við það eftir dúk og disk, kannski tvö 
flug í mánuði... fyrir tvö og svo þrjár vikur á milli og svo fer maður aftur þremur vikum 
seinna ætli að þetta sé ekki ein og hálf milljón á tæpu ári sem við erum búin að leggja út. 
Það er dýrt að fara til Reykjavíkur, ég fylgdi henni í allar lyfjameðferðir nema eina... við 
fengum megnið af fluginu endurgreitt en ekki allt og það er náttúrlega dýrara eða eðli 
samkvæmt dýrara að vera ekki heima hjá sér og já og lyf og annað, þetta er dýrara en að 
greinast í öðrum löndum við höfum rekið okkur á það sko... þannig að svo höfum við 
fengið styrk frá Krafti og annað. 

Arnar sagðist furða sig á því hversu dýrt það er að veikjast ofan á allt annað álag: 

Maður setur spurningarmerki við hvað það er dýrt að veikjast ofan á vinnutap og allt 
andlega álagið og annað sem bætist ofan á, já við höfum alveg verið... og fjárhagslegar 
aðstæður okkar eru ekkert sérstakar og verri en fyrir ári alveg töluvert, þó svo að hún 
haldi sínum réttindum og það hún er í góðu stéttarfélagi og hefur ekki lent í 
tekjutapi...ég var í launalausu leyfi þegar ég fylgdi henni í bæinn alltaf sko...en maður 
hefur alveg heyrt að sum fyrirtæki, sumir yfirmenn spyrja ekki út í það og segja farðu 
bara að hjálpa þínum maka og þú heldur þínum launum en það var ekki í mínu tilfelli... 
ég var að vinna hjá sveitarfélagi og ég veit að þetta eru opinberir peningar en það er 
samt soldið sár að verða fyrir miklu tekjutapi. 

Einn viðmælandi talaði um að þau hjónin hefðu verið vel stæð og aldrei þurft að hafa 

fjárhagsáhyggjur. Þau hefðu líka verið heppin að hafa íbúð til afnota í Reykjavík frá vinum og 

að þau hjónin hefðu verið þakklát fyrir það hvar þau voru stödd í lífinu þegar veikindin stóðu 

yfir. Þau hefðu ekki þurft að nýta sér kerfið vegna þess. 
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7 Umræða 
Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður ræddar. Rannsókninni 

var ætlað að vekja athygli á stöðu maka krabbameinsgreindra, upplifun og reynslu þeirra og 

þeim sálfélagslega stuðningi sem þeir fengu. Einnig var spurt hvaða þjónustu makar hefðu 

viljað fá frá félagsráðgjöfum. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: Hver er reynsla og 

upplifun maka af því að vera aðstandandi einstaklings sem greinst hefur með krabbamein? 

Hvernig aðstoð/stuðning fá makar krabbameinsgreindra? Hvaða þjónustu myndu makar vilja 

fá frá félagsráðgjöfum? 

 Niðurstöður byggjast á viðtölum við sex viðmælendur sem áttu það sameiginlegt að vera 

eða hafa verið makar krabbameinsgreindra einstaklinga. Viðmælendur voru á aldrinum 36-

53 ára, þrjár konur og þrír karlar. Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því hversu opnir og 

einlægir viðmælendur voru fyrir því að tjá sig um reynslu sína og upplifun og það traust sem 

rannsakanda var sýnt með því að deila þeim upplýsingum með honum. Það er mikilvægt að 

gefa mökum tækifæri til að lýsa reynslu sinni af því að vera maki í þessum sporum og 

upplifun af þjónustu og stuðningi sem þeir fengu. Með því er hægt að vekja athygli á hvernig 

hægt sé að bæta þjónustu og stuðning til að mæta þörfum þeirra og vera liður í að móta 

skilvirkara verklag fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem viðkemur þjónustu fyrir maka 

krabbameinsgreindra. Varhugavert er að draga einhliða ályktanir út frá rannsókninni vegna 

þess hversu lítið úrtakið var en viðmælendur eru mjög sammála um ákveðna þætti sem 

erlendar og íslenskar rannsóknir styðja vel við. Rannsóknin sýnir glögglega fram á mikilvægi 

þess að veita mökum stuðning eða ráðgjöf samhliða krabbameinsmeðferð hjá ástvini þeirra. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í hversu lítið úrtak hennar er og því ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hennar og geta þær eingöngu gefið vísbendingar um stöðu maka 

krabbameinsgreindra og þarfir þeirra. Úrtaksaðferðin getur falið í sér annmarka eins og 

hversu einsleitur hópurinn getur orðið þegar snjóboltaúrtak er notað. Þá telur rannsakandi 

að hann hefði hugsanlega getað dýpkað niðurstöður með því að hitta viðmælendur aftur. 

