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Ágrip 

Bakgrunnur: Þegar einstaklingur greinist með krabbamein ganga hann og fjölskylda hans í gegnum 

erfiðar lífsbreytingar og standa frammi fyrir fjölmörgum áskorunum. Fjölskyldur eru misvel undirbúnar 

til að takast á við slíkar breytingar og mörgum líður eins og fótunum hafi verið kippt undan þeim. 

Aðlögunarleiðir sem einstaklingar og fjölskyldur styðjast við til að takast á við þessar aðstæður skila 

mismiklum árangri. Stuðningur við fjölskyldur er mikilvægur þegar verið er að takast á við erfiðleika 

eins og krabbamein. Stuðningsþarfir eru einstaklingsbundnar en taka einnig mið af þörfum 

fjölskyldunnar sem heild.  

Tilgangur: Að varpa ljósi á helstu aðlögunarleiðir einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein og 

nánustu aðstandenda þeirra við að takast á við sjúkdóminn, helstu stuðningsþarfir og hvað 

hjúkrunarfræðingar geta gert til að styðja við fjölskyldur á slíkum tímum. Áhersla var lögð á að skoða 

sem breiðast aldursbil fullorðinna.  

Aðferð: Fræðileg samantekt þar sem heimildaleit fór fram í gagnagrunnum Google Scholar og 

PubMed með kerfisbundnum hætti. Leit fór fram með fyrirfram ákveðnum leitarorðum skv. PICOTS 

viðmiðum. Heimildaleit markaðist af fræðilegum greinum um niðurstöður eigindlegra og megindlegra 

rannsókna frá árunum 2011-2021. Ferli heimildaleitar var sett upp í PRISMA flæðirit. Rannsóknirnar 

voru gæðametnar út frá gæðamatsskema og síðan flokkaðar eftir litakóða: grænn þýddi 

framúrskarandi gæði, gulur þýddi meðalgóð gæði og rauður þýddi lág gæði.  

Niðurstöður: Alls stóðust 10 rannsóknir viðmið samantektarinnar. Þær áttu það sameiginlegt að 

skoða hvaða aðlögunarleiðir krabbameinsveikir og fjölskyldur þeirra nýta sér til þess að stuðla að 

aukinni vellíðan og aðlaga sjúkdóminn að daglegu lífi og/eða hverjar helstu áskoranir og 

stuðningsþarfir þeirra væru. Helstu niðurstöður rannsóknanna sýna að aðlögunarleiðir 

krabbameinsveikra og aðstandenda snúa að persónulegum þáttum og umhverfisþáttum. Persónulegir 

þættir fela í sér að ræða tilfinningar, taka stjórn á eigin umönnun, raunsæi, jákvæð sjálfsvitund, 

jákvæðni og trúarbrögð. Umhverfisþættir fela í sér að halda rútínu, setja lítil markmið, fagna litlum 

sigrum og að hafa gott stuðningsnet. Auk þess sýndu niðurstöður að helstu stuðningsþarfir 

aðstandenda snúa að auðskiljanlegri upplýsingagjöf, hreinskilni frá heilbrigðisstarfsfólki, staðfestingu á 

að sjúklingurinn fái bestu meðferð sem völ er á, þeir fái tækifæri til að deila eigin áhyggjum og 

hugsunum og búi við fjárhagslegt öryggi. 

Ályktanir: Styðja þarf betur við aðstandendur krabbameinsveikra og skima fyrir vanlíðan þeirra rétt 

eins og sjúklinga. Með því að auka stuðning við umönnunaraðila væri hugsanlega hægt að draga úr 

streitu þeirra, hjálpa þeim að styðja við sjúklinginn og þannig dregið úr vanlíðan krabbameinssjúklinga. 

Lykilorð: Krabbamein, aðlögunarleiðir, fjölskyldur og hjúkrun. 
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Abstract 

Background: Cancer diagnosis affects both the patient and his family and puts them through difficult 

life changes. Families are unprepared to deal with such changes, and many feel as if they are 

overwhelmed. The coping mechanisms used by individuals and families to cope with these situations 

are effective to varying degrees. Family support is important when dealing with difficulties such as 

cancer. Support needs are different between individuals and take into account the needs of the family 

as a whole. 

Purpose: To shed light on the main coping mechanisms of individuals diagnosed with cancer and 

their family members in dealing with the disease, the main support needs of patients and family 

members, and what nurses can do to support families in such times. Emphasis was placed on 

examining the widest age range for adults. 

Method: A literature review was conducted. Peer-reviewed theoretical material was sought in the 

databases of Google Scholar and PubMed in a systematic way. A search was performed with 

predetermined keywords according to PICOTS criteria. Only academic articles on the results of 

qualitative and quantitative research published in 2011-2021 were considered. The literature search 

process was set up in a PRISMA flowchart. The quality of the studies was assessed according to a 

quality assessment scheme and then categorized by a color code: green meant excellent quality, 

yellow meant average quality and red meant low quality. 

Results: A total of 10 studies met the search criteria. All studies focused on examining the coping 

mechanisms of cancer patients and their families use to promote increased well-being and adapt the 

disease to daily life and/or what their main challenges and support needs are. The main results of the 

research show that the coping mechanisms of cancer patients and relatives are related to personal 

and environmental factors. Personal factors include discussing emotions, taking control of one's self-

care, realism, positive self-awareness, positivity, and religion. Environmental factors include 

maintaining a routine, setting small goals, celebrating small achievements, and having a good support 

network. In addition, the results showed that the main support needs of relatives are to receive 

information, openness from healthcare professionals, confirmation that the patient is receiving the best 

possible treatment, that they can share their own concerns and thoughts and have financial security. 

Conclusion: Relatives of cancer patients need to be better supported and screened for their 

discomfort just like patients. Increased support for caregivers could potentially reduce their stress, help 

them support the patient, and thus reduce the discomfort of cancer patients. 

Keywords: Cancer, coping mechanisms, families, and nursing. 
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Skilgreining meginhugtaka 

 

Aðlögun (e. coping): Hæfni einstaklings til þess að nýta sér eigin hegðun og hugsanir til þess að takast 

á við krefjandi áskoranir, bæði innri og ytri (Lazarus og Folkman, 1984). 

Aðlögunarleiðir (e. coping strategies):  Þættir sem fólk nýtir sér til að bæta líðan og aðlagast breyttum 

aðstæðum (McCubbin o.fl., 1996). 

Streita (e. stress): Líkamleg viðbrögð sem fólk ræður ekki við, sem koma fram vegna álags frá 

umhverfi (Selye, 1978). 

Listi yfir skammstafanir 

DT: The National Comprehensive Cancer Network Distress Thermometer  

e. : enska 

PICOTS: Population/patient problem, Intervention, Comparison, Outcome, Time, Setting  

PHQ-4: Patient Health Questionnaire-4  

PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis 

MeSH: Medical Subject Heading 
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1 Inngangur  

Að greinast með krabbamein er mikið áfall fyrir sjúkling og fjölskyldu hans. Sjúkdómnum fylgir yfirleitt 

andlegt og líkamlegt álag fyrir fjölskyldumeðlimi sjúklings sem gerir þá útsettari fyrir ýmsum sálrænum 

og líkamlegum kvillum (Burke, 2009). Krabbameinsveikir og fjölskyldur þeirra þurfa að tileinka sér 

aðlögunarleiðir til að takast á við nýjar aðstæður og óumflýjanlegar áskoranir. Aðlögunarleið er talin 

vera árangursrík ef hún leiðir til góðrar aðlögunar og nýs lífsmynsturs á meðan ógagnleg aðlögunarleið 

getur leitt til andlegra og líkamlegra kvilla (Sari o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt að lífsgæði sjúklings 

geta batnað með því að styðjast við  jákvæðar aðlögunarleiðir eins og að komast í sátt við greininguna 

og búa til rútínu í daglegu lífi. Neikvæðar aðlögunarleiðir sem draga úr  lífsgæðum  geta verið hugsanir 

á borð við sjálfsásakanir og afneitun (Nipp o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölskylda sjúklinga á ekki síður erfitt með að aðlagast sjúkdómnum en 

sjúklingurinn sjálfur. Til dæmis hafa börn og unglingar krabbameinssjúklinga upplifað mikið áfall þegar 

foreldri þeirra greinist (Woźniak og Iżycki, 2014). Krabbamein getur haft áhrif á sambönd innan 

fjölskyldu þar sem hlutverkabreytingar verða sem valda streitu og ringulreið. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir því að líðan hvers einstaklings innan 

fjölskyldu hefur áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi og á fjölskylduna sem heild. Oft gleymist að taka tillit til 

þarfa aðstandenda og einungis einblínt á sjúklinginn sjálfan (Burke, 2009). Mikilvægt er að varpa ljósi 

á þarfir fjölskyldu einstaklinga sem greinast með krabbamein og að hjúkrunarfræðingar þekki áskoranir 

sem fjölskyldumeðlimir standa frammi fyrir við aðlögun að sjúkdómi eins og krabbameini. Í grein 

Woźniak og Iżycki (2014) er helstu áhyggjum fjölskyldumeðlima sem eiga aðstandanda með 

krabbamein lýst og sagt frá því í hverju umönnun þeirra felst. Þar var nefnt að aðstandendum finnist 

oft mikið álag á þeim og að þau þyrftu að setja sig inn í mörg hlutverk. Einnig að þeim þætti krefjandi 

að veita sjúklingnum andlegan stuðning og sjá um heimilið á sama tíma. Með því að veita fjölskyldum 

viðeigandi stuðning til að takast á við þessar lífsbreytingar er hægt að koma í veg fyrir ýmsa andlega 

og líkamlega kvilla og stuðla að árangursríkri aðlögun og bættri líðan (Burke, 2009). Með þessari 

samantekt viljum við leggja áherslu á hvernig megi styðja við krabbameinssjúklinga og fjölskyldur 

þeirra. Samantektin varpar ljósi á mismunandi stuðningsþarfir og þær aðlögunarleiðir sem 

krabbameinsveikir og fjölskyldur þeirra nýta sér. Einnig er fjallað um hlutverk hjúkrunarfræðinga og 

hvað þeir geta lagt af mörkum til að sinna stuðningsþörfum fjölskyldna. 

 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hverjar eru helstu aðlögunarleiðir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra við að takast á við 

sjúkdóminn? 

2. Hverjar eru stuðningsþarfir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra við að aðlaga 

áskorunum sjúkdómsins að fjölskyldulífinu? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er umfjöllun um aðlögunarleiðir og stuðningsþarfir krabbameinssjúklinga og 

aðstandenda þeirra. Fjallað er um mismunandi tegundir aðlögunarleiða fyrir bæði 

krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra og hverjar helstu hindranir í aðlögun geta verið. 

2.1 Krabbamein  

Krabbamein er ekki einn sjúkdómur heldur yfirheiti yfir 200 sjúkdóma (Cancer basics, 2017). Ólíkt 

mörgum umhverfistengdum sjúkdómum, smitsjúkdómum og sníkjudýrum þá er krabbamein ekki bein 

afleiðing einhvers framandi sem kemur inn í líkamann heldur eru skaðvaldarnir í grunninn okkar eigin 

frumur sem breytast í sjúkdómsvald eða byggingarefni æxla (Hausman, 2019). Illkynja vöxtur æxla er 

afleiðing breytinga í erfðaefni frumunnar (DNA). Heiti krabbameinstegundarinnar fer eftir því í hvaða 

líffæri frumæxlið myndast. Krabbamein getur myndast nánast hvar sem er í líkamanum og herjað á 

alla aldurshópa þó að það sé algengara á meðal eldri aldurshópa (Cancer basics, 2017). Á Íslandi 

greinast um 1500 manns á hverju ári með krabbamein (Laufey o.fl., 2020). Vegna fólksfjölgunar og 

hækkandi aldurs mun einstaklingum sem greinast með krabbamein fjölga á næstu árum og er áætlað 

að um 2000 Íslendingar greinist árlega með krabbamein árið 2033 (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Meðferðar- og greiningarúrræðum fjölgar og áætlað er að einstaklingum á lífi eftir greiningu og 

meðferð krabbameins muni að sama skapi fjölga. Á komandi árum þurfa stofnanir samfélagsins að 

vera tilbúnar til að koma til móts við þessa aukningu með heildstæðum ráðstöfunum sem miða að því 

að lækka dánartíðni krabbameina enn frekar ásamt því að bæta lífsgæði sjúklinga 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

2.2 Aðlögun 

Hugtakið aðlögun (e. coping) er skilgreint sem mannleg geta til þess að nýta sér hegðun og hugsanir 

til þess að takast á við krefjandi innri og ytri áskoranir (Lazarus og Folkman, 1984). Aðlögun er 

margbreytilegt vitrænt- og tilfinningalegt ferli sem er viðkvæmt bæði fyrir áhrifum persónuleikagerðar 

einstaklinga og umhverfis. Tilgangur aðlögunar er ekki að hafa stjórn á heldur að ráða við krefjandi 

aðstæður. Árið 1966 setti Richard Lazarus fram útvíkkaða skilgreiningu aðlögunar. Hann taldi 

mikilvægt  að taka með þau fjölmörgu hegðunar- og vitrænu viðbrögð sem almennir borgarar notast 

við í daglegu lífi til þess að takast á við vanlíðan. Áður hafði hugtakið verið skoðað með meiri áherslu á 

meinafræði (e. pathology) og beinst að varnargetu sálarafls einstaklings (Lazarus, 1966). Það var svo 

árið 1984 sem Richard Lazarus og Susan Folkman byrja að gera greinarmun á tilfinningamiðaðri og 

vandamálamiðaðri aðlögun ásamt því að leggja mikla áherslu á að áskoranir væru metnar (Lazarus og 

Folkman, 1984). Tilfinningamiðuð aðlögun bætir ekki ástandið, en beinist að aðgerðum og hugsunum 

sem draga úr vanlíðan. Vandamálamiðuð aðlögun snýst um að bregðast við og gera eitthvað til þess 

að laga ástandið. Að mati Lazarus (2006) haldast þessar tvær tegundir aðlögunarleiða saman. Í 

kjölfarið kynna Lazarus og Folkman (1984) streitu- og aðlögunarlíkan sitt. Líkanið var síðan þróað enn 

frekar af Folkman (1997) og af Folkman og Greer (2000) þar sem markmiðið var að móta fræðilegt 

líkan sem hægt væri að nota til þess að meta aðlögun (sjá fylgiskjal 1). 
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2.3 Aðlögunarleiðir 

Aðlögunarleiðir (e. coping strategies) eru nauðsynlegar til þess að takast á við streitu og meðfylgjandi 

streituvalda (Lazarus og Folkman, 1984). Aðlögunarferlið er öflugt ferli sem er háð mati og endurmati 

og á sér ekki stað fyrir tilviljun. Aðlögunarleiðir samanstanda af stöðugri viðleitni til þess að ná stjórn á 

innri og/eða ytri kröfum sem koma frá streituvaldandi aðstæðum. Hægt er að laga þær að aðstæðum 

hverju sinni og nota óháð því ástandi sem einstaklingurinn upplifir. Ef aðlögunarleiðir eru notaðar á 

skilvirkan hátt verður möguelgt að yfirstíga streituna (Silva o.fl., 2017). 

