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Útdráttur 

Ein helsta orsök fyrir ófullnægjandi verkjameðferð krabbameinssjúklinga eru 

ranghugmyndir og hindrandi viðhorf til verkjameðferðar. Tilgangur þessarar rannsóknar 

var að kanna hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal íslenskra krabbameinssjúklinga 

á ópíoíðum. Slík rannsókn hefur ekki verið framkvæmd áður hér á landi. Fjórar 

rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar við úrvinnslu gagna, þ.e. 1) Hver er tíðni 

verkja meðal íslenskra krabbameinssjúklinga sem eru á ópíoíðum, styrkleiki verkja og 

truflandi áhrif þeirra á daglegt líf? 2) Hver er tíðni hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar 

meðal íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum? 3) Eru tengsl á milli hindrandi 

viðhorfa, verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga? 4) 

Tengjast lýðfræðilegir þættir (aldur og kyn) hindrandi viðhorfum til verkjameðferðar 

meðal krabbameinssjúklinga? Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn og var 

úrtakið 150 krabbameinssjúklingar, 18 ára og eldri, sem verið höfðu á ópíoíðum í þrjá 

daga eða lengur. 

Helstu niðurstöður voru að verkir eru algengir meðal íslenskra 

krabbameinssjúklinga og hafa truflandi áhrif á daglegt líf þeirra. Hindrandi viðhorf voru 

til staðar meðal allra þátttakenda í einhverjum mæli.Tengsl voru á milli ákveðinna 

hindrandi viðhorfa, styrkleika verkja og daglegs lífs. Ekki reyndist marktækur munur á 

hindrandi viðhorfum á milli kynjanna. Tengsl voru á milli aldurs og hindrandi viðhorfa. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að hindrandi viðhorf séu algeng meðal 

íslenskra krabbameinssjúklinga og hafa þau áhrif á verki og daglegt líf. 

Lykilorð: Hindrandi viðhorf, krabbameinsverkir, verkjameðferð, krabbameinssjúklingur, 

BQ-II spurningalisti. 
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Abstract 

Attitudinal barriers to pain management among cancer patients are considered to be 

one of the main causes for inadequate pain relief. The aim of this study was to evaluate 

attitudinal barriers among Icelandic cancer patients on opioids. Such research has never 

been conducted before in Iceland. 

 Research questions were: 1) What is the frequency of pain among cancer pa-

tients on opioids, severity of pain and interference with life activities? 2) What is the fre-

quency of attitudinal barriers to pain management among Icelandic cancer patients on 

opioids? 3) Is there a relationship between attitudinal barriers, severity of pain and pain 

interference with life activities? 4) Is there a relationship between attitudinal barriers and 

demographic variables (age and gender)? This was a quantitative cross-sectional study 

with a sample of 150 cancer patients 18 years or older who had been on opioids for three 

days or longer  

 Results: Pain is common among Icelandic cancer patients and has great interfe-

rence on their daily lives. All participants expressed attitudinal barriers to some extent. 

Relationship was found between some attitudinal barriers, severity of pain and interfe-

rence with life activities. No relationships were found between barriers and gender. Cor-

relation was found between age and attitudinal barriers. According to these results attitu-

dinal barriers are common among Icelandic cancer patients and have an effect on severity 

of pain and life activities. 

Keywords: Attitudinal barriers, cancer pain, pain management, cancer patient, Barriers 
questionnaire
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Inngangur 

Bakgrunnur rannsóknar og greining viðfangsefna 

Krabbamein er ein algengasta dánarorsökin í hinum vestræna heimi. Um einn af 

hverjum þremur Íslendingum greinist með krabbamein einhvern tíma á ævinni (Jón 

Gunnlaugur Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2008). Lífshorfur krabbameinssjúklinga 

hafa aukist til muna og má þar helst þakka framförum í meðferð sjúkdómsins og einnig 

því að meinin greinast fyrr en áður.  Fygikvillar krabbameins eru margvíslegir og geta 

haft mikil áhrif á sjúklinginn. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnun eru verkir einn af 

algengustu fylgikvillunum og eru þeir þekkt vandamál um allan heim (WHO, 1996). 

Krabbameinsverkir hafa mikil áhrif á lífsgæði sjúklinga og geta til dæmis aukið líkur á 

þunglyndiseinkennum (Tavoli, Montazeri, Roshan, Tavoli og Melyani, 2008). 

Ýmsar stofnanir hafa þróað leiðbeiningar um meðhöndlun verkja og rannsóknir 

hafa bent til þess að hægt sé að koma í veg fyrir verki hjá allt að 95% 

krabbameinssjúklinga (Foley, 1985). Þrátt fyrir það eru ómeðhöndlaðir verkir mjög 

algengir meðal krabbameinssjúklinga en um 64% sjúklinga með krabbamein á 

lokastigum upplifa verki og 59% sjúklinga í virkri meðferð (van den Beuken-van 

Everdingen o.fl., 2007).  

Ranghugmyndir og hindrandi viðhorf til krabbameinsverkjameðferðar meðal 

krabbameinssjúklinga eru talin ein helsta orsök fyrir ófullnægjandi verkjastillingu þeirra 

(Ward o.fl., 1993). 
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Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hindrandi viðhorf meðal íslenskra 

krabbameinssjúklinga á ópíoíð verkjalyfjum til verkjameðferðar. Slík rannsókn hefur 

ekki verið framkvæmd áður hér á landi en fyrri rannsóknir hafa kannað hindrandi viðhorf 

til verkja og verkjameðferðar meðal almennings á Íslandi. Í þessari ritgerð er ætlunin að 

skoða hindrandi viðhorf sem koma í veg fyrir fullnægjandi verkjastillingu meðal 

íslenskra krabbameinssjúklinga. 

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í þessari rannsókn voru: 

Rannsóknarspurning 1: Hver er tíðni verkja meðal íslenskra krabbameinssjúklinga á 

ópióíðum, styrkleiki verkja og truflandi áhrif þeirra á daglegt líf? 

Rannsóknarspurning 2: Hver er tíðni hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar meðal 

íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum? 

Rannsóknarspurning 3: Eru tengsl á milli hindrandi viðhorfa, verkja og truflandi 

áhrifa verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga? 

Rannsóknarspurning 4: Tengjast lýðfræðilegir þættir (aldur og kyn) hindrandi 

viðhorfum til verkjameðferðar meðal krabbameinssjúklinga? 

Skilgreining lykilhugtaka 

Hindrandi viðhorf: Eru ranghugmyndir um verkjalyf og notkun þeirra sem geta komið í 

veg fyrir fullnægjandi verkjastillingu (Ward o.fl., 1993). 
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Krabbamein: Samheiti yfir marga sjúkdóma sem einkennast af stjórnlausum og 

skaðlegum vexti fruma. Þær hætta að virða eðlileg landamæri líkamans og vaxa inn í aðra 

vefi (Krabbameinsfélagið, e.d). 

Verkur: er það sem einstaklingur segir að sé verkur og varir á meðan einstaklingurinn 

segir að hann sé til staðar (McCaffery, 1972). Skilgreining Alþjóðasamtaka um 

verkjafræði er að �„verkur er óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla vegna 

raunverulegra eða hugsanlegra vefjaskemmda, eða honum er lýst á þann hátt�“ 

(International Association for the Study of Pain, 1994). 



4 

 

Fræðileg umfjöllun 

Gagnasöfnun 

 Rannsakendur hófu að safna fræðilegum heimildum haustið 2009. Leitað var að 

rannsóknum og greinum um hindrandi viðhorf og áhrif þeirra á meðferð 

krabbameinssjúklinga. Þau leitarorð sem notuð voru við heimildaleitina voru hindrandi 

viðhorf, krabbameinsverkir, verkjameðferð, krabbameinssjúklingur og BQ-spurningalisti. 

Við heimildaleit voru gagnasöfnin Scopus, Sciencedirect og Pubmed notuð. Við lestur 

greina var einnig farið í heimildaskrár til að afla frekari upplýsinga. Farið var 

kerfisbundið yfir allar greinar og rannsóknir sem fundust. Þær greinar sem fjölluðu um 

hindrandi viðhorf í samhengi við verki krabbameinssjúklinga voru nýttar við gerð 

verkefnisins. Lögð var áhersla á að nota rannsóknargreinar og yfirgreiningar (meta-

analýsur).  

 Almennt um hindrandi viðhorf 

Hindrandi viðhorf, s.s. ótti við að ánetjast verkjalyfjum og áhyggjur af þolmyndun 

hafa víða verið rannsökuð og virðast þau eiga þátt í því að krabbameinssjúklingar eru 

með vanmeðhöndlaða verki. Rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða viðhorf sjúklinga, 

heilbrigðisstarfsfólks, aðstandenda og almennings. 