Í fyrsta kafla var fjallað um rannsóknir, erlendar og tvær íslenskar, sem gerðar hafa verið 

um aðstandendur krabbameinsgreindra á upplifun og reynslu þeirra, hvaða afleiðingar það 

getur haft í för með sér að vera í umönnunarhlutverki og hverjar þarfir þeirra eru fyrir 

stuðning og þjónustu. Samkvæmt þeim rannsóknum fara aðstandendur í gegnum krefjandi 

og víðtækt ábyrgðarhlutverk þar sem skortur er á upplýsingum, stuðningi og athygli frá 
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heilbrigðisstarfsfólki. Þær rannsóknir sýna jafnframt að aðstandendur glíma við andlega, 

líkamlega og félagslega erfiðleika og finna fyrir breytingum í lífi sínu. Makar eru líklegir til að 

setja sjálfa sig til hliðar og einangrast frá öðrum, ásamt því að upplifa mikla óvissu og óöryggi 

og eiga erfitt með að biðja um aðstoð og stuðning. 

7.1 Upplifun maka krabbameinsgreindra 

Niðurstöður þessarar rannsóknar varðandi upplifun maka af því þegar ástvinur greinist með 

krabbamein eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Þegar ástvinur greinist með 

krabbamein er það mikið áfall bæði fyrir þann sem greinist og hans nánustu og veldur miklu 

álagi á fjölskylduna í heild (Badr og Krebs, 2013; Garrard o.fl., 2017; Li o.fl., 2013). 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að lýsa líðan sinni og fyrstu viðbrögðum eins og segir í 

kreppukenningu Cullberg (1990) þar sem fyrstu viðbrögð geta verið lost, afneitun, ráðaleysi, 

örvænting og að öll orka fólks geti farið í að flýja raunveruleikann. Viðmælendur upplifðu 

mikið áfall og lýstu líðan sinni sem miklu reiðarslagi. Þá upplifðu þeir mikla óvissu og áhyggjur 

af framhaldinu og að allt líf þeirra væri sett á bið. Tveir þeirra líktu tilfinningum sínum við 

rússíbana og settu upp leikrit í byrjun. Tveir upplifðu neikvæðar tilfinningar og annar af þeim 

mikla reiði þegar maki hans fékk krabbameinsgreiningu. Eins og kemur fram hjá Archer 

(2011) upplifir einstaklingur í áfalli að veröld hans sé ógnað og í kjölfarið getur hann fundið 

fyrir ójafnvægi sem hann á erfitt með að ráða við. 

Fyrri rannsóknir sýna að aðstandendur krabbameinsgreindra geti glímt við tilfinningaleg, 

líkamleg og félagsleg vandamál (Friðriksdottir o.fl., 2011; Sherwood o.fl., 2012; Lund o.fl., 

2015). Það er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar en hún sýndi að meirihluti 

þátttakenda upplifði töluverða andlega og líkamlega vanlíðan í kjölfar krabbameinsgreiningar 

maka síns, eins og til dæmis kvíða og svefnerfiðleika. 

Rannsókn sem Stenberg og fleiri (2010) gerðu sýnir að helstu neikvæðu áhrifin sem 

umönnunaraðilar krabbameinsgreindra upplifa eru kvíði, svefnvandamál, þreyta og 

þunglyndi. Það er í samræmi við þessa rannsókn þar sem viðmælendur lýstu líðan sinni af því 

að vera maki krabbameinssjúklings. Þrír viðmælendur höfðu fundið fyrir kvíða og þar af einn 

fengið ofsakvíða. Þá höfðu þrír viðmælendur átt við svefnerfiðleika að stríða. Viðmælendur 

höfðu auk þess upplifað sektarkennd, vanmátt og tveir viðmælendur upplifðu mikla reiði í 

tengslum við sjúkdóminn. Eins og fram kom í rannsókn Redman (2007) geta makar fundið 

fyrir sömu einkennum og sá veiki, eins og reiði og vanmætti, í kjölfar greiningar. 
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Eins og Cullberg (1990) segir geta tilfinningaleg áföll komið fram í líkamlegum einkennum 

eins og verkjum, þreytu og erfiðleikum með öndun. Það er í samræmi við niðurstöðu 

þessarar rannsóknar þar sem margir nefndu líkamleg einkenni og einn viðmælandi upplifði 

mikla verki, þreytu og öndunarerfileika. 