2.4 Streita 

Streita myndast þegar vellíðan einstaklings er ógnað eða hann skynjar að hann getur ekki aðlagast 

þeim kröfum sem eru gerðar til hans (Lazarus, 1984). Það er ekki atburðurinn sjálfur sem veldur 

streitunni heldur er það hugsanir og upplifun einstaklings af atvikinu (Palmer og Puri, 2006). Streita 

felur annars vegar í sér samband á milli ótta, kvíða og hins vegar aðlögunarleiða (Silva o.fl., 2017). 

Þegar einstaklingur finnur fyrir ógnun eða upplifir sig í krefjandi aðstæðum fer af stað streituviðbragð 

sem hefur verið skilgreint sem flótta- eða árásarviðbragð (e. fight or flight). Viðbragðið undirbýr 

líkamann til að takast á við krefjandi aðstæður með því að virkja taugakerfið. Blóðflæði eykst til hjarta 

og stórra vöðva en minnkar til minna mikilvægra líffæra eins og meltingarfæra. Það sem gerist m.a. í 

líkamanum er að blóðþrýstingur hækkar, sjáöldur víkka, hormónastarfsemi breytist, fitu- og sykurþéttni 

í blóði eykst til að veita aukna orku, blóðstorkutími minnkar og hjartsláttartíðni eykst (Palmer og Puri, 

2006). Langvarandi streita getur haft neikvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu og því 

mikilvægt að stuðla að notkun streitulosandi aðferða til að efla vellíðan og draga úr streitu. Sem dæmi 

um streitulosandi aðferðir má nefna núvitund, að einblína á jákvæða eiginleika, hreyfingu, jóga, spila 

tónlist eða stunda list og að eyða tíma úti í náttúrunni (Smyth o.fl., 2020). 

2.5 Helstu hindranir í aðlögun sjúklinga 

2.5.1 Þunglyndiseinkenni 

Mikilvægt er að gera greinarmun á því hvort sjúklingurinn þjáist af klínísku þunglyndi eða hvort 

sjúklingurinn bregðist á eðlilegan hátt við aðstæðum. Talið er að tíðni þunglyndis hjá 

krabbameinssjúklingum sé þrefalt hærri en meðal þeirra sem ekki eru með krabbamein (Smith, 2015). 

Til að geta greint þunglyndi er mikilvægt að þekkja einkenni og styðjast við virka hlustun. Óraunhæfar 

og neikvæðar hugsanir geta heltekið krabbameinssjúklinga sem þjást af þunglyndi (sjá töflu 1) (Burke, 

2009). Sjúklingar sem eru í hættu á að þróa með sér þunglyndi eru þeir sem eru með langt gengið 

krabbamein, sjúkdómstengda hreyfiskerðingu, ómeðhöndlaða verki, búa við skort á félagslegum 

stuðningi, alkóhólisma, sögu um sálræna röskun, andlega vanlíðan eða önnur veikindi sem framkalla 

þunglyndi. Einnig eru ákveðin krabbameinslyf sem auka hættuna á þunglyndi (Dauchy o.fl., 2013). 

Fyrsta skrefið í árangursríkri meðferð við þunglyndi er að hjálpa sjúklingum að gera sér grein fyrir því 

hvernig hugsanir geta stuðlað að aðlögun. Þetta fyrsta skref getur hjálpar sjúklingum við að leiðrétta 

hugsun sína, setja sér raunhæf markmið og hrósa sér þegar vel gengur (Burke, 2009). 
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Tafla 1: Óraunhæfar hugmyndir sem krabbameinsveikir geta haft 

1. Ég er misheppnaður vegna þess að ég er með krabbamein 

2. Það er mér að kenna að ég sé veikur 

3. Ég væri betur settur dáinn 

4. Ég er byrði 

5. Enginn ætti að hafa áhyggjur af mér 

 

2.5.2 Kvíði 

Kvíði krabbameinssjúklinga er eðlilegt viðbragð og má rekja til ótta við dauðann, fötlun, þjáningu og 

truflun á tengslum við fjölskyldu og vini. Margir sjúklingar með krabbamein upplifa stjórnleysi og 

minnkað sjálfstæði sem veldur því að þeir óttast að verða ástvinum sínum byrði. Heilbrigðisstarfsmenn 

verða að geta gert greinarmun á eðlilegum ótta og ótta sem getur leitt til kvíða sem grípa þarf inn í. 

Það fer eftir alvarleika einkenna hvort um sé að ræða eðlilegt streituviðbragð eða óeðlilega sterkt 

viðbragð sem skapar þörf á inngripum Ótti við krabbameinsmeðferð og framtíðina hefur neikvæð áhrif 

á lífsgæði sjúklingsins (Burke, 2009). 

Hægt er að skipta kvíða hjá krabbameinssjúklingum upp í þrjá flokka; kvíða sem tengist 

krabbameininu og meðhöndlun þess, kvíðaraskanir sem voru til staðar fyrir krabbameinsgreininguna 

og kvíða sem tengist afleiðingum krabbameinsmeðferðarinnar (Burke, 2009). Kvíðinn getur komið upp 

fyrir meðferð eða á meðan á meðferð stendur. Í því sambandi má nefna sem dæmi sjúklingar sem 

kvíða fyrir komandi meðferðum eða rannsóknum (e. anticipatory anxiety). Langflestir sjúklingar upplifa 

slíka kvíðatilfinningu áður en þeir fara í skimanir, myndatökur og aðgerðir eða bíða eftir niðurstöðum úr 

rannsóknum. Mikilvægt er að hafa vitneskju um þær kvíðaraskanir sem sjúklingurinn gæti verið með, 

svo sem almenna kvíðaröskun, áfallastreituröskun eða félagsfælni til að hægt sé að veita honum 

viðeigandi stuðning (Massie og Shakin, 1993). Ef kvíði sjúklings veldur því að hann er sífellt að fresta 

meðferð þá er þörf á að grípa inn í með atferlis- eða lyfjameðferð til að tryggja áframhaldandi meðferð 

við krabbameininu. Atferlismeðferðir á borð við slökunartækni geta verið gagnlegar fyrir sjúklinga sem 

finna fyrir kvíða, sérstaklega þá sem upplifa kvíða gagnvart ýmiss konar rannsóknum (Burke, 2009).  

2.6 Helstu hindranir í aðlögun fjölskyldna 

Mikilvægt er hjúkrunarfræðingar hafi þekkingu á  helstu hindrunum í aðlögun fjölskyldna til að geta 

veitt þeim stuðning og þannig stuðlað að betri aðlögun þeirra. Streituvaldar (sjá töflu 2) eru mismiklir 

og mismunandi eftir fjölskyldum en eiga það sameiginlegt að seinka aðlögun (Burke, 2009).  
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Tafla 2: Streituvaldar sem geta seinkað aðlögun 

1. Röskun á daglegri rútínu 

2. Skerðing á getu til að takast á við dagleg verkefni 

3. Svefnleysi og þreyta 

4. Minnkuð trú á eigin getu að ljúka þeim verkefnum sem nauðsyn er 

5. Einmanaleiki og einangrun 

6. Fjárhagsskerðing eða atvinnumissir 

7. Minnkuð nánd við aðra fjölskyldumeðlimi 

8. Óvissa með tilgang sinn í lífinu 

9. Gremja að veikindin skuli herja á þína fjölskyldu, af hverju ég? 

10. Sektarkennd að finnast ekki hafa gert nóg 

11. Þegar sjúklingar hafa ekki lengur getu til að taka ákvarðanir hvað varðar meðferð og hvenær 

skuli hætta meðferð 

 

2.7 Mikilvægi fjölskylduhjúkrunar 

Hjúkrunarfræðingar sem sérhæfðir eru í krabbameinshjúkrun og hjúkrunarfræðingar sem sinna 

líknarþjónustu eru lykilaðilar í umönnun krabbameinssjúklinga og í stuðningi við fjölskyldur. Í ljósi þess 

hve margslungið er að sjá um þessa sjúklinga er þörf á inngripi fjölskylduhjúkrunar til stuðnings við 

fjölskyldur þeirra.  Mikilvægt er að búa fjölskyldur undir það krefjandi hlutverk sem þeir standa frammi 

fyrir og finna leiðir til að draga úr álagi (Ferrell og Wittenberg, 2017). Þó mikilvægi fjölskyldumiðaðrar 

nálgunar í krabbameinsþjónustu sé þekkt (Caruso o.fl., 2017; Kissane o.fl., 2016) er samt sem áður 

vöntun á klínískum leiðbeiningum um hvernig hlúa eigi að fjölskyldum eftir að sjúklingur greinist með 

krabbamein (Dalal og Bruera, 2017; Kavalieratos o.fl., 2016). Meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing geta nýst fjölskyldunni á marga vegu og aukið samheldni innan fjölskyldunnar 

(Robinson, 1994, 1998; Robinson og Wright, 1995). Meðferðarsamræður gefa hjúkrunarfræðingi 

tækifæri til að kynnast fjölskyldunni með því að taka hnitmiðuð viðtöl sem fela í sér spurningar sem fá 

fjölskylduna til sjá stöðu sína í nýju ljósi. Markmið samræðanna er hjálpa fjölskyldum að vera betur í 

stakk búnar til að takast á við veikindin (Petursdottir og Svavarsdottir, 2019; Bell, 2015). Til að geta átt 

þessar meðferðarsamræður þarf hjúkrunarfræðingur að búa yfir samskiptahæfni og sjálfsöryggi til að 

mæta sálfélagslegum þörfum sjúklinga og fjölskyldna. Mikilvægt er að fá viðmælenda til að tjá 

áhyggjur sínar svo hægt sé að styðja við hann og hjálpa honum að aðlagast aðstæðunum (Burke, 

2009). Niðurstöður úr rannsókn Wilkinson (1991) sýndu fram á að hjúkrunarfræðingum sem skorti 

sjálfsöryggi voru ólíklegri til að fá sjúklinginn til að opna sig um vandamál sín. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar grípi afdráttarlaust inn í aðstæður ef sjúklingur eða fjölskyldumeðlimir hans sýna 

merki um sálfélagslega vanlíðan. Þó að mörg vandamál sé ekki hægt að leysa þá reynist flestum 

gagnlegt að ræða tilfinningar (Parle o.fl., 1997). 
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3 Aðferð 

Stuðst var við kerfisbundna fræðilega samantekt til að svara rannsóknarspurningunum. Kerfisbundin 

fræðileg samantekt miðar að því að draga saman og móta þá þekkingu sem þegar er til staðar. Hún 

miðar að því að veita óhlutdræga, alhliða mynd af mörgum rannsóknum í einu skjali og krefst notkunar 

á gagnsæjum og nákvæmum aðferðum (Aromataris og Munn, 2020). Höfundar leituðust við að skoða 

hvaða áhrif það hefur á einstaklinga og fjölskyldur þegar krabbamein greinist, upplifun þeirra af 

veikindunum og hvernig þeim gengur að aðlagast þeim breytingum sem greiningin kann að hafa í för 

með sér. Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á heilbrigðar og árangursríkar aðferðir til að 

aðlagast krabbameini og helstu stuðningsþarfir krabbameinsveikra og fjölskyldna þeirra.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar voru myndaðar og settar fram út frá PICOTS-viðmiðum: 

P: Krabbameinsveikir og fjölskyldumeðlimir þeirra (e. population) 

I: Kanna stuðningsþarfir, upplifun og aðlögun krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra (e. issue 

and interest) 

C: Samanburður á ekki við (e. comparison) 

O: Áhrif á lífsgæði og líðan (e. outcome) 

T: Tímabilið á meðan krabbameinsmeðferð stendur (e. time) 

S: Fræðileg samantekt byggð á megindlegum og eigindlegum rannsóknum (e. setting) 

 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1.Rannsóknarspurning:  Hverjar eru helstu aðlögunarleiðir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima 

þeirra við að takast á við sjúkdóminn? 

Markmið: Komast að því hverjar aðlögunarleiðir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra eru og 

greina helstu hindranir þess að aðlagast veikindum. 

2.Rannsóknarspurning: Hverjar eru stuðningsþarfir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra 

við að aðlaga áskoranir sjúkdómsins að fjölskyldulífinu? 