Ward o.fl. (1993) þróuðu spurningalista til að meta hindrandi viðhorf (attitudinal 

barriers) til verkjameðferðar, the Barriers Questionnaire eða BQ. Í spurningalistanum er 

spurt um átta algeng viðhorf sem geta stuðlað að tregðu einstaklingsins til þess að tjá 

verki og nota verkjalyf. Gunnarsdóttir o.fl. (2002) uppfærðu þennan spurningalista í 

samræmi við breyttar áherslur í verkjameðferð og nýjustu rannsóknir og nefndu Barriers 
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Questionnaire-II eða BQ-II. Báðir spurningalistarnir meta átta viðhorf með fullyrðingum 

sem svarað er á kvarðanum 0 (alls ekki sammála) til 5 (mjög sammála). BQ-II verður lýst 

nánar í aðferðafræðikafla ritgerðarinnar. 

Niðurstöður rannsókna sem kannað hafa hindrandi viðhorf meðal 

heilbrigðisstarfsfólks hafa bent til þess að það vanmeti styrkleika verkja hjá sjúklingum 

sínum sem getur leitt til ófullnægjandi verkjastillingar (Anderson o.fl., 2004; Cleeland, 

Janjan, Scott, Seiferheld og Curran, 2000; Drayer o.fl., 1999; Ward og Hernandez, 1994; 

Yun o.fl., 2003). Í danskri rannsókn frá 2009 töldu rannsakendur að forsenda 

árangursríkrar einkennameðferðar væru góð samskipti á milli læknis og sjúklings. Góð 

samskipti þeirra á milli geta leitt til þess að hindrandi viðhorf séu síður til staðar meðal 

sjúklinga sem hefur í för með sér árangursríkari verkjameðferð sjúklinga (Jacobsen, 

Møldrup, Christrup, Sjøgren og Hansen, 2009). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á hindrandi viðhorfum sjúklinga til 

verkjameðferðar. Niðurstöður þeirra benda til þess að algengt er að sjúklingar hafi 

hugmyndir og viðhorf sem geta hindrað fullnægjandi verkjameðferð. Hindrandi viðhorf 

hafa verið rannsökuð víða um heim meðal annars í Taívan (Lai o.fl., 2002; Lin og Ward, 

1995; Lin, 2000), Ástralíu (Potter, Wiseman, Dunn og Boyle, 2003; Yates o.fl., 2002), 

Puerto Rico (Ward og Hernandez, 1994), Kóreu ( Yun o.fl., 2003), Bandaríkjunum 

(Gunnarsdóttir, Donovan, Serlin, Voge og Ward, 2002; Ward o.fl., 1993; Ward og 

Gatwood, 1994), Noregi (Valeberg o.fl., 2009) og á Íslandi (Gunnarsdóttir, 2008; Ward 

og Serlin, 2008). Niðurstöður benda til þess að hindrandi viðhorf til verkjameðferðar sé 

útbreitt vandamál. 

Eftir því sem sjúklingar hafa neikvæðari viðhorf til verkjalyfja og notkunar þeirra 

því síður eru þeir tilbúnir til að tjá verki eða nota verkjalyf (Lin og Ward, 1995; Lin, 
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2000; Ward o.fl., 1993; Ward og Gatwood, 1994; Ward og Hernandez, 1994; Ward, 

Carlson-Dakes, Hughes, Kwekkeboom og Donovan, 1998). Hinsvegar eru hindrandi 

viðhorf til verkjameðferðar fátíðari meðal þeirra sjúklinga sem eru vel verkjastilltir 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2002). Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að hindrandi viðhorf 

til verkjameðferðar hafa í för með sér að sjúklingar nota minna af verkjalyfjum og finna 

þar af leiðandi fyrir meiri verkjum en þeir sem hafa minna af slíkum viðhorfum (Lin, 

2000; Paice, Toy og Shott, 1998; Ward o.fl., 1993; Ward o.fl., 1998). Auknir verkir geta 

haft neikvæð áhrif á daglegt líf krabbameinssjúklinga (Ward o.fl., 1993; Lin, Lai og 

Ward, 2003; Tavoli o.fl., 2008). 

Hindrandi viðhorf hafa einnig verið greind meðal aðstandenda og almennings 

(Berry og Ward, 1995; Gunnarsdóttir o.fl., 2008;  Lin, 2000; Lin, Wang, Lai, Lin, Tsai 

og Chen, 2000; Sun, Borneman, Ferrell, Piper, Koczywas og Choi, 2007; Ward og 

Gatwood, 1994). Lin (2000) bar saman hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal 159 

krabbameinssjúklinga í Taívan og aðstandenda þeirra og reyndist vera fylgni á milli 

viðhorfa aðstandenda og sjúklinga. Rannsakandi taldi að viðhorf aðstandenda gætu því 

verið mikilvægur þáttur í því að spá fyrir um ófullnægjandi verkjameðferð sjúklinga. 

Ward og Gatwood (1994) báru saman hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

meðal krabbameinssjúklinga og almennings og komust að því að hindrandi viðhorf voru 

til staðar í svipuðum mæli hjá báðum hópum. Hindrandi viðhorf hafa einnig verið 

rannsökuð meðal almennings á Íslandi og niðurstöður benda til þess að hindrandi viðhorf 

til verkjameðferðar séu algeng hér á landi (Gunnarsdóttir o.fl., 2005; Gunnarsdóttir o.fl., 

2008). Þessar niðurstöður árétta mikilvægi þess að íhlutanir sem hafa það að markmiði að 

bæta viðhorf til verkjameðferðar nái einnig til almennings (Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Hér á eftir verða hindrandi viðhorfum gerð skil og greint verður frá niðurstöðum 
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rannsókna sem kannað hafa algengi hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar meðal 

krabbameinssjúklinga (sjá töflu 3). 

Hræðsla við að ánetjast verkjalyfjum 

Hræðsla við að ánetjast verkjalyfjum felur í sér þá trú að notkun verkjalyfja muni 

leiða til þess að einstaklingurinn verði háður þeim (Paice o.fl., 1998). Margar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að krabbameinssjúklingar hafa miklar áhyggjur af því að ánetjast 

verkjalyfjum (Lin, 2000; Potter o.fl., 2003; Valeberg o.fl., 2009; Ward o.fl., 1993; Ward 

og Gatwood, 1997; Wells og Johnsson, 1998; Yun o.fl., 2003). Þegar niðurstöður 

rannsókna eru bornar saman er greinilegt að hræðslan við að ánetjast verkjalyfjum er 

mjög útbreidd og erfitt er að sjá merki þess að þetta viðhorf sé algengara eða sterkara 

meðal ákveðinna menningarheima. Það er þó sjaldgæft að sjúklingar með verki þrói með 

sér fíknitengd vandamál ef þeir hljóta viðeigandi heilbrigðisþjónustu sem felur í sér 

hæfilega skammta af ópíoíð verkjalyfjum (Drayer o.fl., 1999). 

Áhyggjur af þolmyndun 

Áhyggjur af þolmyndun felur í sér ótta við að byggja upp þol gegn áhrifum 

verkjalyfja (Paice o.fl., 1998). Rannsóknir hafa gefið mismunandi niðurstöður um tíðni 

viðhorfa sem tengjast áhyggjum af þolmyndun en í þó nokkrum rannsóknum hefur þetta 

viðhorf verið með hæsta meðaltalsgildið (Edrington o.fl, 2009; Lin og Ward, 1995; Lin, 

2000). Þrátt fyrir það bendir aukin notkun verkjalyfja frekar til versnunar á sjúkdómnum 

heldur en til þolmyndunar (Chung o.fl., 1999). Ein af þeim ranghugmyndum sem tengjast 

verkjalyfjanotkun er að geyma eigi sterk verkjalyf þar til verkirnir verða óbærilegir og að 

ef þau séu tekin inn fyrr verði verkun þeirra ekki eins áhrifarík þegar verkirnir versna 

(Ward o.fl., 1993). Önnur ranghugmynd tengd þolmyndun er að aðeins eigi að taka 
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verkjalyf á fyrirfram ákveðnum tímum og þó svo að verkurinn sé óbærilegur eigi 

viðkomandi ekki að taka viðbótarskammt (Lin og Ward, 1995). 

Forlagatrú (fatalism) 

Samkvæmt Diekmann o.fl. árið 1989 felur forlagatrú í sér það viðhorf að verkur sé 

óhjákvæmilegur fylgikvilli krabbameins og að ekkert sé við honum að gera 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2005). Slík viðhorf geta haft áhrif á væntingar sem að sjúklingur 

hefur til verkjameðferðarinnar. Því leita þeir sér síður aðstoðar við verkjameðferð fram 

yfir það sem þeir telja vera raunhæft (Gunnarsdóttir o.fl., 2005). 