7.1.1 Breytingar á hlutverki án handrits eða leiðbeininga 

Samkvæmt kerfiskenningu Bertalanffy (1975) hefur það áhrif á alla fjölskylduna ef það 

verður breyting hjá einum fjölskyldumeðlimi. Eins og fram kom í rannsókn Hendricks-

Fergusson (2000) geta veikindi eins og krabbamein valdið miklu álagi innan fjölskyldu og 

sérstaklega á maka, þar sem þeir standa frammi fyrir breytingum á daglegu lífi og 

hlutverkaskipti geta átt sér stað. Þetta getur verið krefjandi fyrir báða aðila og er það í 

samræmi við upplifun viðmælenda í þessari rannsókn. Allir upplifðu breytingar í lífinu og 

mikið álag, eins og Hildur lýsti svo vel þegar hún sagði hvaða breytingar urðu á hennar lífi 

sem varð til þess að hún upplifði mikið álag. Hún sagðist sjá um allt, fjölskyldu, heimili, 

stuðning við sjúklinginn og að setja sig inn í allt varðandi sjúkdóminn auk þess að upplýsa vini 

og ættingja. Vandal-Walker og Clark (2011) benda á að fyrri lífsvenjur í fjölskyldu geti raskast 

við veikindin og orðið það miklar að það verði aðstandendum óviðráðanlegt. 

Fjórir viðmælendur sögðu frá því að hafa sett sjálfa sig til hliðar til að styðja maka sinn 

þrátt fyrir eigin vanlíðan. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Ervik, Nordøy og Asplund 

(2013) en samkvæmt þeim ýta makar eigin þörfum til hliðar í veikindum ástvinar þrátt fyrir 

að upplifa kreppu. Rannsókn Heynsberg og fleiri (2018) sýna að makar bera oft bæði ábyrgð 

á því að sjá um þann veika og veita honum tilfinningalegan stuðning. Rannsóknir sýna 

jafnframt að á sama tíma sinna makar óljósu tvíþættu hlutverki sínu sem framlengdur armur 

heilbrigðiskerfisins (Norlyk og Martinsen, 2013). Allir viðmælendur í þessari rannsókn 

upplifðu sig í miklu ábyrgðarhlutverki þar sem mörkin voru oft óljós á formlegri og óformlegri 

umönnun. Sem dæmi má nefna líkti Hildur hlutverki sínu við hjúkrunarkonu og Ingi sem 

aðstoðarmanni. 

Margar rannsóknir sýna að nánustu aðstandendur eru viðurkenndir sem mikilvægur 

stuðningur fyrir þann veika sem líta jafnframt á maka sinn sem lykilpersónu í umönnun og 

stuðningi við sig, en þrátt fyrir það fá aðstandendur ekki skýrar upplýsingar né leiðbeiningar 

til að undirbúa hlutverk sitt og þá ábyrgð sem því fylgir (Berry o.fl., 2017; Frambes o.fl., 2018; 

Stenberg o.fl., 2010). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem fimm af sex 
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viðmælendum fengu ekki skýrar upplýsingar um hvert hlutverk þeirra og ábyrgð væri í 

meðferðarferlinu. 

Rannsóknir sýna jafnframt að makar upplifa sig oft útilokaða af heilbrigðisstarfsfólki og 

eigi það til að gleymast í meðferðarferlinu (Ekholm o.fl., 2013; Ervik o.fl., 2013; Margrét 

Sigurðardóttir, 2006). Í niðurstöðunum kemur fram að fjórir þátttakendur höfðu ekki góða 

reynslu af samskiptum við fagfólk og upplifðu sig allt að því ósýnilega þrátt fyrir að vera á 

staðnum. Eins og Svava lýsti svo vel af viðtali við lækni þar sem henni fannst að hún hefði 

ekki rödd en væri samt fullur þátttakandi í viðtali. Samkvæmt rannsókn Lund og fleiri (2015) 

var áberandi óánægja meðal maka með samskipti við heilbrigðisstarfsfólk og að þeir veittu 

þeim litla sem enga athygli. 