Markmið: Komast að því hverjar helstu stuðningsþarfir krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra 

eru og varpa ljósi á hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta stutt við krabbameinssjúka og aðstandendur 

þeirra. 

3.2 Gagnasöfnun og leitaraðferð  

Notast var við gagnagrunna PubMed og Google Scholar við leit að rannsóknum fyrir samantektina en 

þegar upp var staðið var einungis stuðst við rannsóknir sem voru fengnar úr leit í gagnagrunni 

PubMed. Hér verður því einungis greint nánar frá þeirri leit. PubMed er gagnagrunnur sem inniheldur 

heimildir og ágrip fyrir yfir 32 milljónir líflæknisfræðilegra rannsókna, þar á meðal rannsókna innan 

hjúkrunarfræði (PubMed, 2021). Mat var lagt á gæði rannsókna samkvæmt matsskema (Polit og Beck, 

2017) og einungis voru notaðar rannsóknir sem fengu 10 stig af 10 í því gæðamati. Leitast var við að 
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finna rannsóknir sem gætu gagnast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram. 

Til þess að setja upp rannsóknirnar á kerfisbundinn hátt og samþætta niðurstöður var notuð svokölluð 

„Matrix“ aðferð (Klopper o.fl., 2007) en sú aðferð felur í sér að setja upplýsingar um rannsóknirnar í 

töflur. Töflu fyrir rannsóknir þessarar samantektar er að finna í fylgiskjali 3. Dálkar töflunnar eru (1) 

höfundur, ár, tímarit, land, (2) tilgangur, (3) rannsóknarsnið, (4) úrtak, (5) mælitæki, (6) niðurstöður, (7) 

styrkleikar og veikleikar. 

3.2.1 Inntöku- og útilokunarviðmið 

Skilyrði sem voru sett fyrir inntöku fræðigreina eru eftirfarandi: 

Gagnagrunnur: PubMed og Google Scholar 

Útgáfuár rannsókna: Við leit að heimildum voru rannsóknir takmarkaðar við árin 2011-2021. 

Þátttakendur: Eingöngu einstaklingar sem voru í virku sjúkdómsferli krabbameins og aðstandendur 

þeirra. Ekki var einblínt á ákveðinn aldurshóp en leitast var við að ná sem breiðustu aldursbili 

fullorðinna. Ekki skipti máli hvar í heiminum rannsóknin var gerð. 

Tegund rannsókna: Fræðigreinar byggðar á eigindlegum og megindlegum rannsóknum 

Tungumál: Enska 

 

Tafla 3: Inntökuskilyrði og útilokunarviðmið 

Inntökuskilyrði Útilokunarviðmið 

1. Eingöngu einstaklingar með virkan 

sjúkdóm og aðstandendur þeirra 

2. Fræðigreinar gefnar út á árunum 2011-

2021  

3. Eingöngu ritrýndar heimildir 

4. Gögn sem snúa að aðlögunarleiðum 

krabbameinsveikra og aðstandenda 

5. Gögn sem snúa að stuðningsþörfum 

krabbameinsveikra og aðstandenda 

6. Fræðigreinar sem standast gæðamat 

7. Vandaðar greinar og skýr framsetning á 

niðurstöðum 

1. Rannsóknir sem fjalla um læknaða 

einstaklinga 

2. Rannsóknir sem fjalla um aðstandendur 

látinna 

3. Fræðigreinar eldri en 2011 

4. Óformlegir pistlar 

5. Meðferðarrannsóknir 

6. Óritrýndar heimildir 

7. Ólæsilegar fræðigreinar 

8. Fræðigreinar á öðru tungumáli en ensku 

og íslensku 

9. Fræðigreinar sem ekki standast gæðamat 
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3.2.2 Efnis og leitarorð 

Leit var gerð að rannsóknum á tímabilinu 15. janúar – 22. mars 2021. Notuð voru fyrirfram ákveðin 

leitarorð skv. PICOTS viðmiðum og voru þau: Krabbamein (e. cancer), aðlögunarleiðir (e. coping 

strategies), fjölskyldur (e. families), hjúkrun (e. nursing). Leitarorðin voru notuð ýmist með eða án 

MeSH viðmiða (tafla 5). Við leit í gagnagrunni PubMed fengust 10.688 niðurstöður. Þegar titlar höfðu 

verið skimaðir stóðu eftir 160 greinar, eftir stóðu 45 greinar eftir að úrdrættir voru skimaðir m.t.t. 

inntöku- og útilokunarviðmiða. Af þessum 45 greinum voru 22 lesnar og 12 af þeim var hafnað. Eftir 

stóðu 10 rannsóknir, 7 eigindlegar og 3 megindlegar. Í PRISMA flæðiriti (Moher o.fl., 2009) (mynd 1) 

hér fyrir neðan má sjá nánari lýsingu á niðurstöðum leitarinnar. 

 

Tafla 4: Leitarorð samkvæmt PICOTS 

P: Krabbameinsveikir og fjölskyldur þeirra 

I: Kanna stuðningsþarfir, upplifun og aðlögun krabbameinsveikra og fjölskyldumeðlima þeirra 

C: Á ekki við  

O: Áhrif á lífsgæði, líðan og streitu 

T: Tímabilið á meðan krabbameinsmeðferð stendur 

S: Megindlegar og eigindlegar rannsóknir 

 

 

 

Tafla 5: Leitarorð sem notuð voru í heimildarleitinni 

Leit Leitarorð „Hits“ Titlar Útdrættir Inntökuskilyrði 

1 Cancer (MeSH) 1.173 100 20 5 

2 Cancer (MeSH) 

AND Families 

(MeSH) 

6.665 40 15 4 

3 Cancer (MeSH) 

AND Nursing 

(MeSH) 

2.850 20 10 1 

Samtals  10.688 160 45 10 
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Mynd 1: Prisma-flæðirit til útskýringar á niðurstöðum leitar í gagnagrunni 
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3.2.3 Gæðamat samkvæmt litakóða 

Rannsóknir sem stóðust inntökuskilyrði voru síðan gæðametnar samkvæmt litakóða. Þær rannsóknir 

sem flokkuðust sem grænar voru skilgreindar sem framúrskarandi gæði, gular sem meðalgóð gæði og 

rauðar voru rannsóknir af litlum gæðum. Á töflu 6 má sjá gæðamat fyrir þær rannsóknir sem valdar 

voru. 

 

Grænn: Skorar 10/10 stig í gæðamati. Framúrskarandi gæði og skýr framsetning - Áreiðanleg heimild í 

samantekt.  

Gulur: Skorar 7-9/10 stig í gæðamati. Meðalgóð gæði og sæmileg framsetning - Möguleg heimild í 

samantekt. 

Rauður: Skorar minna en 7/10 stig í gæðamati. Óáreiðanleg heimild - Ekki hægt að nota í samantekt.
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Tafla 6: Gæðamat með litakóða 
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Kom tilgangur 
rannsóknar skýrt 
fram? 

 

          

Kom 
ávinningur/gagn-
semi rannsóknar 
skýrt fram?  

          

Kom aðferð 
rannsóknar skýrt 
fram? 

          

Var takmörkunum 
rannsóknar vel 
lýst? 

          

Var fjöldi og 
lýðfræðilegum (e. 
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þátttakenda vel 
lýst? 

          

Var framkvæmd 
rannsóknar vel 
lýst? 

          

Var rannsóknin 
vel upp sett og 
skýr? 

          

Kom fram hvar 
rannsóknin fór 
fram? 

          

Var framsetning á 
niðurstöðum 
rannsóknar skýr? 

          

Var rannsóknin 
auðlesanleg ? 

          

Heildarstig / 
Litakóði 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 
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4 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 

Rannsóknir þessarar fræðilegu samantektar áttu allar sameiginlegt að skoða hvaða aðlögunarleiðir 

krabbameinsveikir og fjölskyldur þeirra nýta sér til þess að stuðla að aukinni vellíðan og aðlaga 

sjúkdómin að daglegu lífi og/eða hverjar helstu áskoranir og stuðningsþarfir þeirra væru. Sjö 

rannsóknir áttu það sameiginlegt að skoða stuðningsþarfir (Christine o.fl., 2013; Inhestern og Bergelt, 

2018; Lie o.fl., 2018; Friðriksdóttir o.fl., 2011; Ream o.fl., 2021; Sklenarova o.fl., 2015; Walshe o.fl., 

2017). Fimm rannsóknir skoðuðu aðlögunarleiðir (Inhestern og Bergelt, 2018; Lie o.fl., 2018; Melissa 

o.fl., 2021; Roberts o.fl., 2018; Walshe o.fl., 2017). Flestar rannsóknirnar fjölluðu á einhvern hátt um 

áskoranir og upplifanir krabbameinsveikra og aðstandenda þeirra en þó sérstaklega rannsókn 

Stenberg o.fl. (2012). Aðeins ein rannsókn fjallaði um hvernig meta megi aðlögunarleiðir (Roberts o.fl., 

2018) og ein rannsókn tók mið af áhrifum COVID-19 á aðlögunarleiðir krabbameinsveikra (Melissa 

o.fl., 2021). 

4.1 Helstu aðlögunarleiðir krabbameinsveikra og fjölskyldna þeirra 

Aðlögunarleiðir krabbameinssjúklinga og fjölskyldna þeirra eru fjölbreyttar og fara eftir lífsreynslu, 

persónugerð, þroskastigi og meðfæddum sálfræðilegum eiginleikum hvers og eins til að takast á við 

veikindin (Walshe o.fl., 2017; Lie o.fl., 2018).  

4.1.1 Samskipti 

Að tjá tilfinningar við einhvern nákominn eða við aðra sem voru að ganga í gegnum svipaðar aðstæður 

hefur reynst hjálplegt fyrir bæði sjúklinga og fjölskyldumeðlimi. Rannsókn Walshe o.fl (2017) skoðaði 

hvaða árangursríku leiðir fólk með langt gengið krabbamein og aðstandendur þeirra nýta sér í 

aðlögunarferlinu og hvernig fagfólk getur stutt við þessa einstaklinga. Úrtak rannsóknarinnar voru 26 

einstaklingar með 3-4 stigs krabbamein á aldrinum 32-82 ára og 24 aðstandendur þeirra sem voru á 

aldrinum 28-74 ára. Í niðurstöðum þeirra rannsóknar komu samskipti bæði fram sem eiginleg 

aðlögunarleið og þáttur í að auðvelda og efla aðrar aðlögunarleiðir. Þátttakendur sem voru með langt 

gengið krabbamein og helstu stuðningsaðilar þeirra lögðu áherslu á hversu hjálplegt það var að eiga 

samskipti við einhvern sem var að ganga í gegnum það sama. Samskipti á biðstofum eða á meðan 

meðferð stóð fjölluðu oftast um skynjun einstaklings á veikindunum. Þar ræddu sjúklingar gjarnan um 

upplifanir og fengu hugmyndir af aðlögunarleiðum, oft í formi athafna eða afþreyingar (Walshe o.fl., 

2017). Í Þýskalandi gerðu Inhestern og Bergelt (2018) rannsókn á aðlögunarleiðum og álagi mæðra 

með krabbamein sem áttu a.m.k eitt barn undir 18 ára. Sjónarhorn maka þeirra var einnig skoðað en 

einungis 10 feður tóku þátt á móti 29 mæðrum sem voru í úrtakinu. Í þeirri rannsókn greindu margir 

foreldrar frá því að opin samskipti hjálpuðu þeim að tjá sínar áhyggjur, ótta eða tilfinningar sín á milli 

sem og við börnin, stórfjölskyldu og vini. Rannsókn Lie o.fl. (2018) skoðaði fólk með krabbamein í 

Noregi á aldrinum 18-35 ára. Rannsóknin skoðaði m.a. hvernig þau tókust á við óvissuna sem fylgdi 

greiningunni. Markmið rannsóknarinnar var að skilja aðlögunarleiðir og stuðningsþarfir þessa 

sjúklingahóps. Einnig að kanna hvernig heilbrigðisstarfsfólk getur veitt þeim sérhæfðan stuðning, 

stuðlað að bættri heilsu og vellíðan og komið í veg fyrir sálfélagsleg vandamál. Þar lýstu þátttakendur 

því sem fyrirbyggjandi aðlögunarleið að eiga í opnum samræðum við nánustu vini og 
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fjölskyldumeðlimi. Þeim þótti gagnlegt að geta útskýrt fyrir þeim hvernig þeim liði og hverjar þeirra 

þarfir væru til þess að vinir og aðstandendur gætu öðlast sem bestan skilning á líðan og aðstæðum 

þeirra (Lie o.fl., 2018). 