Rannsóknir sem kannað hafa tíðni þessa viðhorfs hafa gefið af sér mismunandi 

niðurstöður. Forlagatrú virðist síður vera til staðar meðal vestrænna þjóða þar sem tíðni 

þessa viðhorfs var tiltölulega lægra í bandarískum, norskum og íslenskum rannsóknum 

miðað við rannsóknir sem gerðar hafa verið til dæmis í Asíu. Lin (2000) rannsakaði mun 

á milli forlagatrúar og trúarlegrar forlagatrúar meðal sjúklinga í Taívan. Trúarleg 

forlagatrú felur í sér þá trú að Guð sé valdur að verkjunum og að mikilvægt sé að umbera 

þá til að komast hjá því að taka verkina með sér yfir í næsta líf. Trúarleg forlagatrú 

reyndist vera algengari en forlagatrú meðal sjúklinga í Taívan. Edrington o.fl. (2009) 

rannsökuðu einnig forlagatrú en á meðal kínversk-bandarískra sjúklinga. Trúarleg 

forlagatrú reyndist töluvert fátíðari miðað við rannsókn Lin (2000) en forlagatrú var hins 

vegar mun algengari í rannsókn Edrington o.fl. (2009). 
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�“Góðir�” sjúklingar kvarta ekki um verki 

Það að vera góður sjúklingur felur í sér að vera ekki kvörtunarsamur, sýna styrk 

með því að tala ekki um verki og að ergja ekki lækna með því að tala um verki 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2005; Ward o.fl., 1993 ). 

Eins og kemur fram í rannsókn Streltzer og Wade árið 1981 getur 

hjúkrunarfræðingum sést yfir þennan sjúklingahóp þar sem minna getur farið fyrir þeim 

og því er líklegra að þeir séu með vanmeðhöndla verki (Chung o.fl., 1999). 

Eins og með önnur hindrandi viðhorf til verkjalyfjameðferðar hafa rannsóknir á 

viðhorfum um mikilvægi þess að teljast góður sjúklingur, gefið mismunandi niðurstöður 

(Ward o.fl., 1993; Ward og Gatwood,1994; Edrington o.fl., 2009; Wills og Wootton, 

1999). 

Rannsóknir Ward o.fl. (1993) og Ward og Gatwood (1994) hafa leitt í ljós að 

bandarískir sjúklingar eru ekki mjög sammála því að mikilvægt sé að teljast góður 

sjúklingur og í rannsókn Edrington o.fl. (2009) voru þessi sömu viðhorf enn fátíðari. 

Mikilvægi þess að vera talinn góður sjúklingur hefur reynst vera algengara í 

öðrum löndum. Wills og Wootton (1999) rannsökuðu hindrandi viðhorf til 

verkjameðferðar meðal 48 krabbameinssjúklinga í Kína og voru sjúklingar þar í landi 

frekar sammála því viðhorfi að mikilvægt sé að teljast góður sjúklingur. Mjög svipaðar 

niðurstöður hafa fengist í Puerto Rico (Ward og Hernandez, 1994) og Hong Kong 

(Chung o.fl. 1999). Chung o.fl. (1999) töldu að ástæður þess að þetta viðhorf væri svo 

algengt í Hong Kong væri vegna þess að sjúklingar væru ekki jafn virkir í sinni meðferð 

þar, bæru meiri virðingu fyrir læknum og drægju orð þeirra síður í efa. 
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Áhyggjur af því að draga athygli læknis frá því að meðhöndla krabbameinið 

Áhyggjur af því að draga athygli læknis frá því að meðhöndla krabbameinið felur í 

sér að sjúklingar hika við tjá verki af ótta við að það geti truflað lækninn í að lækna 

sjúkdóminn (Diekman o.fl., 1989). Mismunandi niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum 

sem tengjast þessu viðhorfi. Svo virðist sem áhyggjur af því að draga athygli læknis frá 

því að meðhöndla krabbameinið séu síður til staðar meðal vestrænna þjóða. Í rannsókn 

Potter o.fl (2003) meðal 93 krabbameinssjúklinga í Ástralíu höfðu 49% þeirra einhver 

hindrandi viðhorf sem tengdust ótta við að draga athygli læknis frá því að meðhöndla 

sjúkdóminn. Ward o.fl. (1993) og Ward o.fl. (1994) rannsökuðu hindrandi viðhorf til 

verkjameðferðar meðal krabbameinssjúklinga í Bandaríkjunum og leiddu niðurstöður í 

ljós að sjúklingar voru ekki mjög sammála því að verkir trufluðu lækni við meðhöndlun 

krabbameins. Rannsóknir frá öðrum löndum til dæmis Kína hafa hins vegar gefið mun 

hærri niðurstöður (Chung o.fl., 1999). Áhyggjur af því að draga athygli læknis frá því að 

meðhöndla krabbameinið voru ekki jafn miklar meðal sjúklinga í Taívan og Puerto Rico 

en þó var tíðnin þar hærri en kom fram í bandarískum rannsóknum. 

Í grein Diekmann o.fl. frá árinu 1989 kom fram að sumir sjúklingar halda að þeir 

þurfi að velja á milli þess að læknir verji tíma sínum í að sinna einkennum eða verja 

tímanum í að vinna bug á sjúkdómnum. Þess vegna greina þeir síður frá verkjum til þess 

að læknirinn beini athyglinni frekar að sjúkdómnum (Chung o.fl., 1999). 

Áhyggjur af aukaverkunum 

Algengt er að sjúklingar greini frá áhyggjum varðandi aukaverkanir vegna notkunar 

verkjalyfja (Ward o.fl., 1993). Í rannsókn Ward og Hernandez (1994) meðal 

krabbameinssjúklinga í Puerto Rico reyndust 99% sjúklinganna hafa áhyggjur af 
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aukaverkunum með töluvert hátt meðaltalsgildi. Mjög svipuð meðaltalsgildi fengust í 

rannsóknum sem gerðar voru í Hong Kong (Chung o.fl., 1999) og í Kína (Wills og 

Wootton, 1999). Í rannsókn Lin (2000) meðal krabbameinssjúklinga í Taívan var 

meðaltalsgildi fyrir þetta viðhorf hærra en sést hefur í öðrum rannsóknum. Í rannsóknum 

sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum hafa sjúklingar ekki verið eins sammála 

fullyrðingum sem tengjast áhyggjum af aukaverkunum (Ward o.fl., 1993 og Ward og 

Gatwood, 1994). Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) á hindrandi viðhorfum meðal 

krabbameinssjúklinga í Tyrklandi reyndust sjúklingar frekar hafa áhyggjur af sálrænum 

aukaverkunum sem fylgja verkjalyfjanotkun en líkamlegum aukaverkunum. Í eigindlegri 

bandarískri rannsókn þar sem skoðuð var upplifun krabbameinssjúklinga á verkjum var 

hins vegar enginn munur á áhyggjum krabbameinssjúklinga af líkamlegum og sálrænum 

aukaverkunum (Weiss, Emanuel, Fairclough og Emanuel, 2001). Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að áhyggjur af líkamlegum aukaverkunum eins og hægðatregðu og ógleði 

hafa verið þær aukaverkanir sem sjúklingar hafa hvað mestar áhyggjur af (Ward o.fl., 

1993; Wells o.fl., 1998). Eftir því sem aukaverkanir eru alvarlegri því neikvæðari áhrif 

geta þær haft á lífsgæði sjúklinga (Ward o.fl., 1998). Hins vegar er hægðatregða eina 

aukaverkunin sem ekki hverfur án meðferðar við langvarandi notkun ópíoíða en hana er 

þó hægt að meðhöndla eða koma í veg fyrir. Fyrir öðrum aukaverkunum sterkra 

verkjalyfja myndast þol á nokkrum dögum ef þau eru notuð reglulega (Lyss og Portenoy, 

1997; Vanegas, Ripamonti, Sbanotto og De Conno, 1998). 

Ótti við að verkjalyfjanotkun geti bælt ónæmiskerfið 

Ekki hafa margir rannsakendur kannað viðhorf krabbameinssjúklinga til þess að 

verkjalyfjanotkun geti leitt til bælingar ónæmiskerfisins. Breitbart o.fl. (1998) 

rannsökuðu hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal sjúklinga með AIDS. Ótti við að 
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verkjalyfjanotkun geti bælt ónæmiskerfið reyndist vera töluvert algengur meðal þeirra en 

60% sjúklinganna voru að einhverju leyti sammála þeirri fullyrðingu. Í kjölfarið var 

spurningalista til að meta hindrandi viðhorf til verkjameðferðar breytt og spurningum um 

ótta við að sterk verkjalyf bæli ónæmiskerfið bætt inn (Gunnarsdóttir o.fl., 2002). 