7.2 Stuðningur 

Önnur rannsóknarspurning var: Hvernig aðstoð/stuðning fá makar krabbameinsgreindra? 

Rannsóknir hafa sýnt að ef viðeigandi stuðningur er til staðar fyrir bæði aðstandendur og 

þann veika hefur það jákvæð áhrif og getur skipt sköpum um hvernig þeim tekst að takast á 

við meðferðarferlið (Berry o.fl., 2017; Kassa o.fl., 2018; Northouse o.fl., 2012). Rannsóknir 

sýna einnig að makar vilja meiri stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki (Holdsworth, 2015; 

Takeuchi o.fl., 2018). 

Landspítalinn býður upp á þjónustu sálfræðinga, félagsráðgjafa, presta og djákna auk 

slökunar fyrir aðstandendur og úrræði fyrir barnafjölskyldur sem nefnist Fjölskyldubrú 

(Landspítali, 2011; Landspítali 11B dagdeild blóð- og krabbameinslækninga, 2019). 

Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að viðmælendur höfðu mismunandi reynslu af því 

hvaða stuðning og þjónustu þeim var boðin á spítalanum. Fjórum viðmælendum var boðið 

upp á sálfræðiþjónustu. Tveir af þeim nýttu sér þjónustuna en fannst það ekki gagnast þeim. 

Einn viðmælandi bað strax um viðtal en fékk það of seint. Tveimur viðmælendum var boðið 

upp á slökun sem þeir nýttu sér. Hildur fór til djákna sem hjálpaði henni mikið, henni var 

jafnframt boðin þjónusta hjá Fjölskyldubrúnni en börn hennar vildu ekki fara. Þremur 

viðmælendum var boðin þjónusta frá félagsráðgjafa en höfðu mismunandi upplifun af því, 

allt frá því að vita ekki hvað félagsráðgjafi gerði, að fá þjónustu sem skilaði engu og að fá 

félagsráðgjöf þremur árum of seint. 

Rannsóknir sýna að heilbrigðiskerfið fullnægir ekki þörfum maka fyrir stuðning og 

upplýsingar og skortur er á sérfræðiráðgjöf frá fagfólki (Adams o.fl., 2009; O´Shaughnessy 

o.fl., 2015; Takeuchi o.fl., 2018). Það er í samræmi við þessa rannsókn þar sem þremur 
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viðmælendum var aldrei boðin þjónusta félagsráðgjafa, tveimur ekki boðin þjónusta 

sálfræðings og aðeins einn viðmælandi talaði um að hafa verið boðin þjónusta hjá 

Fjölskyldubrúnni þrátt fyrir að fimm viðmælendur ættu börn á þeim aldri sem þjónustunni er 

ætlað að höfða til. 

Seigla og bjargráð hafa áhrif á hvernig einstaklingur fer í gegnum þungbæra reynslu og á 

hvaða hátt hann nýtir hæfni sína og innsæi til að komast í gegnum erfiðleikana (Mallon, 

2011). Allir viðmælendur fundu sér leið til að hjálpa sér í gegnum ferlið en á misjafnan hátt. 

Hildur talaði um að nýta reynslu sína til góðs fyrir aðra í samstarfi við fagfólk. Í rannsókn 

Røen og fleiri (2018) kom fram að fagfólk getur styrkt seiglu maka með því að veita þeim 

athygli og horfa á þarfir hvers og eins. Þrír viðmælendur sóttu sér þjónustu hjá 

Krabbameinsfélaginu, Ljósinu eða Krafti ásamt því að fá stuðning frá fjölskyldu og vinum. Það 

má tengja það við seiglu með því að vísa í hæfni þeirra til að leita sér aðstoðar þrátt fyrir 

erfiðleika þar sem þeir fá stuðning bæði frá umhverfi og fjölskyldu (Masten og Reed, 2005; 

Rutter, 1987; Ungar, 2011). 