4.1.2 Rútína og að skilgreina eðlilegt ástand upp á nýtt 

Eitt af því sem krabbameinsveikir og aðstandendur hafa lýst sem gagnlegu bjargráði til þess að takast 

á við meðferðina og þær áskoranir sem veikindin hafa í för með sér er að skilgreina og skapa nýtt 

eðlilegt ástand með sínum nánustu aðstandendum. Þátttakendur í rannsókn Lie o.fl. (2018) virtust 

finna sér leiðir til þess að takast á við krabbameinið með því að endurskilgreina hvað væri eðlilegt fyrir 

þeim og laga sitt daglega líf að aðstæðum hverju sinni. Að búa til nýtt eðlilegt ástand fól bæði í sér að 

nota hjálplegar aðferðir eins og að taka eitt skref í einu í átt að markmiði og svo að nýta sér 

tilfinningamiðaðar aðlögunarleiðir eins og t.d. að sættast við breytt ástand og að vera með skerta 

andlega- og líkamlega heilsu. Að halda daglegri rútínu getur verið krabbameinssjúklingum og 

aðstandendum gagnlegt bjargráð. Krabbameinsveikar mæður í rannsókn Inhestern og Bergelt (2018) 

töldu það hjálpa að ná að eyða tíma með fjölskyldunni við hversdagslegar athafnir, sérstaklega fyrir 

börnin sín. Lie o.fl. (2018) komust að sömu niðurstöðu en þátttakendur þeirrar rannsóknar greindu frá 

því að til að vinna bug á veikindum sínum hafi þeir reynt að halda sig sem mest við þeirra venjulega líf 

og venjur eins og hægt var þrátt fyrir sjúkdóminn. Í rannsókn Frey o.fl. (2021), þar sem skoðaðar voru 

aðlögunarleiðir kvenna með leghálskrabbamein á tímum COVID-19, kom einnig fram að rútína virtist 

hjálpa sjúklingum við að aðlagast veikindunum. Að reyna að halda í sömu rútínu og áður og sinna 

sömu uppáhalds áhugamálunum fannst viðmælendum lykilatriði við að aðlagast krabbameininu í 

heimsfaraldri. Í rannsókn Inhestern og Berglet (2018) reyndist nokkrum krabbameinssjúklingum það 

krefjandi að halda sig við daglega rútínu, sérstaklega ef þeir náðu ekki að mæta þeim væntingum sem 

þeir settu til daglegs lífs. Þeir gætu upplifað auknar kröfur ef það verður ósamræmi á milli „venjulega 

lífsins“ og „lífi krabbameinssjúklingsins“ sem hefur neikvæð áhrif á aðlögun þeirra. Hversdagsleikinn 

var mikilvæg aðlögunarleið krabbameinsveikra í rannsókn Walshe o.fl. (2017) en þar nefndu 

þátttakendur að beina athyglinni stundum að litlum en nauðsynlegum smáatriðum í hversdagslegu lífi 

og í þeirra venjulegu rútínu. Þannig voru áhrif sjúkdómsins og meðferðar samþætt inn í daglegt líf til 

þess að auðvelda það að lifa í kringum aukaverkanir og einkenni. Allir þátttakendur höfðu endurmetið 

forgangsröðun sína eftir veikindin. Væntingar til rútínu voru þá byggðar á einhverju sem þótti eðlilegt 

fyrir greiningu eins og að hafa máltíðir á vissum tíma dags en líka að stærri markmiðum eins og að 

fara í frí erlendis  

4.1.3 Raunsæi 

Að vera raunsær varðandi eigin getu, veikindin og sjúkdómsferlið hefur reynst krabbameinssjúklingum 

vel. Í rannsókn Walshe o.fl (2017) var raunsæi stórt þema þegar kom að aðlögunarleiðum einstaklinga 

með langt gengið krabbamein. Að vera raunsær var mikilvægur þáttur í því að viðhalda vellíðan. 

Raunsæið kom af einhverju leiti í veg fyrir gremju og vonbrigði af óraunhæfum væntingum. Það sem 

fól í sér að vera raunsær var bæði að taka á móti einkennunum þegar þau koma, samþykkja tilvist 

krabbameinsins og að sætta sig við þann raunveruleika að vera með ólæknandi krabbamein. Partur af 
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því að vera raunsær hjá þátttakendum var að gera ekki of mikið af framtíðarplönum þar sem þeir 

óttuðust versnun á sjúkdómi.  

4.1.4 Lítil markmið og að fagna litlu sigrunum 

Að setja sér lítil markmið og að fagna litlu sigrunum er ein af þeim aðlögunarleiðum sem 

krabbameinsveikir og fjölskyldur hafa geta nýtt sér með góðum árangri. Í rannsókn Lie o.fl. (2018) 

fundu margir ungir krabbameinssjúklingar sér leiðir til þess að sætta sig við minnkaða getu með því að 

setja sér lítil markmið sem jók á sjálfstraust þeirra. Sumir tókust á við krabbameinsmeðferðina með því 

að skipta henni upp í nokkur lítil skref og náðu þannig að laga hana betur að daglegu lífi. Inhestern og 

Bergelt (2018) greindu einnig frá því að krabbameinsveikar mæður í þeirra rannsókn nýttu sér það að 

setja sér lítil markmið, taka frá tíma fyrir sjálfan sig og að láta sig hlakka til einhvers lítils viðburðar 

innan fjölskyldunnar. Einnig var nefnt sem gagnleg aðlögunarleið að velja tíma þegar heilsa móður 

væri góð til þess að fara í smá frí eða dagsferð með fjölskyldunni. Í rannsókn Frey o.fl. (2021) lögðu 

sjúklingar á tímum COVID-19 mikið upp með að sinna litlum verkefnum sem höfðu raunhæft markmið 

og veitti þeim þá tilfinningu að þeir hefðu áorkað einhverju.  

4.1.5 Stuðningsnet  

Krabbameinssjúklingar sækja í flestum tilfellum aðstoð frá sínu stuðningsneti á einhverjum tímapunkti í 

sjúkdómsferlinu. Í rannsókn Lie o.fl. (2018) á ungum krabbameinssjúklingum lýstu þátttakendur því að 

oft þætti þeim erfitt að fá aðstoð frá sínu stuðningsneti og að þeir vissu ekki alltaf hvers konar stuðning 

þeir þyrftu á að halda. Auk þess sem aukin byrði gæti falist í því að þurfa að leiðbeina öðrum hvernig 

ætti að styðja við þá. Að mati þátttakenda var oft krefjandi að fá viðbrögð frá vinum og fjölskyldu þegar 

rætt var um krabbameinið vegna mögulegra neikvæðra viðbragða frá þeim. Í því sambandi nefndu þeir 

sem dæmi meðaumkun, að aðrir ræddu við þau um eigin heilsufarsvanda eða gerðu lítið úr 

sjúkdómnum. Þeir vildu frekar að vinir og fjölskyldumeðlimir hlustuðu á þá í stað þess að leitast við að 

finna alltaf það jákvæða í öllum aðstæðum. Þrátt fyrir slíka ókosti töldu viðmælendur að stuðningsnetið 

væri ómetanlegt bjargráð í gegnum alla meðferðina. Í rannsókn Walshe o.fl. (2017) sem skoðaði fólk 

með langt gengið krabbamein og aðstandendur þeirra kom fram að þátttakendum fannst hjálplegt að 

geta reitt sig á aðra til að takast á við sjúkdóminn. Það hjálpaði þeim við að aðlagast sjúkdómnum 

þegar þeir gátu fengið félagslegan, hagnýtan og tilfinningalegan stuðning. Einnig ræddu þátttakendur 

um hve gott væri að geta leitað sér stuðnings hjá fagfólki. Sumum viðmælenda þótti þó krefjandi og 

mikil áskorun að þiggja stuðning og sætta sig við að þurfa á honum að halda. Einnig að horfast í augu 

við að umönnunaraðilar þeirra myndu njóta góðs af því. Viðmælendum þótti mikilvægt að geta stjórnað 

því hvernig stuðningur var veittur og frá hverjum. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Frey o.fl. 

(2021) sem hafði það að markmiði að kanna aðlögunarleiðir sem konur með leghálskrabbamein 

styðjast við á tímum COVID-19. Þátttakendur voru 555 konur á aldrinum 20-85 ára. Helstu niðurstöður 

sýndu að þeirra megin aðlögunarleið hafi verið að nýta sér úrræði sem snéru að tilfinningalegum 

stuðningi. Úrræðin voru m.a. tilfinningalegur stuðningur frá maka, að vera í síma- og netsambandi við 

vini og fjölskyldu og að taka þátt í rafrænum stuðningshópum auk þess að sækja rafræna 

sálfræðitíma. 
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4.1.6 Að leitast eftir upplýsingum og taka stjórn á eigin umönnun 

Mikil óvissa getur fylgt því að hafa margar ósvaraðar spurningar um sjúkdóminn, meðferðina og 

aukaverkanir og hafa margir notað það sem aðlögunarleið að leita sér upplýsinga og/eða taka 

stjórnina á eigin umönnun. Flestir þátttakendur í rannsókn Lie o.fl. (2018) nýttu sér það sem 

aðlögunarleið að leita sér frekari upplýsinga til þess að takast á við krabbameinsgreininguna. Sumum 

þátttakendum þótti aðstæðurnar yfirþyrmandi og afneituðu þeim upplýsingunum sem þeir fengu. Það 

gæti hugsanlega verið vegna minni reynslu yngri krabbameinssjúklinga á erfiðum atburðum í lífinu. Að 

afneita upplýsingunum getur leitt tilfrekara álags í stað þess að sjúklingarnir nái að takast á við 

aðstæður sínar. Því er mikilvægt að hjálpa ungu fólki sem greinist með krabbamein að byggja upp 

jákvæðar aðlögunarleiðir til þess að takast á við greininguna og meðferðina (Lie o.fl., 2018). Í 

rannsókn Walshe o.fl. (2017) nefndu krabbameinsveikir það að leita sér upplýsinga sem aðlögunarleið 

og nýttust upplýsingar frá fagfólki og jafningjum vel. Hinsvegar þóttu gæði upplýsinga af internetinu 

misgóð og flestum þátttakendum fannst þær gagnlausar og ógnvekjandi. Í rannsókn Lie o.fl. (2018) 

kom fram að sumir sjúklingar sáu það sem aðlögunarleið að taka virkan þátt í að stjórna eigin 

umönnun t.d. með því að fylgjast grannt með stöðu sjúkdómsins og hringja sjálfir eftir niðurstöðum úr 

rannsóknum. Sumum viðmælendum fannst þó of mikið álag fylgja því að taka stjórn á eigin meðferð. 

Aðrir einbeittu sér frekar að því að aðlagast aðstæðum tilfinningalega t.d. með því að einbeita sér að 

jákvæðum þáttum og sögðust hafa á tilfinningunni að þeir gætu ekki haft áhrif á framgang 

meðferðarinnar.  

4.1.7 Sjálfsvitund, hugarfar og trúarbrögð 

Tilfinningamiðaðar aðlögunarleiðir sem snúa að sjálfsvitund, hugarfari og trúarbrögðum hafa reynst 

mörgum krabbameinssjúklingum vel. Í rannsókn Lie o.fl. (2018) greindu þátttakendur frá því að hafa 

kallað fram baráttuanda með því að leggja áherslu á von og jákvæðar væntingar eða að losa um ótta 

og reiði. Í þýskri rannsókn Inhestern og Bergelt (2018) lýstu krabbameinsveikar mæður og makar 

þeirra hve trú þeirra á eigin getu væri mikilvæg. Ef þau hefðu trú á því að þau gætu haft áhrif á 

aðstæðurnar þá hjálpaði það þeim að líða eins og þau væru við stjórnvölinn. Það sem kveikti upp 

baráttuanda hjá viðmælendum rannsóknarinnar voru t.d. börnin. Börnin færðu foreldrum sínum gleði, 

styrk og orku og sumir sögðu þau vera megin ástæðuna fyrir því að þau væru að berjast við 

sjúkdóminn. Trúarbrögð og andleg viðleitni (e. spirituality) var talin hjálpleg aðlögunarleið í gegnum 

sjúkdóminn af nokkrum mæðrum. Jákvæðni og bjartsýni hjálpuðu einnig nokkrum þátttakendum 

sumum að takast á við ástandið.  

Í rannsókn Walshe o.fl. (2017) á sjúklingum með langt gengið krabbamein töluðu þátttakendur um 

að reyna meðvitað að láta sér líða vel. Þeir gerðu það með því að viðurkenna áskoranir sínar eins og 

lystarleysi eða þreytu og finna leiðir til þess að njóta matar og/eða fá næga hvíld. Sjálfsvitund var 

ennfremur lýst sem aðlögunarleið, með því að vera meðvitaður um hvenær góðir dagar væru, kúpla 

sig út, líða vel með skipulagðar eða notalegar athafnir og búa til góða daga. Rannsókn Roberts o.fl. 

(2018) hafði það markmið að skoða hvaða aðlögunarleiðir fólk með langt gengið krabbamein nýtir sér, 

hvort líkan Folkman og Greer (2000) endurspegli þær aðlögunarleiðir og sé gagnlegt við að meta fólk 

með langt gengið krabbamein m.t.t. aðlögunarleiða. Niðurstöður rannsóknar Roberts o.fl. (2018) 
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benda til að geta einstaklings til þess að aðlagast tengist trú hans á sjálfum sér að geta aðlagast. 

Þátttakendur útskýrðu m.a. hvernig þeir gætu stöðugt aðlagast þrátt fyrir langt gengið krabbamein með 

setningum eins og „ég bara sleppi alveg neikvæðni”. Í rannsókn Frey o.fl. (2021) þótti sjúklingum 

árangursrík aðlögunarleið að stunda hugleiðslu, jóga og núvitund á tímum COVID-19. Að vera í núinu 

gaf þeim tækifæri til þess að vera hamingjusamir, þakklátir fyrir heimilið, fjölskylduna, matinn og 

samfélagið en ekki velta sér upp úr afleiðingum heimsfaraldursins. Þeir sögðu trú á æðri máttum 

einnig vera hluta af því að sættast við veikindin. Fréttir höfðu neikvæð áhrif á líðan þeirra og kom í veg 

fyrir að getu þeirra til að vera í núinu og þess vegna reyndu þeir að takmarka fréttaáhorf.  