Rannsóknir sem kannað hafa ótta við að verkjalyfjanotkun geti bælt ónæmiskerfið hafa 

sýnt fram á að krabbameinssjúklingar eru töluvert sammála fullyrðingum sem tengjast 

þessu viðhorfi. Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) meðal krabbameinssjúklinga í Tyrklandi 

reyndust sjúklingar vera frekar sammála fullyrðingum er tengjast því viðhorfi að 

verkjalyfjanotkun geti bælt ónæmiskerfið. Í Noregi reyndust sjúklingar ekki hafa jafn 

miklar áhyggjur af ónæmisbælingu vegna verkjalyfjanotkunar en þó mældust þeir með 

töluverðar áhyggjur (Valeberg o.fl., 2009). 

Engar rannsóknir á mönnum hafa sýnt með óyggjandi hætti fram á að 

verkjalyfjanotkun bæli ónæmiskerfið. Hins vegar hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

músum sýnt fram á að verkir geta valdið ónæmisbælingu og örvað útbreiðslu meinvarpa 

(Page og Ben-Eliyahu, 1997). 

Áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr hæfni til að fylgjast með breytingum 

á sjúkdómseinkennum 

Áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr hæfni til að fylgjast með 

breytingum á sjúkdómseinkennum felur í sér ótta á að verkjalyfjanotkun geti hulið 

einkenni um breytingar á sjúkdómi (Ersek o.fl., 1999). Ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir sem tengjast þessu viðhorfi en nýlega er farið að rannsaka þetta viðhorf 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2002; Gunnarsdóttir o.fl., 2005; Valeberg o.fl.,2009). Valeberg o.fl. 

(2009) rannsökuðu hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal krabbameinssjúklinga í 

Noregi. Niðurstöður sýndu fram á að sjúklingar voru töluvert sammála því að verkjalyf 
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geti dregið úr hæfni til að greina breytingar á sjúkdómseinkennum. Þetta viðhorf hefur 

einnig verð greint meðal krabbameinssjúklinga í eigindlegum rannsóknum Ersek o.fl. 

(1999) og Coward og Wilkie (2000).  

Hindrandi viðhorf, verkir og truflandi áhrif verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga 

Mjög margar rannsóknir hafa kannað tengsl á milli hindrandi viðhorfa, styrkleika 

verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga með því að nota BPI 

verkjaskrána (0-10) þar sem hærri tala gefur meiri verki (sjá aðferðarfræðikafla). Hér á 

eftir verður fjallað um nokkrar þessara rannsókna.  

Styrkleiki verkja 

Margar rannsóknir hafa kannað hversu algengir verkir eru meðal 

krabbameinssjúklinga og einnig styrkleika verkja. Í rannsókn Yates o.fl. (2002) meðal 

114 krabbameinssjúklinga í Ástralíu greindu 48% sjúklinganna frá því að þeir hefðu 

verið með verki undanfarinn sólarhring. Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) meðal 170 

krabbameinssjúklinga í Tyrklandi greindi þriðjungur þátttakenda frá því að þeir hefðu 

verið með verki undanfarinn sólarhring. Í rannsókn Ward o.fl. (1993) meðal 263 

krabbameinssjúklinga í Bandaríkjunum reyndist rúmlega fjórðungur sjúklinganna hafa 

verið með verki þann dag sem verkjaskráin var lögð fyrir. Í rannsókn Lin og Ward (1995) 

meðal 63 krabbameinssjúklinga í Taívan greindu 55% þátttakenda frá því að hafa verið 

með verki þann dag sem verkjaskráin var lögð fyrir. 

Meðaltalsgildi (staðalfrávik) verkja úr þessum rannsóknum og fleiri rannsóknum 

sem kannað hafa styrkleika verkja meðal krabbameinssjúklinga má sjá í töflunni hér að 

neðan. Mikill munur er á styrkleika verkja í þessum rannsóknum sem getur stafað af 
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ólíku þýði en misjafnt getur til dæmis verið hversu langur tími var frá greiningu 

sjúkdómsins. Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) fengust til að mynda lægstu 

meðaltalsgildin fyrir þrjár af verkjabreytunum fjórum en þátttakendur í þeirri rannsókn 

voru ekki með langt genginn sjúkdóm og flestir vel verkjastilltir. Fáar rannsóknir greina 

frá því hvort munur sé á milli kynja þegar kemur að styrkleika verkja en í rannsókn 

Potter o.fl. (2003) reyndist ekki vera neinn munur á milli kynja þegar kom að styrkleika 

verkja.  
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Tafla 1: Meðaltalsgildi (staðalfrávik) fyrir styrkleika verkja og truflandi áhrif verkja á 

daglegt líf samkvæmt BPI verkjaskránni. 

Höfundur Ártal Land Fjöldi 
sjúklinga 

Verstu verkir Minnstu 
verkir 

Meðalverkir Verkir núna Áhrif á 
dagleg líf 

Lin og Ward 1995 Taívan 63 4,00 (3,95) 0,83 (1,40) 2,44 (2,59) 1,17 (1,61) 6,92 (2,73) 

Yates o.fl 2002 Ástralía 114 5,4 (2,4) --------------- 3,8 (2,2) --------------- --------------- 

Ward og 

Hernandez 

1994 Puerto Rico 263 3,76 (3,56) 2,34 (2,61) 2,60 (2,76) 2,24 (2,90) 2,83 (2,90) 

Bagçivan o.fl. 2009 Tyrkland 170 2,49 (3,29) 0,80 (1,41) 2,82 (2,81) 0,92 (1,94) --------------- 

Ward o.fl.  1993 USA 270 4,17 (2,74) 1,88 (1,92) 3,33 (2,05) 2,36 (2,23) 3,88 (2,68) 

Lin  2000 Taívan 159 5,11 (3,19) 1,45 (1,89) 2,97 (2,13) 2,21 (2,47) 4,96 (2,66) 

Ward o.fl.  1998 USA 182 4,10 (2,47) 1,24 (1,54) --------------- 1,85 (2,07) 2,97 (2,30) 

 

Truflandi áhrif verkja á daglegt líf 

Nokkrar rannsóknir sem kannað hafa tengsl á milli verkja og truflandi áhrifa á 

daglegt líf hafa sýnt fram á að eftir því sem sjúklingar greina frá meiri verkjum því meiri 

truflandi áhrif hafa þeir á daglegt líf (Potter o.fl., 2003; Ward o.fl., 1993; Yates o.fl., 

2002). Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) greindu flestir þátttakendur frá því að verkir 

hefðu ekki haft truflandi áhrif á þeirra daglega líf. Rannsakendur töldu að ástæðan fyrir 

því væri sú að þátttakendurnir voru ekki með langt genginn sjúkdóm og flestir vel 

verkjastilltir. 
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Hindrandi viðhorf og verkir 

Rannsóknir hafa greint frá því að hindrandi viðhorf séu algengari meðal þeirra 

sjúklinga sem síður vilja greina frá verkjum og hika við að nota verkjalyf (Ba çivan o.fl., 

2009; Edrington o.fl., 2009; Ward o.fl., 1993; Ward og Gatwood, 1994; Ward og 

Hernandez, 1994; Ward o.fl., 1998). 

Margar rannsóknir hafa kannað fylgni á milli hindrandi viðhorfa og verkja og hafa 

fundist tengsl þar á milli. Í rannsókn Potter o.fl. (2003) meðal 93 krabbameinssjúklinga í 

Ástralíu reyndust vera tengsl á milli heildarstiga hindrandi viðhorfa og styrkleika verkja 

þar sem aukin viðhorf leiddu til aukinna verkja. Ákveðin viðhorf reyndust vera töluvert 

algengari meðal þeirra sem greindu frá verkjum, til dæmis áhyggjur af aukaverkunum 

verkjalyfja. Í rannsókn Ba çivan o.fl. (2009) reyndist vera jákvæð fylgni á milli verks 

sem þátttakendur fundu fyrir að jafnaði og var yfir 5 á BPI og heildarstiga hindrandi 

viðhorfa.  

Í rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2002) meðal 172 krabbameinssjúklinga í 

Bandaríkjunum reyndist vera jákvæð fylgni á milli heildarstiga hindrandi viðhorfa og 

minnstu verkja sem þátttakendur fundu fyrir. Í rannsókn Valeberg o.fl. (2009) var jákvætt 

samband á milli heildarstiga hindrandi viðhorfa og minnstu verkja, verkja sem 

þátttakendur höfðu að jafnaði og verkja sem þeir höfðu þegar verkjaskráin var lögð fyrir 

sem .  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á samband á milli styrkleika verkja og ákveðinna 

hindrandi viðhorfa. Í rannsókn Edrington o.fl. (2009) meðal 50 kínversk- bandarískra 

krabbameinssjúklinga var jákvæð fylgni á milli minnstu verkja sem þátttakendur fundu 

fyrir og þolmyndunar. Einnig var fylgni á milli verkja sem þátttakendur höfðu að jafnaði 
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og trúarlegrar forlagatrúar. Ward o.fl. (1993) greindu einnig jákvætt samband á milli 

minnstu verkja og forlagatrúar. Einnig greindu þeir fylgni á milli minnstu verkja og 

mikilvægi þess að vera góður sjúklingur og áhyggjur af því að draga athygli læknis frá 

því að meðhöndla krabbameinið. Í rannsókn Lin og Ward (1995) reyndist vera jákvætt 

samband á milli verkja sem þátttakendur fundu fyrir þegar verkjaskráin var lögð fyrir og 

forlagatrúar.  