Samkvæmt Røen og félögum (2018) hafa félagsráðgjafar sérstaka þekkingu og hæfni til 

að vinna með aðstandendum og telja þeir að með því að bjóða þeim viðtalstíma í upphafi og 

meta þarfir þeirra fyrir stuðningi séu þeir að fyrirbyggja óvissu og óöryggi sem gerir 

aðstandendum kleift að vita hvað er í boði. Það samræmist þessari rannsókn þar sem allir 

viðmælendur voru sammála um að það vantaði fræðslu og stuðning fyrir maka og nefndu 

sérstaklega að þeir hefðu viljað að félagsráðgjafi hefði gripið þá strax í upphafi og bókað þá í 

viðtal, veitt þeim stuðning og ráðgjöf með því að leiðbeina þeim og útskýra hvað væri 

framundan. Að auki nefndu þrír af þeim að mikilvægt væri að fá betri upplýsingar um 

þjónustu á landsbyggðinni. 

Viðmælendur nefndu einnig að þeir hefðu viljað fá bækling eða bók í upphafi með helstu 

upplýsingum í tengslum við sjúkdómsferlið, einkenni og hvað væri gott að hafa í huga, auk 

upplýsinga um þjónustu á öllum stigum í ferlinu alls staðar á landinu. Tveir viðmælendur 

töluðu um hversu flókið kerfið væri þegar um veikindi væri að ræða. Það er í samræmi við 

rannsókn sem gerð var í Ástralíu sem skoðaði stuðningsþarfir fjölskyldna og kom í ljós að 

bæklingur með hagnýtum upplýsingum væri gagnlegur til að styða fjölskyldur því án 

upplýsinga eru aðstandendur óöruggir og eiga erfiðara með að takast á við hlutverk sitt í 

daglegu lífi (Wilkes o.fl., 2000). 

Í rannsókn Garrard og fleiri (2017) kom fram að makar sem búa á landsbyggðinni takast 

oft á við miklar fjárhagslegar, félagslegar og tilfinningalegar áskoranir vegna ferðalaga og 
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tilheyrandi kostnaðar. Það samræmist þessari rannsókn þar sem þrír viðmælendur sem 

bjuggu á landsbyggðinni töluðu um slíkar áskoranir. 

Tveir viðmælendur nefndu jafnframt að það þyrfti að endurskoða réttindi fyrir maka 

krabbameinsgreindra bæði hjá Tryggingastofnun, lífeyrissjóðum og vinnuveitendum og töldu 

það mikilvægt að þurfa ekki að hafa fjárhagsáhyggjur ofan á allt annað. Í þessari rannsókn 

var ekki greint frá stuðningi velferðarkerfisins. 

7.3 Félagsráðgjöf 

Þriðja rannsóknarspurningin var: Hvaða þjónustu myndu makar vilja fá frá félagsráðgjöfum? 

Félagsráðgjafar hafa víðtæka og faglega þekkingu á velferðarkerfinu og gildandi lögum á 

Íslandi og hafa heildarsýn að leiðarljósi í starfi sínu. Þar að auki hafa þeir þekkingu á hvar 

úrræði er að finna og hvað hentar hverju sinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Meginmarkmið 

félagráðgjafa er að veita einstaklingum með mismunandi þarfir og líðan góða samfellda 

þjónustu og stuðning á skilvirkan og árangursríkan hátt. Þeir eru gjarnan málastjórar og 

leggja áherslu á styrkleikanálgun (Holland, 2004). Félagsráðgjafar eru vel til þess fallnir að 

veita sálfélagslegan stuðning fyrir aðstandendur þar sem þeir hafa víðtæka faglega þekkingu 

á sál-félagsfræðilegum kenningum eins og kreppukenningum, kerfiskenningum og 

samskiptakenningum, og nota félagsráðgjafar slíkar aðferðir í starfi sínu innan 

heilbrigðisstofnana (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Hópvinna er aðferð sem byggir á hugmyndafræði kerfiskenninga og kenninga um sálarlíf 

mannsins, tilfinningum og samskiptum og leggja félagsráðgjafar upp með þær aðferðir í starfi 

sínu. Þeir eru því vel færir um að veita aðstandendum stuðning í formi hópvinnu þar sem þeir 

takast á við vandann á heildstæðan hátt og fá tækifæri til að deila reynslu sinni og upplifun 

með manneskjum með svipaða reynslu og þeir sjálfir (Gladding, 2016). Hópvinna getur því 