4.2 Stuðningsþarfir krabbameinsveikra 

4.2.1 Jafningjastuðningur 

Stuðningi frá jafningjum hefur verið lýst sem gagnlegri aðlögunarleið krabbameinssjúklinga. Í rannsókn 

Lie o.fl. (2018) er því lýst að það að fá ekki nægan stuðning frá jafningjum geti haft neikvæð áhrif á 

lífsgæði ungra krabbameinssjúklinga. Stuðningur frá jafningjum er því mikilvægur þáttur fyrir þessa 

einstaklinga sem og að viðhalda félagslegum tengslum í gegnum krabbameinsmeðferðina. Rannsókn 

Walshe o.fl. (2017) sýnir svipaðar niðurstöður en þar lýstu viðmælendur með langt gengið krabbamein 

mikilvægi jafningjastuðnings og gagnsemi hans. Að læra af jafningjum þótti þeim einnig mikilvægt og 

stuðlaði að því að þeir þróuðu með sér hversdagslegar aðlögunarleiðir sem juku vellíðan þeirra. 

Fræðsla sem þeir fengu frá jafningjum var annars eðlis en sú sem þeir fengu frá heilbrigðisstarfsfólki 

og lögðu þátttakendur áherslu á hversu gott það væri að vera í samskiptum við einhvern sem væri að 

ganga í gegnum það sama og hefðu reynslu af því.  

4.2.2 Fræðsla og upplýsingagjöf 

Í rannsókn Lie o.fl. (2018) lýstu flestir þátttakenda þörf fyrir ítarlegri upplýsingar um sjúkdóminn frá 

heilbrigðisstarfsfólki til þess að ná að aðlagast aðstæðum hverju sinni. Margir lýstu því að það hafi 

vantað upp á samfellu í eftirfylgni og umönnun þeirra. Það að fá ekki nægar upplýsingar varðandi 

krabbameinið, sjúkrahúsdvölina og meðferðina ýtti undir óvissu þeirra. Einnig lýstu viðmælendur 

upplifun sinni að hafa ekki fengið fullnægjandi upplýsingar um aukaverkanir meðferðarinnar frá 

heilbrigðisstarfsfólki eins og t.d. upplýsingar um skapsveiflur og um minnkuð afköst. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að vitneskja um aukaverkanir hafi haft áhrif á það hvernig ungum 

krabbameinssjúklingum tókst að takast á við þær. Margir þátttakendur lýstu því að það að takast á við 

óvæntar breytingar hafi orsakað ótta og óvissu til viðbótar við sálræn og líkamleg áhrif meðferðarinnar. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar virtust óvæntar breytingar auka á kvíða sjúklinganna og því 

mikilvægt að veita þeim fullnægjandi upplýsingar til að draga úr kvíða þeirra (Lie o.fl., 2018). 

Rannsókn Inhestern og Berglet (2018) sýnir svipaðar niðurstöður. Í þeirri rannsókn þóttu 

krabbameinsveikum mæðrum það hjálpa í aðlögunarferlinu að fá svör við spurningum og tilfinningu 

um að þeim væru veittar allar viðeigandi upplýsingar varðandi meðferðina og sjúkdóminn. Í rannsókn 

Walshe o.fl. (2017) sýndu niðurstöður að upplýsingagjöf um sjúkdóminnn og horfur höfðu mikil áhrif í 

að móta hversdaglega hegðun frá degi til dags. Þegar sjúklingar fengu upplýsingar um sjúkdóminn 

breytti það viðhorfi þeirra bæði til nútíðar og framtíðar. Auk þess kom fram að þátttakendur þurftu 
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mismunandi magn af upplýsingum til að auðvelda aðlögun þeirra. Allir þátttakendurnir sögðu að klínisk 

teymi inni á sjúkrahúsum væru aðgengileg og auðvelt væri að fá frá þeim upplýsingar.  

4.2.3 Skiptir aldur sjúklings máli þegar kemur að stuðningsþörfum? 

Takmarkað er til af rannsóknum um ungt fólk með krabbamein, stuðningsþarfir þeirra og 

aðlögunarleiðir. Í Noregi skoðuðu Lie o.fl. (2018) aðlögunarleiðir ungs fólks með krabbamein á 

aldrinum 18-35 ára og hvernig það tókst á við óvissuna sem fylgir greiningunni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að þörf sé á því að sérsníða heilbrigðisþjónustu að þörfum yngri 

krabbameinssjúklinga. Skv. Þeirri rannsókn þarf heilbrigðisstarfsfólk að styðja við einstaklingana og 

búa þá undir bæði félagslegar og líkamlegar aukaverkanir. Niðurstöður rannsóknar Lie o.fl. (2018) 

sýndu að þegar ekki var komið til móts við aldursbundnar þarfir ungu krabbameinssjúklinganna ýtti 

það undir óvissuna sem fylgdi greiningunni. Ungir krabbameinssjúklingar eru á viðkvæmu aldursskeiði, 

þeir hafa minni reynslu af því að nýta sér bjargráð, eru berskjalaðri og hafa minni lífsreynslu en eldri 

aldurshópar. Það sem er sértækt við æviskeið ungfullorðinna sem takast á við krabbamein er að 

þessir einstaklingar eru að fara frá því að vera unglingar yfir í að verða fullorðnir. Þegar það verður 

truflun á þessu æviskeiði geta einstaklingar átt í hættu á að verða óöryggir varðandi félagslega stöðu 

sína og einangrast frá jafnöldrum sínum. Eins og fram hefur komið er jafningjastuðningur mikilvægur 

fyrir unga krabbameinssjúklinga en niðurstöður ofangreindrar rannsóknar sýndu fram á neikvæð áhrif 

á lífsgæði þeirra ungu krabbameinssjúklinga sem fengu ekki stuðning frá jafningjum. Mörgum 

þátttakendum fannst þeim hins vegar skorta stuðning frá jafningjum. Það gæti verið vegna þess að 

jafningjar þeirra eru ungir rétt eins og sjúklingarnir sjálfir og þá gæti skort hæfni til þess að takast á við 

yfirþyrmandi lífsviðburði vegna þroskastigs þeirra. Heildarniðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

mikilvægt er að ungir krabbameinssjúklingar fái einstaklingsmiðaða eftirfylgni og fræðslu sem tekur 

mið af aldri sjúklingsins. Einstaklingsmiðuð eftirfylgni felur í sér sérsníðaða áætlun fyrir hvern og einn 

með því að gera ítarlegt mat á þörfum hans. Þessir þættir eru mikilvægir til að stuðla að aðlögun þeirra 

að þessu erfiða tímabili (Lie o.fl., 2018).  

4.2.4 Mat á stuðningsþörfum krabbameinsveikra 

Rannsókn Roberts o.fl. (2018) skoðaði aðlögunarleiðir fólks með langt gengið krabbamein og hvort 

líkan Folkman og Greer (2000) gæti endurspeglað aðlögunarleiðir þessa sjúklingahóps. Árið 2000 

settu Folkman og Greer fram fræðilegt líkan um mat og meðferðarferli til að viðhalda sálrænni vellíðan 

í veikindum. Líkanið deilir sömu hugmyndum og líkön á borð við Model of Restorative Wellbeing (Lent, 

2004) og Common Sense Model of Illness Representation (Diefenbach og Leventhal, 1996) en er með 

meiri áherslu á jákvæðar tilfinningar. Niðurstöður Roberts o.fl. (2018) gáfu til kynna að líkanið væri 

gagnlegt til þess að sundurliða vandamálamiðaðar- og tilfinningamiðaðar aðlögunarleiðir hjá 

einstaklingum með langt gengið krabbamein. Aðlögunarferlið virðist hins vegar vera ólínulegt ferli og 

sveiflast á milli jákvæðra og neikvæðra túlkana á aðlögunarleiðum. Niðurstöður rannsóknar Roberts 

o.fl. (2018) gefa til kynna að líkan Folkman og Greer sé línulegt og því ekki nægilega sveigjanlegt til 

þess að hægt sé að leggja mat á hvernig aðlögunarleiðir fólks með langt gengið krabbamein þróast 

með tímanum. Roberts o.fl. (2018) þróuðu því nýtt líkan sem byggir á líkani Folkman og Greer og á 
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Mynd 2: Fræðilíkan Roberts o.fl. (2018) um mat og aðlögun einstaklinga með langt gengið 
krabbamein þýtt á íslensku 

það líkan að taka mið af ólínulegu aðlögunarferli krabbameinsveikra. Íslenska þýðingu á líkaninu má 

sjá á mynd 2. 
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4.3 Stuðningsþarfir fjölskyldumeðlima krabbameinsveikra 

4.2.1 Áskoranir og upplifanir aðstandenda 

Aðstandendur krabbameinssjúklinga þurfa að takast á við ýmsar áskoranir í gegnum veikindin. 

Stenberg o.fl. (2012) gerðu rannsókn í Noregi með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á 

upplifunum og áskorunum sem aðstandendur krabbameinsveikra standa frammi fyrir á mismunandi 

tímabilum veikindanna. Þátttakendur í rannsókninni voru fjölskyldumeðlimir krabbameinsveikra sem 

bjuggu undir sama þaki eða nálægt sjúklingnum. Niðurstöður sýndu að meirihluti þeirra höfðu upplifað 

mikla óvissu, þeim hafi kviðið fyrir framtíðinni og haft áhyggjur af dauðanum. Eftir tilkomu veikindanna 

fannst aðstandendum lífið umturnast og þeir upplifðu hlutverk sitt breytast innan fjölskyldunnar. Þeir 

hafi þá ekki einungis þurft að huga að þörfum sjúklings heldur einnig eigin líðan og þörfum annarra 

fjölskyldumeðlima sem þurftu á stuðningi og upplýsingum að halda. Með aukinni ábyrgð hafi fylgt 

aukið álag og streita. Margir þeirra þurftu að taka að sér ýmis heimilisstörf sem þeir höfðu ekki sinnt 

áður, auk þess sem þeir þurftu að sjá til þess að sjúklingarnir mættu í læknistíma, tækju lyfin sín og 

leituðu hjálpar hjá heilbrigðiskerfinu ef þeir veiktust. Niðurstöður sýndu jafnframt að þrátt fyrir aukið 

álag vildu aðstandendur vera eins mikið til staðar fyrir sjúklinginn og hægt var og fannst það sjálfsagt 

að veita honum aðstoð, en á sama tíma upplifðu þeir að ætlast væri til þess af þeim. Aðstandendum 

fannst erfitt að fylgjast með þeim veika fara frá því að vera heilbrigður yfir í að verða sjúklingur og að 

verða vitni að því að sjá viðkomandi kveljast án þess að geta hjálpað. Í breskri rannsókn Ream o.fl. 

(2021) lýstu ættingjar erfiðleikunum við að koma jafnvægi á milli vinnu og þess að vera heima að 

annast þann veika. Niðurstöður sýndu að samband umönnunaraðila og sjúklinga breyttist oft á meðan 

lyfjameðferð stóð, sum sambönd styrktust á meðan önnur veiktust. Viðmælendur í báðum þessum 

rannsóknum voru sammála um að þeir hefðu fjarlægst aðra fjölskyldumeðlimi og vini sökum 

umönnunarhlutverksins og gátu ekki sinnt félagslegu hlutverki eins og áður sem leiddi til þess að 

margir þeirra fundu fyrir einangrun (Ream o.fl., 2021: Stenberg o.fl., 2012). 

4.3.1 Stuðningsþarfir aðstandenda 

Mikilvægt er að kanna stuðningsþarfir fjölskyldumeðlima krabbameinsveikra svo hægt sé að hlúa sem 

best að þeim í gegnum veikindin. Í breskri rannsókn Richardson o.fl. (2021) var leitast eftir að skoða 

stuðningsþarfir fjölskyldumeðlima krabbameinsveikra sem voru í virkri meðferð. Niðurstöður sýndu að 

að helstu þarfir fjölskyldna eru að fá stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki og leiðbeiningar um hvernig 

annast eigi hinn veika. Viðmælendur lýstu þörf fyrir reglulegar upplýsingar um framvindu sjúkdómsins 

og sögðu það hjálpa til við að takast á við óvissuna.  

Niðurstöður rannsóknar Lie o.fl. (2018) sýna að styðja þurfi við nánustu aðstandendur með því að 

veita þeim fullnægjandi upplýsingar um allt sem viðkemur sjúkdómsferlinu. Upplýsingarnar auðveldi 

þeim að styðja við hinn veika. Svipaðar niðurstöður fengust úr rannsókn Pinkert o.fl. (2013) sem snéri 

að stuðningsþörfum aðstandenda. Alls tóku 242 aðstandendur þátt í rannsókninni. Þátttakendurnir 

voru beðnir um að raða 24 fyrirfram skilgreindum þörfum í forgangsröð eftir mikilvægi. Niðurstöður 

sýndu að það sem aðstandendurnir skilgreindu sem sína helstu stuðningsþörf var traust og öryggi, fá 

heiðarleg svör við spurningum og staðfestingu á að verið væri að veita sjúklingum bestu meðferð sem 

völ var á. Auk þess að fá auðskiljanlegar útskýringar,upplýsingar um hugsanlegar aukaverkanir af 
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meðferð og að hafa tengilið á deild sjúklingsins. Það sem þeir skilgreindu sem næst mikilvægast var 

að fá að vera þátttakandi í meðferð sjúklings. Það sem þeim fannst skipta minnstu máli var 

tilfinningalegur stuðningur við þá sjálfa. 