Hindrandi viðhorf og truflandi áhrif verkja á daglegt líf 

Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni á milli hindrandi viðhorfa sem 

krabbameinsssjúklingar hafa til verkjameðferðar og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf. Í 

rannsókn Ward o.fl. (1993) kom fram að jákvætt samband var á milli hindrandi viðhorfa 

og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf án tillits til þess hversu mikla verki sjúklingurinn 

var með. Í rannsókn Valeberg o.fl. (2009) meðal 321 krabbameinssjúklings í Noregi 

reyndist vera jákvæð fylgni á milli heildarstiga hindrandi viðhorfa og truflandi áhrifa 

verkja á daglegt líf þátttakenda en sambandið var þó veikt. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á samband á milli ákveðinni þátta hindrandi viðhorfa og truflandi áhrifa verkja á 

daglegt líf. Í rannsókn Edrington o.fl. (2009) var fylgni á milli þolmyndunar og truflandi 

áhrifa verkja á daglegt líf og í rannsókn Lin og Ward (1995) var fylgni á milli hræðslu 

við að ánetjast verkjalyfjum og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf. Ekki var um neitt 

samband að ræða á milli heildarstiga hindrandi viðhorfa og truflandi áhrifa verkja á 

daglegt líf í rannsókn Ward og Hernandez (1994).  

Eins og sjá má hér að ofan eru verkir algengir meðal krabbameinssjúklinga og geta 

þeir haft truflandi áhrif á daglegt líf. Tengsl hafa verið fundin á milli hindrandi viðhorfa, 

styrkleika verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf. Það þýðir að eftir því sem að 



18 

 

hindrandi viðhorf eru meiri því meiri verki eru einstaklingarnir með og því meiri 

truflandi áhrif hafa verkir á hans daglega líf. 

Samband lýðfræðilegra þátta og hindrandi viðhorfa 

Rannsakað hefur verið hvort kynjamunur sé til staðar þegar kemur að hindrandi 

viðhorfum til verkjameðferðar. Margar rannsóknir benda til þess að í heildina sé enginn 

munur milli kynja (Gunnarsdóttir o.fl., 2002; Gunnarsdóttir o.fl., 2005; Gunnarsdóttir 

o.fl., 2008; Lai, Dalton o.fl., 2003; Lin, 2000; Paice, Toy og Shott, 1998; Potter o.fl., 

2003; Yates o.fl., 2002). Aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna að sum hindrandi viðhorf 

séu algengari hjá öðru kyninu. Konur reyndust hafa meiri áhyggjur af aukaverkunum en 

karlar í rannsókn Ward o.fl (1993). Í rannsókn Edrington o.fl. (2009) meðal 50 kínversk-

ættaðra Bandaríkjamanna greindu konur frekar frá hindrandi viðhorfum í tengslum við 

trúarlega forlagatrú á að hægt sé að koma í veg fyrir krabbameinsverki. Þær niðurstöður 

skarast á við niðurstöður Ward og Gatwood (1994) og Chung o.fl. (1999) þar sem 

hindrandi viðhorf tengd forlagatrú (fatalism) voru algengari meðal karla. 

Í rannsókn Edrington (2009) höfðu karlar frekar áhyggjur af því að draga athygli 

læknis frá því að lækna sjúkdóminn (Edrington, Sun, Wong, Dodd, Padilla, Paul og 

Miaskowski, 2009) og í rannsókn Lin og Ward (1995) reyndust konur frekar hafa 

hindrandi viðhorf tengd þolmyndun en karlar. 

Einnig hefur verið rannsakað hvort munur sé á hindrandi viðhorfum til 

verkjameðferðar meðal einstaklinga eftir aldri. Niðurstöður þó nokkurra rannsókna benda 

til þess að jákvætt samband sé á milli aldurs og hindrandi viðhorfa, þ.e. að hindrandi 

viðhorf séu algengari meðal aldraðra (Gunnarsdóttir o.fl., 2002; Lai o.fl., 2002; Valeberg 

o.fl., 2009; Ward o.fl., 1998). Niðurstöður annarra rannsókna benda til þess að 
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aldurstengdur munur sé á milli einstakra viðhorfa. Yates o.fl. (2002) rannsökuðu 

hindrandi viðhorf meðal 112 inniliggjandi krabbameinssjúklinga í Ástralíu og komust að 

því að yngri sjúklingar (undir 60 ára) höfðu meiri áhyggjur af aukaverkunum en þeir sem 

eldri voru. Sérstaklega af aukaverkunum tengdum ógleði, uppköstum og hægðatregðu. Í 

rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2008) meðal almennings á Íslandi reyndist vera neikvætt 

samband á milli aldurs og forlagatrúar (fatalism) þar sem hindrandi viðhorf tengd 

forlagatrú voru síður til staðar hjá eldri einstaklingum. Rannsakendur töldu líklega 

ástæðu vera þá að eldri einstaklingar á Íslandi hafi hugsanlega meiri trú á getu 

heilbrigðisstarfsfólks til að meðhöndla verki en þeir sem yngri eru. Í rannsókn Ward o.fl. 

(1993) reyndist vera jákvætt samband á milli aldurs og þess viðhorfs að góðir sjúklingar 

kvarta ekki um verki, þ.e. eldri sjúklingar vildu síður kvarta. Rannsókn Lin og Ward 

(1995) greindi frá því að jákvætt samband var á milli aldurs og áhyggja af þolmyndun. 

Aðrar rannsóknir sýndu ekki fram á samband milli hindrandi viðhorfa og aldurs 

(Breitbart o.fl., 1998; Lai o.fl., 2003; Lin, 2000; Ward og Gatwood, 1994; Ward og 

Hernandez, 1994). 

Rannsakað hefur verið hvort að menntun geti verið áhrifavaldur að hindrandi 

viðhorfum til verkjameðferða. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin menntun 

leiði til færri hindrandi viðhorfa tengdum verkjalyfjameðferð (Gunnarsdóttir o.fl., 2005; 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Ward og Hernandez, 1994; Lin og Ward, 1995; Ward o.fl., 

1998). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tengsl séu til staðar milli ákveðinna 

hindrandi viðhorfa til verkjalyfjameðferðar og menntunnar. Í rannsókn Ward o.fl. (1993) 

var neikvætt samband á milli menntunnar og forlagatrúar (fatalism), þess viðhorfs að 

góðir sjúklingar kvarta ekki um verki og ótta við að draga athygli læknis frá því að 

meðhöndla sjúkdóminn. Nokkrar rannsóknir hafa ekki getað greint samband á milli 



20 

 

menntunar og hindrandi viðhorfa til verkjalyfjameðferðar (Lai o.fl., 2003; Ward og 

Hernandez, 1994). 

Hindrandi viðhorf á Íslandi 

Tvær rannsóknir hafa verið gerðar sem kannað hafa hindrandi viðhorf til 

krabbameinsverkjameðferðar meðal almennings á Íslandi (Gunnarsdóttir o.fl., 2005; 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Í báðum rannsóknum voru hindrandi viðhorf þáttagreind og 

sömu þrír þættirnir skilgreindir (sjá þáttagreiningu í aðferðafræðikafla). Samkvæmt 

þessum rannsóknum virðast hindrandi viðhorf til krabbameinsverkjameðferðar vera 

töluvert algeng meðal almennings á Íslandi (sjá töflu 2). Í rannsókn Gunnarsdóttir o.fl. 

(2008) voru einnig bornar saman niðurstöður frá þeim þátttakendum sem höfðu 

persónulega reynslu af krabbameini og reyndust hindrandi viðhorf síður vera til staðar 

meðal þeirra en almennings sem ekki hafði persónulega reynslu að krabbameini.  
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Tafla 2: Á skalanum 0-5 þar sem hærra skor bendir til aukinna hindrandi viðhorfa 

 Gunnarsdóttir o.fl., (2005) Gunnarsdóttir o.fl., (2008) 

Heildarstig  2,32 (0,78) 2,16 (0,77) 

Skaðleg áhrif 2,74 (0,89) 2,63 (0,90) 

Samskipti 1,63 (1,15) 1,31 (1,08) 

Forlagatrú 1,21 (0,93) 1.00 (0,84) 

 

Samantekt 

 Ranghugmyndir og hindrandi viðhorf til verkjameðferðar virðast vera algeng 

meðal krabbameinssjúklinga og geta komið í veg fyrir fullnægjandi verkjameðferð. 