verið afar gagnlegt úrræði fyrir maka krabbameinsgreindra þar sem þeir geta tjáð sig um 

tilfinningar og líðan í traustu og öruggu umhverfi með fólki í svipaðri stöðu, sem getur bætt 

líðan þeirra og verið stuðningur í krefjandi aðstæðum (Margrét Sigurðardóttir, 2006). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að makar krabbameinsgreindra 

einstaklinga upplifi sams konar andlega, líkamlega og félagslega erfiðleika og fyrri rannsóknir 

hafa sýnt fram á. Það er þörf á fræðslu og stuðningi fyrir þennan hóp aðstandenda og eru 

félagsráðgjafar með sérstaka þekkingu og hæfni að veita aðstandendum einstaklingsráðgjöf 

og sálfélagslegan stuðning auk þess að veita stuðning með því að stýra hópvinnu. Það kom 

einnig í ljós mikilvægi þess að veita aðstandendum athygli með því að bjóða þeim ráðgjöf og 
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stuðning strax í upphafi krabbameinsgreiningar ástvina þeirra og að þeim yrði jafnframt fylgt 

eftir í ferlinu og hjálpað að fóta sig í nýjum aðstæðum. 

7.4 Lokaorð 

Þrátt fyrir þær framfarir sem hafa átt sér stað í krabbameinslækningum og meðferð síðustu 

ár er svo sannarlega að mörgu að huga þegar kemur að aðstandendum 

krabbameinsgreindra. Að greinast með krabbamein er mikið áfall bæði fyrir þann sem á í hlut 

og fjölskylduna í heild. Makar upplifa sig oft ósýnilega innan heilbrigðiskerfisins og að þeir fái 

ekki þá athygli sem þeir þurfa frá fagfólki þrátt fyrir að litið sé á þá sem mikilvægan þátt í 

meðferðarferli og umönnun maka. Þá hefur verið vísað í að hlutverk þeirra sé án handrits 

eða leiðbeininga sökum þess hversu mikil óvissa ríkir um næstu skref. Því telur höfundur 

mikilvægt að vekja máls á málefnum maka með því að veita þessum hópi sérstaka athygli til 

að fá betri innsýn í aðstæður þeirra og þarfir. Með því má auka þekkingu og opna frekari 

umræðu um þetta mikilvæga málefni og telur höfundur mikilvægt að innleiða 

krabbameinsáætlun sem fyrst.  

Skortur er á stuðningi, fræðslu og upplýsingum fyrir maka krabbameinsgreindra og telur 

höfundur mikilvægt að styrkja maka og fjölskyldur þeirra sem og að auka vellíðan. 

Viðmælendur kölluðu eftir markvissari sálfélagslegum stuðningi félagsráðgjafa og að þeir 

fylgdu fjölskyldunni eftir frá fyrsta degi. Það er von höfundar að þessi rannsókn opni á 

mikilvæga umræðu hvað varðar þarfir og stuðning fyrir maka krabbameinsgreindra og að 

þeir fái þá athygli sem þeir eiga skilið.  

Það kom höfundi á óvart hversu litla þjónustu og lítinn stuðning makar fá frá 

heilbrigðiskerfinu og hversu lítið þessi hópur aðstandenda hefur verið rannsakaður hér á 

landi. Ljóst er að það er þörf á frekari rannsóknum þar sem kom skýrt fram í niðurstöðum í 

þessari rannsókn að makar glíma við ýmiss konar erfiðleika í kjölfar veikinda ástvina sinna 

ásamt því að takast á við krefjandi og ábyrgðarmikið hlutverk. Höfundur telur að hægt væri 

að byggja upp og skipuleggja skilvirka aðstoð, fræðslu og stuðning frá fagfólki fyrir 

aðstandendur sem myndu fá sinn tengilið sem leiðir þá í gegnum ferlið og hjálpar þeim að 

fóta sig í nýjum og krefjandi aðstæðum. Það myndi skila sér í betri lífsgæðum fjölskyldunnar í 

heild. 