Á Íslandi rannsökuðu Friðriksdóttir o.fl. (2011) þarfir, lífsgæði, einkenni kvíða og þunglyndis 

fjölskyldumeðlima krabbameinssjúklinga. Í þeirri rannsókn áttu aðstandendur að skilgreina hvaða 

stuðningsþarfir þeir töldu mikilvægar og síðan að raða þeim í forgangsröð. Í ljós kom að það sem 

viðmælendum fannst mikilvægast í meðferð sjúklings var að sjúklingurinn fengi bestu meðferðina sem 

völ var á, að finna að heilbrigðisstarfsfólki væri annt um sjúklinginn, að spurningum væri svarað af 

hreinskilni, að fá upplýsingar á mannamáli og að vera upplýstur um breytingar á ástandi sjúklings. Af 

þeim þörfum sem aðstandendum fannst mikilvægar fannst þeim skipta minnstu máli að einhver hefði 

áhyggjur af þeirra heilsu. Rannsókn Sklenarova o.fl. (2015) hafði það að markmiði að kanna hvaða 

þarfir væru helst óuppfylltar hjá umönnunaraðilum krabbameinsveikra og hvort það væri hægt að 

greina fram í tímann hverjar mögulegar stuðningsþarfir þeirra gætu verið. Niðurstöður sýndu að um 

þriðjungur umönnunaraðila fannst mikilvægt að fá fullvissu um að læknar væru að samræma umönnun 

sjúklingsins á heildstæðan hátt og jafnframt að fá upplýsingar um aðrar mögulegar meðferðir. Í 

rannsókn Inhestern og Bergelt (2018) sem snéri að því að skoða áskoranir og aðlögunarleiðir þýskra 

mæðra og maka þeirra sýna niðurstöður að meirihluti þeirra þótti dýrmætt að hafa aðgang að færu 

heilbrigðisstarfsfólki. Rannsókn Walshe o.fl. (2017) beindist að því að kanna hvaða árangursríku 

aðlögunarleiðir fólk með langt gengið krabbamein nýtir sér. Niðurstöður sýndu að aðstandendum sem 

sinntu umönnun sjúklings þótti gagnlegt að geta reitt sig á aðra og þegið frá þeim stuðning. Það létti 

undir með þeim að geta deilt eigin áhyggjum og hugsunum með einhverjum sem þeir treystu og það 

gerði þeim kleift að koma endurnærð til baka til þeirra starfa sem fylgja því að vera umönnunaraðili 

(Walshe o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess að aðstandendur hafi sveigjanlegan vinnutíma 

og hafa kost á því að fylgja maka í læknisheimsóknir (Ream o.fl., 2021: Inhestern og Bergelt, 2018). 

Þá sýna rannsóknir að fjárhagslegt öryggi er einnig mikilvægur þáttur fyrir flestar fjölskyldur og hjálpar 

til við aðlögun (Inhestern og Bergelt, 2018). 

4.3.2 Sálrænn stuðningur 

Niðurstöður rannsóknar Sklenarova o.fl. (2015) benda til þess að þörf sé á auknum sálrænum 

stuðningi við aðstandendur krabbameinsveikra sem sjá um umönnun þeirra. Rannsóknin beindist að 

því að meta hvaða þarfir voru óuppfylltar hjá aðstandendum ásamt því að meta vanlíðan, kvíða og 

þunglyndi hjá sjúklingum og aðstandendum. Sú þörf sem flestum aðstandendum þótti óuppfyllt var að 

fá að ræða ótta sinn um andlega- eða líkamlega versnun á ástandi sjúklingsins. Þá sýndu niðurstöður 

að aðstandendur þörfnuðust stuðnings við að vinna úr tilfinningum er tengdust dauðanum og að hafa 

stjórn á áhyggjum um þróun krabbameinsins. Niðurstöður sýndu jafnframt að jákvætt samband var á 

milli kvíða sjúklinga og fjölda óuppfylltra þarfa umönnunaraðila. Eins var jákvætt samband á milli 

óuppfylltra þarfa hjá sjúklingum og óuppfylltra þarfa hjá umönnunaraðilanum. Umönnunaraðilar 

greindu frá því að hafa mikla eða meðalþörf fyrir að fá þarfir sínar uppfylltar til jafns við þarfir sjúklings, 

ásamt því að fá stuðning við að sjá um eigin heilsu og að fá tilfinningalegan stuðning fyrir sjálfan sig. 
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Tæplega helmingur svarenda sagðist vilja þiggja sálfélagslegan stuðning ef slíkt stæði til boða. Í 

rannsókninni mældist meiri vanlíðan og kvíði á meðal aðstandenda krabbameinssjúklinganna 

(vanlíðan 69,1% og kvíði 34,9%) heldur en hjá sjúklingunum sjálfum (54,1% og 26,3%). Um 26,5% 

umönnunaraðila voru með þunglyndi og 28,4% sjúklinga (Sklenarova o.fl., 2015).  

Í rannsókn Nönnu Friðriksdóttur o.fl. (2011) fundu 41% fjölskyldumeðlima fyrir 

þunglyndiseinkennum og 20% fundu fyrir kvíðaeinkennum. Konur voru almennt með meiri einkenni 

kvíða en menn. Þunglyndis- og kvíðaeinkenni voru mest á fyrstu fimm árunum eftir greiningu. Lífsgæði 

á meðal fjölskyldumeðlima í úrtakinu voru góð, og mældust svipuð og hefur áður mælst fyrir heilbrigð 

þýði á Íslandi. Veikt jákvætt samband fannst á milli uppfylltra mikilvægra þarfa og lífsgæða. 

Rannsóknin sýndi að þunglyndi og kvíði voru algengari á meðal fjölskyldumeðlima 

krabbameinssjúklinga heldur en áður hefur mælst í heilbrigðu þýði á Íslandi og einnig algengari en 

hefur mælst á meðal krabbameinssjúklinga sem voru að byrja í lyfjameðferð. Þá hafa rannsóknir sýnt 

að krabbamein hefur almennt meiri sálræn áhrif á konur heldur en karla. Lífsgæði á meðal 

fjölskyldumeðlima sem fundu fyrir þunglyndis- og kvíðaeinkennum voru verri en hjá þeim sem ekki 

fundu fyrir slíkum einkennum. 
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5 Umræða 

Þegar einstaklingur greinist með krabbamein má búast við að sjúklingar og fjölskyldur þeirra finni fyrir 

andlegri vanlíðan í tengslum við veikindin en hún getur verið breytileg eftir einstaklingum. 

Árangursríkar aðlögunarleiðir fela í sér jákvæða hugsun og leiða til góðrar aðlögunar á meðan 

aðlögunarleiðir sem síður bera árangur fela í sér óraunhæfar hugmyndir, neikvæða hugsun og 

afneitun (Sari o.fl., 2019; Nipp o.fl., 2017; Burke, 2009). Rannsóknir staðfesta að veikindin hafa ekki 

síður áhrif á aðstandendur en sjúklinginn sjálfan (Stenberg o.fl., 2012; Ream o.fl., 2021). Helstu 

aðlögunarleiðir sjúklinga og aðstandenda felast í því að læra af öðrum, vera raunsær, reiða sig á aðra, 

vera meðvitaður um sjálfan sig og að tjá hugsanir og tilfinningar. Rannsóknir sýna að slíkar 

aðlögunarleiðir gera aðstandendum kleift að finna aftur fyrir vellíðan eftir ýmsar tilfinningalegar 

áskoranir sem krabbameinið kann að hafa haft í för með sér (Walshe o.fl., 2017). Fjölskyldur geta 

þannig þróað með sér ýmsar leiðir til að lifa með krabbameininu eins og að vera stöðugt að 

endurskipuleggja og endurskoða aðlögunarleiðir sínar (Roberts o.fl., 2018). Athuganir benda til þess 

að líkan Folkman og Greer sé ekki nógu sveigjanlegt til þess að hægt sé að styðjast við það í 

skilgreiningum á þáttum í aðlögunarferli einstaklinga með langt gengið krabbamein. Roberts o.fl. 

(2018) þróuðu því nýtt líkan byggt á líkani Folkman og Greer sem er sérhannað með stuðningsþarfir 

krabbameinsveikra í huga (Roberts o.fl., 2018). Áhugavert var að skoða hvaða áhrif COVID-19 

heimsfaraldurinn hefur haft á aðlögunarleiðir krabbameinsveikra. Í rannsókn Frey o.fl. (2021) virtust 

sjúklingar styðjast við svipaðar aðlögunarleiðir og fyrir tíma faraldursins, en það sem þó var öðruvísi 

var að samskipti fóru að mestu fram í gegnum tölvu og síma. Margir lögðu einnig áherslu á að 

takmarka fréttaáhorf sem snéri að heimsfaraldrinum.  

Niðurstöður rannsókna sýna að stuðningsþarfir sem aðstandendum finnst mikilvægastar snúa að 

því að sjúklingur fái bestu meðferð sem völ er á, finna að heilbrigðisstarfsfólki væri annt um 

sjúklinginn, fá hreinskilið svar við spurningum, upplýsingar á mannamáli og að fá fréttir ef ástand 

sjúklings breyttist. Í rannsóknum Nönnu Friðriksdóttur o.fl. (2011) og Pinkert o.fl. (2013) fannst 

viðmælendum skipta minnstu máli að einhver hefði áhyggjur af þeirra heilsu. Með því að uppfylla þarfir 

fjölskyldna getur heilbrigðisstarfsfólk stuðlað að bættum lífsgæðum aðstandenda og sjúklinga 

(Friðriksdóttir o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt að kvíði og þunglyndi er algengara meðal 

aðstandenda heldur en meðal almennings og krabbameinssjúklinga (Sklenarova o.fl., 2015; Gough og 

Hudson, 2009; Grov o.fl., 2005). Út frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna má ætla að mikilvægt sé  

að finna leiðir til að draga úr sálrænum kvillum á borð við þunglyndi og kvíða til að bæta lífsgæði 

fjölskyldumeðlima krabbameinsveikra auk mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk leggi áherslu á að 

skima fyrir þessum einkennum á meðal fjölskyldumeðlima.  

Þegar stuðningsþarfir krabbameinsveikra eru metnar skiptir aldur máli og tillit þarf að taka til 

mismunandi þroskaskeiða einstaklinga. Því má ætla að nauðsynlegt sé að sníða stuðning sérstaklega 

að þörfum hvers og eins til að hann skili sem bestum árangri. Í því sambandi má benda á mikilvægi 

þess að heilbrigðisstarfsfólk ræði um ótta við unga krabbameinssjúklinga ásamt því að fjalla um 

framtíðina og veita viðeigandi upplýsingar út frá aldri hvers og eins (Lie o.fl., 2018). 

Heilbrigðisstarfsfólk ætti ennfremur að vera meðvitað um foreldrahlutverk krabbameinsveikra. 
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Mikilvægt er að stuðningsþarfir fjölskyldumeðlima séu metnar og spurt út í aðlögunarleiðir og 

álagsþætti fjölskyldna en það gæti hjálpað fjölskyldum að hafa meiri stjórn á aðstæðum og mögulega 

komið í veg fyrir frekari erfiðleika (Inhestern og Bergelt, 2018).  

Sklenarova o.fl. (2015) komust að því að meirihluti umönnunaraðila fannst þörfin að fá að ræða ótta 

sinn um líkamlega eða andlega versnun á ástandi sjúklings óuppfyllt. Þessar niðurstöður benda til 

þess að leggja þurfi áherslu á að meta þarfir umönnunaraðila kerfisbundið til að hægt sé að veita 

viðeigandi stuðning. Einnig kom fram í rannsókn Sklenarova o.fl. (2015) að tæplega helmingur 

aðstandenda myndu þiggja sálfélagslegan stuðning. Í rannsókn Walshe o.fl. (2017) sögðu 

krabbameinsveikir að þeim þætti mikilvægt að geta stjórnað frá hverjum og á hvaða hátt þeir fengu 

stuðning. Niðurstöður úr rannsóknum Sklenarova o.fl. (2015) og Walshe o.fl. (2017) benda til þess að 

heilbrigðisstarfsfólk þurfi að hafa í huga að ekki vilji allir stuðning og að sjúklingar og aðstandendur 

vilja geta tekið þátt í ákvörðunni á hvaða hátt þeir fá stuðning og frá hverjum.  

Til þess að takast á við síbreytilegt ferli krabbameins þurfa sjúklingar stöðugt að þróa 

aðlögunarleiðir sínar. Geta krabbameinssjúklingsins og aðstandenda hans til þess aðlagast lífi með 

krabbamein er breytileg og fer eftir getu einstaklinga til að svara áreiti, samþættum skilningi á 

veikindunum og meðfæddum eiginleikum til að nýta sér, koma auga á og þróa með sér bjargráð 

(Walshe o.fl., 2017). Þarfir sjúklinga og fjölskyldu eru síbreytilegar og því þarf að meta og laga þær að 

hverju tímabili fyrir sig í sjúkdómsferlinu.  

5.1 Hagnýting á niðurstöðum þessarar fræðilegu samantektar 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar má nýta til að þróa sérhæfða þjónustu fyrir þennan 

sjúklingahóp og nánustu aðstandendur ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum. Þróa mætti klínískar 

leiðbeiningar um sérhæfðan stuðning þar sem áhersla væri lögð á að veita þjónustu byggða á 

gagnreyndri þekkingu og árangur af þeim stuðningi síðan metinn. 

Nýlegar rannsóknarniðurstöður fyrir þennan hóp hafa sýnt fram á gildi meðferðarsamræðna sem 

stuðningsmeðferð í sérhæfðri líknarþjónustu (Petursdottir og Svavarsdottir, 2019). Niðurstöðurnar 

varpa ljósi á mikilvægi þess að hvetja aðstandendur til að láta áhyggjur sínar í ljós og viðurkenna 

tilfinningar sínar í gegnum meðferðarsamræður. Samræðurnar gáfu tækifæri til að hvetja 

fjölskyldumeðlimi til að þiggja tiltæk úrræði og styrkja getu þeirra til að styðja við hvort annað við að 

aðlagast veikindunum. Aðstandendur fundu fyrir mun meiri tilfinningalegum og vitrænum stuðningi frá 

heilbrigðisstarfsfólki eftir meðferðina. Að auki fundu aðstandendur fyrir mun minni streitueinkennum. 