Hindrandi viðhorf til verkjameðferðar hafa verið greind meðal almennings, 

heilbrigðisstarfsfólks, aðstandenda og sjúklinga. 

 Hindrandi viðhorf hafa víða verið rannsökuð og niðurstöður þeirra benda til þess að 

algengt er að sjúklingar hafi hugmyndir og viðhorf sem geta komið í veg fyrir 

fullnægjandi verkjameðferð. 

Rannsóknir gefa ólíkar niðurstöður um hvort fylgni sé á milli hindrandi viðhorfa, 

verkja og áhrifa á daglegt líf krabbameinssjúklinga. Niðurstöður allflestra rannsókna gefa 

til kynna að í heildina er ekki munur á milli kynja þegar kemur að hindrandi viðhorfum 

tengt verkjameðferð. Hins vegar hafa þó nokkuð margar rannsóknir greint frá sambandi á 

milli aldurs og hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar. 

Hindrandi viðhorf til verkjameðferðar hafa verið rannsökuð meðal almennings á 

Íslandi og virðast þau vera töluvert algeng hér á landi. 
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Tafla 3: Niðurstöður rannsókna sem kannað hafa hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

meðal krabbameinssjúklinga með BQ- spurningalistanum 
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Aðferðafræði 

Tilgangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

meðal íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum.  

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferð þessarar rannsóknar var lýsandi þversniðsrannsókn þar sem 

gögnum var safnað með spurningalistum. Þversniðsrannsókn er notuð þegar gögnum er 

safnað á einum tímapunkti og í því felst m.a. að setja fram tölur um útbreiðslu eftir 

persónum (t.d. kyn og aldur), stöðum og tímabilum (Laufey Tryggvadóttir, 2003). 

Hægt er að notast við tvennskonar rannsóknaraðferðir þegar vísindalegum 

upplýsingum er safnað, megindlegar (quantitative) eða eigindlegar (qualitative) 

rannsóknaraðferðir. Eigindleg aðferðarfræði byggir á upplifun og reynslu einstaklinga 

þar sem hægt er að kafa djúpt í viðfangsefnið. Eigindleg rannsóknaraðferð er tímafrek, 

takmarkar alhæfingargildi eða yfirfæranleika og einnig takmarkar hún þýðið sem hægt er 

að vinna með (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Megindleg aðferð felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga þar sem leitast er við 

að finna meðaltal og dreifingu meðal hópa og skoða hvernig þeir tengjast sín á milli 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þegar verið er að vinna með megindleg gögn er gengið út 

frá því að þekkingin sé þróuð og staðreyndir svo settar fram á tölulegu formi (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Einn helsti kostur þess að gera megindlegar rannsóknir er sá að hægt er 

að notast við upplýsingar frá stóru þýði á stuttum tíma (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Hins vegar er einn helsti ókostur megindlegra rannsóknaraðferða sá að tengsl við 
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þátttakendur eru mjög takmörkuð og rannsakandi getur misst af minnihlutahópum. 

Einnig getur það verið ókostur megindlegra rannsókna að ekki er hægt að fara jafn djúpt í 

viðfangsefnið eins og í eigindlegum rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þar sem 

tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort hindrandi viðhorf séu til staðar meðal 

krabbameinssjúklinga á Íslandi en ekki af hverju þessi viðhorf eru til staðar hentar 

megindleg rannsóknaraðferð betur. 

Réttmæti 

Réttmæti rannsóknar segir til um hvort hvort að rannsóknarniðurstöður hafi 

einhverja þýðingu (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Talið er að þegar notaðir eru 

spurningalistar í rannsóknum sé svörunin yfirleitt réttmæt en með því er átt við að sterk 

tengsl séu á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það í raun gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Gæði megindlegra rannsókna byggjast að miklu leyti á innra réttmæti. Það segir til 

um að hve miklu leyti hægt er að halda því fram að þau svör sem fundust hafi svarað 

þeim spurningum sem lagt var upp með í byrjun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ytra 

réttmæti vísar í það að hve miklu leyti hægt er að alhæfa um niðurstöður rannsóknar og 

yfirfæra á samskonar tilfelli (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Áreiðanleiki mælitækis felur í sér hversu laust mælitækið er við innri galla sem 

geta leitt til villu í mælingum (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

BQ spurningarlistinn er talinn vera réttmætt og áreiðanlegt mælitæki til að meta 

hindrandi viðhorf til verkjameðferðar (Ward o.fl., 1993; Ward og Gatwood, 1994). 

Í þessari rannsókn voru skoðuð hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal 150 
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íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum með megindlegri rannsóknaraðferð og voru 

spurningalistar lagðir fram. 

Mælitæki 

Barriers Questionnaire 

Barriers Questionnaire er sjálfsmatskvarði samsettur úr 27 fullyrðingum sem meta 

átta hindrandi viðhorf tengd verkjameðferð (sjá fylgiskjal 1). Hann var hannaður til að 

meta hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal sjúklinga, aðstandenda og almennings. 

Þátttakandinn er beðinn um að merkja á fimm punkta Likert-kvarða hversu sammála 

hann sé 27 fullyrðingum á BQ-listanum. Svarmöguleikarnir ná frá 0 (er alls ekki 

sammála) upp í 5 (er mjög sammála). Hærra heildarskor á kvarðanum gefur til kynna 

meiri hindrandi viðhorf. 

Þau átta hindrandi viðhorf sem metin eru í BQ-spurningalistanum eru a) hræðsla 

við að ánetjast verkjalyfjum (fíkn); b) áhyggjur af þolmyndun (þolmyndun); c) áhyggjur 

af aukaverkunum (aukaverkanir); d) ótti við að verkjalyfjanotkun geti bælt ónæmiskerfið 

(ónæmiskerfi) e) góðir sjúklingar kvarta ekki um verki (góður sjúklingur); f) áhyggjur af 

því að draga athygli læknis frá því að meðhöndla krabbameinið (trufla lækninn); g) 

áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr hæfni til að fylgjast með breytingum á 

sjúkdómseinkennum (hylja breytingar); og h) forlagatrú. 

Listinn hefur verið uppfærður og endurbættur og kallast nú BQ-II. Endurbætti 

spurningalistinn frá Gunnarsdóttur o.fl. (2002) var fyrst þáttagreindur í 4 yfirflokka: a) 

Lífeðlisfræðilega þætti sem innihalda 12 af 27 spurningum á BQ-II listanum; b) 

Forlagatrú (fatalism), inniheldur 3 spurningar c) Samskipti, inniheldur 6 spurningar; og 
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d) Skaðleg áhrif sem inniheldur 6 af 27 BQ-II spurningum. 

BQ-II var svo þáttagreindur að nýju í íslensku þýði og fengust þrír þættir; a) 

Skaðleg áhrif, b) Forlagatrú og c) Samskipti. Undir þættinum skaðleg áhrif eru þeir þættir 

sem tengjast fíkn, ónæmiskerfi, þolmyndun, hylja breytingar og 3 af 6 spurningum um 

aukaverkanir.  

Forlagatrúarþátturinn stendur sér með þrjár spurningar. Síðasti þátturinn er 

samskipti. Undir hann falla undirflokkarnir góðir sjúklingar og að trufla lækninn 

(Gunnarsdóttir og Ward, 2005). 

Íslensk þýðing var í höndum Dr. Sigríðar Gunnarsdóttur. Tvítyngdur aðili bakþýddi 

íslensku útgáfuna sem var svo endurtekin þar til listinn samsvaraði upprunalega 

bandaríska spurningalistanum. Uppfærði BQ-II listinn var sendur til umsagnar til 6 

Íslendinga (m.a. heilbrigðisstarfsfólks og íslenskufræðings) og í kjölfarið var hann 

forprófaður á hentiúrtaki 244 Íslendinga 18 ára og eldri. Niðurstaðan var að mælitækið 

væri réttmætt og áreiðanlegt (Gunnarsdóttir o.fl., 2005). 

BPI-verkjaskrá 

BPI (Brief Pain Inventory) er stutt verkjaskrá sem metur hvort þátttakendur hafi 

verki. Hún er notuð til að meta tíðni, styrk og hversu mikil áhrif verkir hafa á daglegt líf 

(sjá fylgiskjal 2). 

Í fyrsta hluta BPI eru þátttakendur beðnir um að merkja við mestu verki síðastliðnu 

24 klukkustundir, minnstu verki síðastliðnu 24 klukkustundir, verki sem þeir hafa að 

jafnaði og verki núna. Tölukvarði var notaður til að meta verkina sem náðu frá 0 (enginn 

verkur) til 10 (versti hugsanlegi verkur). 
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Annar hluti BPI skoðar hversu góða verkjastillingu viðkomandi hefur fengið með 

svarmöguleika frá 0% (engin verkjastilling) til 100% (fullnægjandi verkjastilling). 