Þakklæti er höfundi efst í huga til þátttakenda í þessari rannsókn fyrir það traust sem 

þeir sýndu höfundi. Aðild og þátttaka þeirra í rannsókninni sem og reynsla var bæði gefandi 

og lærdómsrík fyrir rannsakanda. 
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Viðauki 1. VIðtalsvísir 

1. Hver er aldur þinn ? 

2. Hvar á landinu býrðu ? 

3. Fjölskyldustaða, börn ? 

4. Atvinna-menntun ?  

5. Hvenær greindist maki þinn með krabbamein? Varstu með þegar greining kom til? 

6. Hvernig var ferlið ?  

7. Var einhver sem útskýrði stöðuna fyrir þér varðandi meðferðarferlið ?  

8. Getur þú sagt mér frá reynslu þinni af því að vera maki krabbameinsgreinds 
einstaklings? 

9. Hvernig hefur þú upplifað aðstæður þínar sem maki ? 

10. Hvernig upplifir þú hlutverk þitt (sem maki) tengt veikindum maka þíns ? 

11. Fékkstu skýrar upplýsingar og skýr boð um hvert hlutverk þitt eða ábyrgð þín í 
meðferðarferlinu væri, eða hefðirðu viljað vita meira ?  

12. Geturður sagt mér hvaða þjónustu og stuðning þú fékkst eða hefur fengið?  

13. Hvað finnst þér skipta mestu máli að einstaklingur í þínum sporum hafi í boði frá 
heilbrigðisþjónustunni ? 

14. Hvernig stuðning hefðir þú viljað fá, hver væri kjörin stuðningur að þínu mati ?  

15. Hvaða leiðir/úrræði hafa gagnast þér best við að takast á við þessa lífsreynslu ? 

16. Finnst þér þú hafa fengið svör við þeim spurningum sem voru þér efst í huga í ferlinu? 

17. Hvað myndir þú segja að hafi verið erfiðast ? 

18. Kynntist þú einhverjum í sömu stöðu og þú á spítalanum ?  

19. Ef þú fengir einhverju ráðið hvernig myndir þú vilja haga stuðning og / eða fræðslu 
fyrir maka þeirra einstaklinga sem greinast með krabbamein?  

20. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri ? 
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Viðauki 2. Upplýst samþykki 

Viðtalsrannsókn: Hvaða stuðning fá makar krabbameinsgreindra einstaklinga? 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu að því að vera maki 

krabbameinsgreindra einstaklinga. Einnig að skoða hvaða stuðningur stendur til boða fyrir 

maka og hvernig félagsráðgjafar geta komið að þeirri vinnu ?Rannsóknin er hluti af MA- 

ritgerð Stefaníu Þóru Jónsdóttur í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Ábyrgðaraðili og leiðbeinandi er Dr. Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Aðstoðarleiðbeinandi er Gunnjóna Una Guðmundsdóttir félagsráðgjafi hjá 

Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. Hvert viðtal tekur um það bil klukkustund og 

spurt er um ýmis atriði sem snerta upplifun og reynslu að því að vera maki 

krabbameinsgreinds einstaklings, auk spurninga um hvaða stuðningur stóð til boða. Viðtölin 

verða tekin af Stefaníu Þóru Jónsdóttur MA nema í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf undir handleiðslu leiðbeinanda og aðstoðarleiðbeinanda. Niðurstöður 

viðtalanna verða nýttar í MA ritgerð Stefaníu Þóru og einnig er fyrirhugað að skrifa greinar 

um niðurstöður rannsóknarinnar.Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og 

verður fyllsta trúnaðar gætt við vinnslu gagna og birtingu niðurstaðna. Nöfnum viðmælenda, 

staðarheitum og öðrum persónugreinanlegum upplýsingum er breytt þegar vitnað er til 

viðtalanna og afrituð viðtöl verða vistuð á lokuðu heimasvæði ábyrgðarmanna og verður 

þeim eytt að rannsókn lokinni. Stundum vakna spurningar í kjölfar viðtals um réttindi eða 

viðmælendur finna þörf fyrir að ræða um vanlíðan eða tilfinningar sem vakna í kjölfar viðtals. 

Þér er velkomið að leita til Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur félagsráðgjafa hjá 

Krabbameinsfélagi Íslands eftir viðtalið ef þú óskar eftir upplýsingum eða stuðningi. 

Tölvupóstur: una@krabb.is eða í síma 8004040. 

Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar 

Ég undirritaður/-rituð samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni, og treysti því að farið 

verði með allar persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018. Þá áskil ég mér þann rétt að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er og án fyrirvara. 
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