Það hefur einnig verið sýnt fram á gildi samræðnanna sem sértækur stuðningur við fjölskyldur eftir að 

greining krabbameins liggur fyrir (Holst-Hansson o.fl., 2020). Sjúklingar, nánustu aðstandendur og 

aðrir fjölskyldumeðlimir hafa greint frá því að tímabilið í kjölfar þess að krabbameinsgreining liggur fyrir 

hafi haft mikil áhrif á andlega líðan (Henselmans o.fl., 2009). Tímabilið sem hefst þegar læknanlegri 

meðferð lýkur reynir ekki síður á tilfinningalega líðan (Corà o.fl., 2011). Niðurstöður þessarar fræðilegu 

samantektar veita innsýn í það hversu mikilvægt er að fylgjast með reglubundnum hætti með 

tilfinningalegri líðan einstaklinga og aðstandenda sem standa andspænis alvarlegu 

heilbrigðisvandamáli. Í klínískum leiðbeiningum um mat og meðferð við vanlíðan hjá sjúklingum með 

krabbamein sem vinnuhópur á Landspítala þýddi og staðfærði (Landspítali, 2013) er mælt með því að 
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skima fyrir vanlíðan með reglubundnum hætti. Við mat á vanlíðan er mælt með notkun á 

skimunartækinu „Mat á vanlíðan“ (e. Distress thermometer – DT). Með því að skima fyrir vanlíðan hjá 

bæði sjúklingi og aðstandanda er hægt að fylgjast reglulega með breytingum á líðan  frá greiningu og 

þar til  sérhæfð líknarþjónusta er veitt. 
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Ályktanir  

Út frá heildarniðurstöðum þessarar ritgerðar má draga þá ályktun að styðja þurfi betur við 

aðstandendur krabbameinsveikra í sjúkdómsferlinu og þörf sé á klínískum leiðbeiningum sem snúa að 

umönnun aðstandenda. Með meiri áherslu á að sinna aðstandendum gefst tækifæri til að bæta 

lífsgæði þessa hóps umtalsvert. Framtíðarrannsóknir gætu kannað enn frekar fjölskyldumiðuð 

kerfisbundin inngrip sem beinast að umönnunaraðilum krabbameinsveikra. Hægt væri að rannsaka 

hvort slík meðferð gæti dregið úr streitu og álagi umönnunarðilia og einnig dregið úr vanlíðan 

krabbameinssjúklinga (Northouse o.fl., 2012). Einnig er þörf á frekari rannsóknum til að kanna viðhorf 

aðstandenda á nálgun og vinnulagi fjölskylduhjúkrunar sjúklinga með langt gengið krabbamein eða við 

lífslok. Rýnihópar með fjölskyldumeðlimum gætu gefið mikilvægar upplýsingar sem gætu komið að 

gagni við frekari þróun á fjölskyldumiðaðri nálgun.  
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Fylgiskjal 2: Yfirlit yfir rannsóknir um aðlögunarleiðir og/eða stuðningsþarfir krabbameinsveikra og 
fjölskyldna þeirra 

 

Höfundur 

Ár 

Tímarit 

Land 

Tilgangur Rannsóknar-
snið 

Úrtak Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar (+) 

Veikleikar (-) 

Frey o.fl. 
(2021) 

 

Gynecologic 
Oncology 

 

Bandaríkin 

 

 

Varpa ljósi á 
jákvæðar og 
neikvæðar 
aðlögunar-
leiðir sem 
konur með 
leghálskrabb
amein 
styðjast við á 
tímum 
COVID-19 

 

Megindleg- 
þversniðs-
rannsókn 

 

N= 555 

 

Aldur: 20-
85 ára 

 

 

Rafræn 
könnun og 
einstaklings-
viðtöl sem 
fóru fram í 
gegnum 
smáskilaboð  

 

Rannsóknin leiddi í 
ljós að algengustu 
aðlögunarleiðir sem 
notaðar voru á 
tímum COVID-19 
voru tilfinningalegur 
stuðningur (39%), 
sjálfsumönnun 
(36%), að sinna 
áhugamálum (34%), 
skipulag og rútína 
(21%), endurröðun 
(13%), trú (12%) og 
stuðningur (9%) 

(+) Rannsóknin er ein 
sú fyrsta sem lítur að 
aðlögunarleiðum 
krabbameinssjúklinga í 
COVID-19 faraldrinum 
og mun hjálpa 
hjúkrunarfræðingum að 
skilja þarfir sjúklingana 
á tímum sem þessum. 

 

(-) Nokkur hneigð gæti 
verið í niðurstöðunum 
sem rekja má til vali á 
úrtaki. Úrtakið 
endurspeglar einungis 
þær konur sem kunna á 
tölvur og hafa aðgang 
að tölvum. Að auki voru 
flestir þátttakendur af 
hvítum kynþætti (e. 
Non-Hispanic White). 
Rannsóknir benda til 
þess að COVID-19 
faraldurinn hafi haft 
hlutfallslega meiri áhrif á 
aðra kynþætti og 
minnihlutahópa í 
Bandaríkjunum. Í frekari 
rannsóknum þyrfti 
úrtakið að endurspegla 
þjóðfélagið í heild sinni 
betur.    

Friðriksdóttir 
o.fl. (2011) 

 

Acta 
Oncologica 

 

Ísland 

 

 

Vega og 
meta þarfir 
og óuppfylltar 
þarfir, 
lífsgæði, 
einkenni 
kvíða og 
þunglyndis 
og samband 
breytna í 
stóru úrtaki 
fjölskyldu-
meðlima 
krabbameins
sjúklinga á 
mismunandi 
stigum 
veikinda. 

 

Megindleg 
þversniðs-
rannsókn 

N= 223 

Kvk = 84, 
kvk = 139 

 

Aldur: 18-
82 ára 

 

 

Family 
Inventory of 
Needs (FIN), 
Quality of 
Life Scale 
(QOLS) og 
Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale 
(HADS) 

 

Í ljós kom að 
viðmælendum 
fannst mikilvægast í 
meðferð sjúklings að 
sjúklingurinn fengi 
bestu meðferðina 
sem völ var á, finna 
að heilbrigðisstarfs-
fólki væri annt um 
sjúklinginn, 
spurningum væri 
svarað af hreinskilni, 
að fá upplýsingar á 
mannamáli og að 
vera upplýstur um 
breytingar á ástandi 
sjúklings. Það sem 
viðmælendum 
fannst skipta 
minnstu máli var að 
einhver hefði 
áhyggjur af þeirra 
heilsu. 

 

(+) Hnitmiðuð grein og 
vel upp sett. 
Rannsóknin er gerð á 
krabbameinsdeildum 
LSH þar sem 
langstærstur hluti 
íslenskra 
krabbameinssjúklinga 
fær meðferð. Að auki er 
hátt svarhlutfal lí 
rannsókninni. Því er 
hægt að draga 
almennar ályktanir um 
aðstandendur 
krabbameinssjúklinga á 
Ísland út frá þessari 
rannsókn.  

 

 (-) Rannsóknin er 
þversniðsrannsókn, en 
fjöldi sjúklinga á 
mismunandi deildum 
var nokkuð ójafn. T.d. 
voru fáir þátttakendur á 
líknardeild. Því var erfitt 
að bera saman 
niðurstöður eftir deildum 
sjúklinganna. 
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Inhestern og 
Bergelt 
(2018) 

 

BMC 
women’s 
health 

 

Þýskaland 

 

 

Skoða 
bjargráð og 
álag mæðra 
sem eru með 
krabbamein 
út fá bæði 
sjónarhorni 
mæðra og 
feðra (maka 
þeirra)  

 

 

Eigindleg 
rannsókn 

 

Mæður 
með 
krabbamei
n: N1=29 

Heilbrigðir 
feður/mak
ar þeirra: 
N2=10 

 

Mæður 
með 
krabba-
mein með 
amk. eitt 
barn undir 
18 ára 
aldri og 
makar 
þeirra.  

 

Aldur: N1= 
30-51 ára.  

N2= 32-49 
ára. 

 

 

Hálfstöðluð 
viðtöl sem 
voru greind 
með þema-
greiningu  

Mikill fjölbreytileiki 
var á streitu-völdum 
hjá móður, föður og 
börnum.  

Álags- og 
streituþættir sem 
foreldrarnir fundu 
fyrir voru ótti eða 
áhyggjur af börnum 
sínum og breytingar 
á sjálfsmynd þeirra 
sem foreldrar. 

Aðlögunarleiðir eins 
og að notast við opin 
samskipti og að eiga 
stund með 
fjölskyldunni var 
gagnleg.  

Börnin veittu 
foreldrum gleði, styrk 
og orku og voru 
aðlögunarleið í sjálfu 
sér.  

Að hafa 
sveigjanlegan 
vinnutíma, aðgang 
að færu heilbrigðis-
starfsfólki og góðu 
stuðningsneti 
hjálpaði einnig. 

 

(+) Samantekt á 
þemum/undirþemum í 
viðtölunum var gerð af 
tveimur óháðum 
rannsakendum.  

Þeir voru 83% 
sammála. Eftir það var 
fór einn annar 
rannsakandi yfir allt 
efnið. 

(-) Ekki var tekið nógu 
gott mið af foreldrum 
með litla menntun.  

Ekki er hægt að alhæfa 
þessar niðurstöður til 
allra fjölskyldna mæðra 
með krabbamein vegna 
samsetningu 
rannsóknarúrtaksins og 
eigindlegrar nálgunar 
rannsóknarinnar.  

Í tveim viðtölum var rætt 
við föður og móður í 
sama herberginu, 
mögulega hafa feðurnir 
ekki verið jafn opnir 
með svör sín og ef 
viðtal hefði verið tekið 
við þá í einrúmi. Ein 
helsta takmörkun 
rannsóknarinnar var að 
einungis var tekið viðtal 
við 10 heilbrigða feður. 

Lie o.fl. 
(2018) 

 

European 
journal of 
cancer care 

 

Noregur 

 

Skoða hvaða 
áskoranir 
ungir 
krabbameins
sjúklingar 
þurfa að 
takast á við á 
meðan 
meðferð 
þeirra 
stendur og 
hvað 
aðlögunar-
leiðir þeirra 
gerðu fyrir 
þau 

 

Eigindleg 
rannsókn 

 

N = 16 

 

Einstakling
ar í 
meðferð 
við 
einhvers- 
konar 1 
stigs 
krabba-
meini 

 

Aldur:  

18-35 ára 

 

 

Gögn voru 
greind með 
þema-
greiningu (e. 
thematic 
analysis). 
Notast var 
við líkanið 
Cognitive 
Activation 
Theory of 
Stress 
(CATS). 

 

Fimm þemu voru 
greind: viðbrögð frá 
stuðningsneti, að fá 
greininguna, takast 
á við áhrif 
meðferðarinnar, lifa 
með krabbamein og 
að lenda í 
heilbrigðiskerfinu. 

Ungt fólk sem 
greinist með 
krabbamein hefur 
minni lífsreynslu og 
reynslu af því að 
nýta sér 
aðlögunarleiðir og 
gætu upplifað minni 
félagslegan stuðning 
samanborið við eldri 
aldurshópa. 

Þörf er á því að 
heilbrigðis-starfsfólk 
líti á unga 
krabbameins-
sjúkligna með 
fjölskyldu þeirra og 
tengslanet í huga. 
Að veita stuðning og 
upplýsingar bæði til 
sjúklingsins og 
fjölskyldna þeirra til 
þess að stuðla að 
því að krabbameins-
sjúklingarnir fái meiri 
stuðning frá sínu 
fólki heima. 

 

 

(+) Úrtakið er 
margbreytilegur hópur 
með margvíslegan 
bakgrunn og var tekið á 
landsvísu. Höfundar 
leggja fram viðhorf og 
faglegan bakgrunn og 
hvernig hann gæti haft 
áhrif á túlkun þeirra á 
niðurstöðum. 
Trúverðugleiki var 
tryggður með því að 
fyrsti rannsakandinn 
ræddi stöðugt við 
meðrannsakendur um 
þemu og snið 
rannsóknar.  

(-) Lítið úrtak. Minna 
hlutfall af KK 
þátttakendum. Fáir af 
yngsta aldurshópnum. 
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Pinkert o.fl. 
(2013) 

 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

 

Þýskaland 

 

 

Kanna 
stuðnings-
þarfir 
fjölskyldu-
meðlima 
krabbameins
veikra, 
ánægju af 
heilbrigðis-
kerfinu og 
komast að 
því hvaða 
þarfir 
hjúkrunar-
fræðingar 
telja að 
aðstandendu
m finnist 
mikilvæg 

 

Megindleg, 
lýsandi 
þversniðs-
rannsókn 

 

Fjölskyldu-
meðlimir 
krabbamei
nsveikra:  

N1= 242 

 

Hjúkrunar-
fræðingar: 
N2= 356 

 

 

Spurninga-
listar voru 
lagðir fyrir 
þátttakendur
. Við mat á 
þörfum 
fjölskyldu-
meðlima var 
CCFNI 
mælitækið 
(Leske, 
1991) notað. 
Við mat á 
uppfylltum 
þörfum var 
NMI 
mælitækið 
(Warren, 
1993) notað. 

 

 

 

Í ljós kom að 
stuðningsþarfirnar 
sem aðstandendur 
telja mikilvægastar 
er taust og öruggi: 
vita að sjúklingurinn 
sé að fá bestu 
meðferð sem völ er 
á.  

Næst fannst þeim 
mikilvægt að fá að 
vera þátttakandi í 
meðferð sjúklingsins 
og síst mikilvægt 
fannst þeim að fá 
tilfinningalegan 
stuðning. Hjúkrunar-
fræðingar mátu 
stuðningsþarfir 
mismunandi en 
aðstandendur en 
þeir ofmátu 
mikilvægi 
tilfinningalegs 
stuðnings.  