Síðasti hluti BPI metur hversu mikil áhrif verkir hafa á daglegt líf viðkomandi. 

Þessi hluti BPI-verkjaskráar inniheldur 7 þætti sem eiga að lýsa hversu mikið verkir hafa 

truflandi áhrif á daglegt líf viðkomandi. Þessir þættir eru daglegar athafnir, skap, geta til 

göngu, vinna (utan heimilis og heimilissörf), samskipti við annað fólk, svefn og 

lífsánægja. Þátttakendur eru beðnir um að merkja við þá tölu sem lýsir best hvernig 

verkir hafa áhrif á daglegt líf síðastliðnar 24 klukkustundirnar og eru svarmöguleikar frá 

0 (hefur engin áhrif) til 10 (hefur algjör áhrif).  

BPI verkjaskráin hefur verið mikið notuð, þýdd yfir á fjölmörg tungumál og er talin 

vera áreiðanlegt og réttmætt mælitæki (Daut, Cleeland og Flanery, 1983). BPI 

verkjaskráin er einnig til í íslenskri útgáfu (Gunnarsdóttir o.fl., 2005). 

Þátttakendur 

Gögnin í þessari rannsókn fengust úr fjölþjóðlegri rannsókn sem unnin er á 15 

stöðum í 11 löndum í Evrópu. Í þessum hluta rannsóknarinnar var þýðið íslenskir 

krabbameinssjúklingar, 18 ára og eldri sem fengið höfðu ópíoíð verkjalyf í 3 sólarhringa 

eða lengur. Þátttakendum var ekki boðin greiðsla fyrir þátttöku sína og var ávinningur 

þeirra fyrst og fremst framlag þeirra til að auka þekkingu á viðfangsefninu og að hafa 

áhrif á framtíðar meðferðarráðleggingar. 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Rannsóknin er hluti af stærri alþjóðlegri rannsókn sem Sigríður Gunnarsdóttir  

vinnur að  ásamt fleirum. Þau höfðu fengið leyfi fyrir framkvæmd hennar hjá siðanefnd 
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LSH, persónuvernd og forstöðumönnum krabbameinslækningasviðs LSH. Rannsakendur 

telja að þátttaka í rannsókninni valdi þátttakendum hvorki tilfinningalegum né 

líkamlegum skaða þar sem að þátttaka felst í því að svara spurningalista. Það að svara 

spurningalistanum gæti þó valdið tilfinningaróti hjá þeim sem eiga erfiða reynslu að baki. 

Siðareglur í rannsóknum gegna ýmsum hlutverkum s.s. að ákvarða tilgang, aðferðir 

og hönnun við mælingar ásamt því að ákvarða hverjir taka þátt í rannsókninni. Að auki 

hjálpa þær til við öflun gagna, greiningu þeirra, túlkun og birtingu niðurstaðna (Burns og 

Grove, 1993). Nokkur siðfræðileg atriði voru höfð í huga við gerð rannsóknarinnar, þar 

með talið upplýst samþykki sem felur í sér að þátttakandi fái upplýsingar um markmið 

rannsóknarinnar, hver tilgangur hennar er, hverjir taka þátt, hvernig rannsóknin mun 

ganga fyrir sig, hverjir áhættuþættir og kostir eru við þátttöku svo eitthvað sé nefnt. 

Kynningarbréf fylgdi með hverjum spurningalista þar sem fram komu allar helstu 

upplýsingar um rannsóknina. Með því að svara spurningalistanum í þessari rannsókn 

veittu þátttakendur upplýst samþykki. Leyfilegt var fyrir þátttakendur að hætta í 

rannsókninni hvenær sem var á rannsóknarferlinu og þurfti viðkomandi ekki að gefa 

neina frekari skýringu á því. Rannsakendur voru ekki viðstaddir þegar þátttakendur 

svöruðu spurningalistanum. Persónugreinanlegar upplýsingar komu ekki fram og því 

ekki hægt að rekja svörin til hvers og eins þátttakanda. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við Statistical Package for Social Sciences 15.0 (SPSS) við tölfræðilega 

úrvinnslu gagna. Við greiningu á því hvort marktækur munur væri á meðalgildum 

hindrandi viðhorfa eftir kynjum var notað T-próf óháðra úrtaka. T-próf er marktektarpróf 

sem notað er til að meta mun á milli tveggja meðaltala (Levin og Fox, 2006). Til þess að 
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greina hvort fylgni væri á milli hindrandi viðhorfa og aldurs voru notuð fylgnipróf. 

Skoðað var hvort fylgni væri á milli verkja, hindrandi viðhorfa og truflandi áhrifa á 

daglegt líf krabbameinssjúklinga á ópíoíðum. Einnig var skoðað hvort fylgni væri á milli 

lýðfræðilegra þátta (aldurs og kyns) og hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar. Við 

fylgniprófanir var notað Pearsons fylgnipróf. Fylgnistuðull Pearson segir til um hver 

styrkur tengsla tveggja breyta er og í hvaða átt tengslin eru. Ef um er að ræða neikvæða 

fylgni hækka gildi annarrar breytunnar á meðan gildi hinnar lækkar en ef um jákvæða 

fylgni er að ræða hækkar gildi annarrar breytunnar um leið og gildi hinnar hækkar (Levin 

og Fox, 2006).  

Marktektarpróf voru einnig gerð til að meta innra réttmæti og áreiðanleika. Þegar 

verið er að kanna mismun á milli breyta þarf að varast týpu 1 villu. Týpu 1 villa felur í 

sér að rannsakandi telur að munur sé á milli breyta þegar í raun er enginn munur til 

staðar. Til að draga úr líkum á að gerð sé slík villa varast rannsakendur að gera 

endurtekinn samanburð á líkum hugtökum. Til að meta hvort munurinn sé marktækur er 

P-gildi reiknað. Marktekt miðast við fyrirfram ákveðin vikmörk og algengast er að notast 

við alfagildi á borð við 0,05 eða 0,01. Því víðari eða stærri sem þau eru þeim mun 

ónákvæmari er niðurstaða rannsóknar (Guðmundur Þorgeirsson, 2003). 

Gagnasöfnun og greining gagna 

Leitað var eftir sjúklingum sem uppfylltu skilyrði til þátttöku sem voru eins og áður 

sagði krabbameinssjúklingar, 18 ára og eldri, sem höfðu notað ópíoíð lyf í þrjá 

sólarhringa eða lengur. Ábyrgðamenn rannsóknarinnar voru Dr. Sigríður Gunnarsdóttir 

og Dr. Valgerður Sigurðardóttir. Ráðinn var hjúkrunarfræðingur til gagnasöfnunar og tók 

sú söfnun 18 mánuði. Leitað var eftir sjúklingum til þátttöku á lyfjadeild krabbameina 
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11E, blóðmeinadeild 11G, dag- og göngudeild 11B, líknardeildinni í Kópavogi og á 

Landakoti, líknarteymi LSH varðandi sjúklinga á almennum skurð- og lyfjadeildum 

LSH, Heimahlynningu Krabbameinsfélagsins og  hjá Hjúkrunarþjónustu Karitas. Þeir 

sjúklingar sem töldust hæfir fengu kynningarbréf send og svo símtal í kjölfarið. Upplýst 

samþykki var fengið hjá þátttakendum og tiltekin leyfi fengin frá Vísindasiðanefnd, 

Persónuvernd og Lækningaforstjóra Landspítala Háskólasjúkrahúss áður en gagnasöfnun 

hófst.  

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalistum einungis einu sinni og 

meðferð þátttakenda var á engan hátt breytt þó að þeir tækju þátt í þessari rannsókn.  

Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður þýðið skilgreint og 

síðan verður hver rannsóknarspurning tekin fyrir. 

Þýðið 

Alls tóku 150 krabbameinssjúklingar þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru á 

aldrinum 19-91 árs og meðalaldurinn (sf) var 64,2 (12,7) ár. Flestir þátttakendur voru á 

aldrinum 61-70 ára eða 33%. Dreifingu aldurs þátttakenda má sjá á mynd 1. 
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Mynd 1: Dreifing þátttakenda eftir aldri. 