 

(+) Stórt úrtak, bæði 
fjöldi þátttakenda og 
einnig fjöldi 
heilbrigðisstofnana 
víðsvegar um 
Þýskaland. Höfundar 
koma niðurstöðum 
skilmerkilega frá sér og 
leggja til leiðir til bættrar 
hjúkrunarmeðferðar fyrir 
fjölskylduna í heild.    
(-) Í rannsókninni var 
hjúkrunarfræðingum 
falið að útdeila 
spurningalistum á 
aðstandendur sjúklinga 
sinna. Betra hefði verið 
að útdeila 
spurningalistum með 
slembiúrtaki. Ekki er 
hægt að útiloka að 
hjúkrunarfræðingarnir 
hafi útdeilt 
spurningalistum á þá 
aðstandendur sem voru 
í andlegu jafnvægi og 
virtust hafa svigrúm og 
tíma til að svara 
spurningunum. Því er 
hætta á að minna hafi 
heyrst frá 
aðstandendum sem 
ekki voru í andlegu 
jafnvægi eða höfðu yfir 
sér mikla byrði vegna 
sjúklingsins. 

Ream o.fl. 
(2021) 

 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

 

Bretland 

 

 

Fjalla um 
upplifun 
fjölskyldu-
meðlima af 
því að annast 
krabbameins
veikan ástvin 
á meðan 
lyfjameðferð 
stendur og 
varpa ljósi á 
mismunandi 
stuðnings-
þarfir þeirra 

 

Eigindleg 
langsniðs 
rannsókn 

 

N= 25  
17 kvk og 
8 kk 

Aldur 17-
78 ára 

 

 

Einstaklings
viðtöl 

 

Rannsóknin sýndi 
að þó 
umönnunaraðilar 
séu tilbúnir til að 
styðja við sinn 
nánasta í gegnum 
veikindin þá upplifa 
þeir oft að það sé 
yfirþyrmandi að eiga 
veikan ástvin. 
Fjölskyldumeðlimir 
sem sinna 
umönnunar-hlutverki 
upplifa álíka mikið 
álag og sjúklingar 
sjálfir af 
sjúkdómnum. 
Umönnunaraðilar 
sögðu það vera 
áskorun að aðlagast 
breytingum á 
daglegu lífi til að 
geta stutt við ástvin 
sem er í 
lyfjameðferð. Þeir 
umönnunaraðilar 
sem voru 
viðkvæmastir fyrir 
streitu voru þeir sem 
áttu erfitt með að fá 
leyfi í vinnunni og 
áttu því í erfiðleikum 
með að samræma 
umönnunar-hlutverk 
og starf. 

 

 

(+) Uppsetning 
rannsóknarinnar 
(eigindleg 
langsniðsrannsókn) 
gerir höfundum kleift að 
skoða hvernig upplifanir 
fjölskyldumeðlima 
breytast á meðan á 
lyfjameðferð stendur og 
hvernig þeir aðlagast 
nýjum hlutverkum. Þetta 
hefur ekki verið skoðað 
áður.  

(-) Lágt svarhlutfall var í 
úrtaki rannsóknarinnar 
(40%) og fáir 
þátttakendur. 
Þátttakendur voru 
nánast einungis makar 
sjúklinga og því koma 
sjónarmið annarra 
umönunnaraðila ekki 
fram. Einungis var horft 
til aðstandenda 
sjúklinga sem gengust 
undir ákveðna tegund 
lyfjameðferðar sem er 
þekkt fyrir alvarleg 
eitrunaráhrif. Því væri 
erfitt að yfirfæra 
niðurstöðurnar á 
almennt þýði.  
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Roberts o.fl. 
(2018) 

 

Psycho- 

Oncology 

 

England 

 

Að kanna 
þær 
aðlögunar-
leiðir sem 
fólk með 
langt gengið 
krabbamein 
nýtir sér og 
hvort 
Folkman og 
Greer líkanið 
um mat og 
aðlögun 
endurspegli 
þær 
aðlögunar-
leiðir. 

 

Eigindleg 
langsniðs- 

rannsókn. 

 

 

N=26 

 

Einstakling
ar með 
langt 
gengið 
krabbamei
n, með 
meinvörp 
og lífslíkur 
taldar 
innan við 
ár.  

 

Aldur: 32-
82 ára. 

 

 

Viðtöl voru 
kortlögð 
með 
Folkman og 
Greer 
líkaninu sem 
auðkenndi 
gagnaþemu. 

 

Greininga-
fylki (e. 
matrix) var 
gert til að 
bera saman 
og móta 
kóða fyrir 
fólk með 
langt gengið 
krabbamein 
í og á milli 
fyrsta og 
annars 
viðtals til að 
einblína á 
þær 
breytingar 
sem eiga sér 
stað með 
tímanum. 

 

 

Fólk með langt 
gengið krabbamein 
þróar með sér leiðir 
til þess að lifa með 
og lifa í kringum 
ýmsa atburði.   

Þau bregðast við 
sveiflukenndum 
atvikum eða röð 
atburða með því að 
vera stöðugt að 
endurskoða og 
endurskipuleggja 
aðlögunarleiðir 
sínar. Líkan 
Folkman og Greer er 
mögulega ekki nógu 
sveigjanlegt til þess 
að skilgreina þætti í 
aðlögunarferli 
einstaklinga með 
langt gengið 
krabbamein þó það 
sé gagnlegt til þess 
að sundurliða 
vandamála-miðaðar 
eða tilfinninga-
miðaðar aðlögunar-
leiðir einstaklinga 
með langt gengið 
krabbamein. 
Aðlögunarferlið 
virðist vera ólínulegt 
og sveiflast á milli 
jákvæðra og 
neikvæðra túkana á 
aðlögunarleiðum en 
líkan Folkman og 
Greer er línulegt og 
ekki nægilega 
sveigjanlegt til þess 
að leggja mat á 
hvernig 
aðlögunarleiðir fólks 
með langt gengið 
krabbamein þróast 
með tímanum. 

(+) Stór 
langsniðsrannsókn sem 
gerir kleift að fylgjast 
með þróun 
aðlögunarleiða yfir 
lengri tíma. 

(-) Rannsakendur náðu 
ekki til mjög ungra 
fullorðinna eða mjög 
aldraðra þar sem 
þátttakendur voru 
einungis á aldrinum 32-
82 (meðalaldur 56,9 
ára) og því gætu 
aðlögunarleiðir þeirra 
hópa verið ólíkar. 
Möguleiki er á því að 
eitthvað af mikilvægum 
gögnum hafi ekki náðst 
að safna þó það sé 
ólíklegt vegna þess hve 
löng og mörg viðtöl voru 
tekin og þau opin og 
endurtekin. Rannsóknin 
var ekki sérstaklega 
hönnuð til þess að nota 
líkanið þó það hafi verið 
notað. 

 

 

Sklenarova 
o.fl. (2015) 

 

Cancer 

 

Þýskaland 

 

Að meta 
hverjar 
óuppfylltar 
þarfir 
umönnunar-
aðila 
krabbameins
veikra væru 
og greina 
möguleg 
forspárgildi 
um 
stuðnings-
þarfir þeirra.  

 

Megindleg 
þversniðs-
rannsókn 

 

Umönnun
araðilar: 
N1 = 188 

Krabbamei
nsveikir: 
N2 = 188 

 

Fullorðnir 
einstakling
ar með 
krabba-
mein í 
meltingar-
vegi, 
lungum 
eða þvag-
færum í 
læknandi 
meðferð, 
líknandi 
meðferð 
og 
fullorðna 
umönnuna
raðila 
þeirra.  

Spurningalis
tarnir:  

Supportive 
Care Needs 
Survey for 
Partners & 
Caregivers  

og 
Supportive 
Care Needs 
Survey-
Patient.  

   

Skalarnir til 
að meta 
streitu, kvíða 
og þunglyndi 
voru: 

The National 
Compre-
hensive 
Cancer 
Network 
Distress 
Thermo-
meter (DT) 

Krabbameins 
greining hefur mikil 
áhrif á vellíðan 
umönnunaraðila 
krabbameinsveikra. 
Umönnunar-aðilarnir 
fengu hærri stig á 
kvíðaskala en 
sjúklingar 
rannsóknarinnar. 
Helstu áhyggjur 
umönnunaraðila 
voru varðandi 
upplýsingagjöf og 
heilbrigðis-
þjónustuna, einnig 
sálrænar- og 
tilfinningalegar 
þarfir. 
Umönnunaraðilar 
sinna þörfum 
sjúklingsins frekar 
en sínum eigin. 
43,6% 
umönnunaraðila 
höfðu a.m.k. 10 
þarfir sem voru ekki 

(+) Rannsóknin náði til 
umönnunaraðila 
krabbameinsveikra á 
mismunandi 
sjúkdómsstigi. Það var 
gott svarhlutfall eða 
72,3%.  

(-) Kvenkyns 
umönnunaraðilar voru í 
meirihluta (72,3%). 

Kynjaójafnvægið gæti 
verið vegna 
staðsentinga æxlna í 
útrakinu en karlar fá 
oftar æxli í þvagfæri og 
lungu og eru 
niðurstöður 
rannsóknarinnar þá 
takmarkaðar og erfitt að 
alhæfa út frá 
niðurstöðunum vegna 
þessa ójafnvægis í 
kynjahlutföllum.  
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Aldur N1: 
57,8 ára 

N2 = 62,5 
ára.  

 

 

og 

Patient 
Health 
Questionnair
e-4 (PHQ-4).  

 

 

uppfylltar hjá þeim 
en 14,4% tilkynntu 
enga óuppfyllta þörf. 
Umönnunaraðilar 
hafa þörf fyrir 
sálrænan stuðning. 
Sú þörf sem flestir  
eða 55,7% tilkynntu 
sem óuppfyllta var fá 
að ræða ótta vegna 
andlegrar eða 
líkamlegrar 
vesnunar 
sjúklingsins. 

Stenberg 
o.fl. (2012) 

 

Social work 
in health 
care 

 

Noregur 

 

 

Öðlast dýpri 
skilning á 
áskorunum 
og 
upplifunum 
fjölskyldu-
meðlima 
krabbameins
veikra sem 
búa með eða 
nálægt 
sjúklingnum  

 

Eigindleg 
rannsókn 

 

N= 15 

 

Aldur: 35-
77 ára  

 

 

Einstaklings
viðtöl.  
Túlkunar-
fræðilegar 
aðferðir (e. 
hermeneutic
al methods) 
voru notaðar 
til að greina 
viðtölin og 
bera kennsl 
á 
sameiginleg 
þemu. 

 

 

Rannsóknin leiddi í 
ljós að það hefur 
margþætt og veruleg 
áhrif á líf 
aðstandanda að búa 
með 
krabbameinssjúkling
i. Hægt er að flokka 
niðurstöðurnar í tvö 
megin þemu. Annars 
vegar það hvernig 
aðstandendur þurfa 
að takast á við og 
lifa verulega breyttu 
lífi. Hins vegar það 
hvernig 
aðstandendur þurfa 
á sama tíma að 
finna og koma á 
jafnvægi á milli 
ýmissa þátta.  

(+) Rannsóknin sýnir 
fram á mikinn breytileika 
tilfinninga og álags 
aðstandenda yfir tímabil 
veikinda, sem ekki verið 
greint frá með skýrum 
hætti í rannsóknum 
áður. 
(-) Ekki eru notuð vel 
skilgreind mælitæki eða 
aðferðir við greiningu 
gagna, sem gerir 
samanburð við fyrri 
rannsóknir erfiðan.  

Walshe o.fl. 
(2017) 

 

PLOS ONE  

 

England.  

 

 

Að skilja 
árangursríkar 
aðferðir sem 
fólk með 
langt gengið 
krabbamein 
notfærir sér 
og nær að 
aðlagast vel. 
Að kanna 
hvernig 
fagfólk getur 
stutt við  
krabbameins
sjúklinga 
með 
árangurs-
ríkum 
aðlögunarleið
um til að 
takast á við 
veikindin. 

 

Eigindleg 
rannsókn. 

 

 

Krabbamei
nsveikir:  

N1= 26 

Aðstanden
dur þeirra:  

N2 =24  

 

Einstakling
ar með 3-4 
stigs 
krabba-
mein og 
umönnuna
raðilar 
þeirra.  

 

Aldur: N1= 
32-82 ára. 

N2= 28-74 
ára.  

 

 

Viðtöl og 
rýnihópar.  

  

16 
þátttakendur 
í 4 
rýnihópum. 

 

 

Fólk með langt 
gengið krabbamein 
og óformlegir 
umönnunaraðilar 
þeirra þróa með sér 
aðferðir til þess að 
viðhalda 
geðheilsunni. Að 
læra frá einhverjum 
sem er eða hefur 
verið að ganga í 
gegnum það sama 
var sérstaklega 
mikilvægt til þess að 
efla sálræna líðan 
með því að þróa 
ýmissar 
hversdagslegar 
aðlögunarleiðir. 

Sjúklingarnir og 
aðstandendur 
notuðust við svipuð 
bjargráð. 

Þessar 
aðlögunarleiðir fela í 
sér að læra af 
öðrum, vera 
raunsær, stuðningur 
og undirlátssemi. 
Aðferðingar gerðu 
þátttakendum kleift 
að finna aftur fyrir 
vellíðan eftir 
tilfinningalegar 
áskoranir. 

(+) Stór langtíma 
rannsókn þar sem hægt 
var að gera ítarlega 
gagnagreiningu út frá 
djúpviðtölum. 

(-) Tókst ekki að meta 
reynslu sjúklinga undir 
30 ára eða yfir 85 ára 
og gæti því bjargráð 
þessara hópa verið 
önnur. Einnig voru 
einstaklingarnir í 
rýnihópunum flestir á 
aldrinum 50-60 ára. 
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