Konur voru í meirihluta eða 58,7% (N=88). Meðaltími (sf) frá greiningu 

krabbameinsins voru 36,3 (55,1) mánuðir og var miðgildið 16,0 mánuðir. Að meðaltali 

(sf) voru 4,0 (6,0) mánuðir frá því að þátttakendur hófu notkun ópíoíða og var miðgildið 

2,0 mánuðir. Algengustu krabbameinin voru krabbamein í maga/þörmum (25,3%), 

brjóstakrabbamein (18%), lungnakrabbamein (18%), blöðruhálskirtilskrabbamein 

(15,3%) (sjá dreifingu krabbameins á mynd 2). 
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Mynd 2: Dreifing krabbameins 

Áreiðanleiki 

Rannsakaður var áreiðanleiki BQ-II spurningalistans með því að nota Cronbach´s 

alfa (sjá töflu 6). Fyrir BQ-II spurningalistann í heild fékkst alfa 0,85 sem bendir til þess 

að niðurstöður sem fela í sér heildarskor geta talist áreiðanlegar. Alfa fyrir sjö af 

undirflokkunum átta var frekar lágt, á bilinu 0,42-0,75 en einn flokkurinn fékk alfa 0,93. 

Eins og fram kom hér að framan hafa í íslenskum prófunum á BQ-II komið fram þrír 

undirflokkar. Þeir verða notaðir hér til að rannsaka fylgni á milli hindrandi viðhorfa og 

verkja. Þannig er hægt að minnka líkur á týpu I villu (sjá aðferðarfræðikafla) og hægt að 

bera núverandi niðurstöður saman við fyrri rannsóknir á Íslandi. Fyrir flokkinn skaðleg 

áhrif fékkst alfa 0,85, fyrir samskipti fékkst alfa 0,65 og fyrir forlagatrú fékkst alfa 0,69 

(sjá töflu 7). Því má segja að með því að nota þáttagreindu flokkana við fylgnimælingar 

fáist áreiðanlegri niðurstöður en þegar undirflokkarnir átta eru notaðir. 
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Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1.  

Hver er tíðni verkja meðal íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum, styrkleiki þeirra 

og algengi truflandi áhrifa á daglegt líf krabbameinssjúklinga? 

Rannsakað var hlutfall þeirra sjúklinga sem greindu frá einhverjum verkjum (BPI á 

bilinu 1-10) og hlutfall sjúklinga sem upplifðu að verkir hefðu að einhverju leyti truflandi 

áhrif á þeirra daglega líf (BPI á skalanum 1-10). Þær niðurstöður má sjá á mynd 3. 

Breytan áhrif á daglegt líf felur í sér sjö spurningar sem meta truflandi áhrif verkja á 

daglegt líf krabbameinssjúklinga en reiknað er summuskor úr spurningunum sjö. 

Rúmlega 90% þátttakenda greindu frá því að hafa að jafnaði einhverja verki (BPI á 

bilinu 1-10). Um helmingur þátttakenda (53%) greindu frá minnstu verkjum síðastliðinn 

sólarhring á bilinu 1-10. Það þýðir að rúmlega helmingur þátttakenda var ekki laus við 

verki, þ.e voru með verki síðastliðinn sólarhring. Alls voru 66% þátttakenda með verki á 

þeim tíma sem verkjaskráin var lögð fyrir. Flestir þátttakendur (88%) greindu frá því að 

verkir hefðu að einhverju leyti truflandi áhrif á daglega líf. 
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Mynd 3: Hlutfall þátttakenda sem greindu frá einhverjum verkjum og truflandi áhrif 

verkja á daglegt líf (BPI á bilinu 1-10) 

Í töflu 4 má sjá meðaltalsgildi (sf) fyrir verkjabreyturnar fjórar; verkur sem allir 

þátttakendur fundu fyrir síðastliðinn sólarhring (minnstu og mestu), fundu fyrir að jafnaði 

eða fundu fyrir þegar verkjaskráin var lögð fyrir. Styrkleiki verkja var metinn á bilinu 0-

10. Meðaltalsgildi (sf) fyrir mesta verk sem þátttakendurnir fundu fyrir síðastliðnar 24 

klukkustundir var 4,73 (2,89). Meðaltalsgildi (sf) fyrir minnsta verk sem þátttakendur 

fundu fyrir síðastliðnar 24 klukkustundirnar var 1,28 (1,67). Meðalverkur eða verkur sem 

þátttakendur fundu fyrir að jafnaði var með meðaltalsgildi (sf) 3,39 (1,97). Meðaltalsgildi 

(sf) fyrir verk sem þátttakendur fundu fyrir þegar verkjaskráin var lögð fyrir var 2,23 

(2,22). Breytan �‘styrkleiki verkja�’ er samsett úr meðaltali af öllum verkjabreytunum 

fjórum. Meðaltalsgildi (sf) hennar er 2,91 (1,80). Truflandi áhrif verkja á daglegt líf 

þátttakenda hafði meðaltalsgildið (sf) 3,51 (2,51). 
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Tafla 4: Meðaltalsgildi fyrir verkjabreyturnar fjórar, styrkleika verkja og truflandi áhrif 

verkja á daglegt líf 

 N Lægsta Hæsta Meðaltal Staðalfrávik (sf) 

Vestu verkir 147 0,00 10,00 4,73 2,89 

Minnstu verkir 147 0,00 9,00 1,28 1,67 

Meðalverkir 148 0,00 9,00 3,39 1,97 

Verkir núna 147 0,00 9,00 2,23 2,22 

Áhrif á daglegt líf 145 0,00 9,71 3,51 2,51 

Styrkleiki verkja 147 0,00 9,25 2,91 1,80 

Rannsakað var einnig hvort fylgni væri á milli lýðfræðilegra þátta (aldurs og kyns), 

styrkleika verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf. Ekki var marktæk fylgni á milli 

aldurs og styrkleika verkja. Neikvætt samband reyndist vera á milli aldurs og truflandi 

áhrifa verkja á daglegt líf (r=-0,20, p= 0,02).  

Tengsl á milli kyns, styrkleika verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf var 

kannað með T-prófi óháðra úrtaka. Marktækur munur var á milli kynja þegar kom að 

styrkleika verkja þar sem konur voru með marktækt hærra meðaltal á styrkleika verkja 

(sjá töflu 5). Ekki var marktækur munur á milli kynja þegar kom að truflandi áhrifum 

verkja á daglegt líf. 

Tafla 5: Meðaltalsgildi (sf) áhrifa verkja á daglegt líf og styrkleika verkja eftir kyni 

 Meðaltalsgildi (sf) karla Meðaltalsgildi (sf) kvenna T-próf óháðra úrtaka 

Áhrif á daglegt líf 3,15 (2,52) 3,77 (2,49) t= -1,48, p= >0,05 

Styrkleiki verkja* 2,36 (1,57) 3,30 (1,86) t= -3,30, p= <0,05 

*marktækur munur miðað við 95% öryggismörk 
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Rannsóknarspurning 2.  

Hver er tíðni hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar meðal íslenskra 

krabbameinssjúklinga? 

Meðaltalsgildin (sf) fyrir undirflokkana átta, þáttagreindu flokkana þrjá og 

heildarstig BQ-II má sjá í töflum 6 og 7. Þátttakendur merku við þá tölu á BQ-II 

spurningalistanum sem komst næst því hversu sammála þeir voru fullyrðingum sem fela í 

sér hindrandi viðhorf til verkjameðferðar (á skalanum 0-5). Hæstu meðaltalsgildin (sf) 

var að fá fyrir flokkana áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr hæfni til að 

fylgjast með breytingum á sjúkdómseinkennum (hylja breytingar) með meðaltalsgildið 

3,12 (1,29) og hræðsla við að ánetjast verkjalyfjum (fíkn) með meðaltalsgildið 3,11 

(1,49). Lægstu meðaltalsgildin (sf) var að fá fyrir flokkana forlagatrú 0,44 (0,63) og 

áhyggjur af því að draga athygli læknis frá því að meðhöndla krabbameinið (trufla 

lækninn) 0,89 (1,12). Heildarstig BQ-II gefur meðaltal fyrir alla flokkana átta. 

Meðaltalsgildið (sf) fyrir hann er 2,13 (0,74). 
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Tafla 6: Tíðni hindrandi viðhorfa skv. undirflokkunum átta 

 

Í töflu 7 má sjá tíðni hindrandi viðhorfa samkvæmt undirflokkunum þremur í BQ-II 

sem þáttagreindir hafa verið í íslenskum rannsóknum (sjá bls 21). Hæsta meðaltalsgildið 

(sf) var fyrir flokkinn skaðleg áhrif 2,70 (0,94). Meðaltalsgildið (sf) fyrir undirflokkinn 

samskipti var 1,27 (1,04) en undirflokkurinn forlagatrú stendur einn og sér með 

meðaltalsgildið (sf) 0,44 (0,63).  

 

 N Lægsta Hæsta Meðaltalsgildi Staðalfrávik (sf) Alfa 

Fíkn 135 0,00 5,00 3,11 1,49 0,75 

Þolmyndun 134 0,00 5,00 2,83 1,32 0,51 

Aukaverkanir 137 0,00 4,50 2,02 0,89 0,50 

Ónæmiskerfið 132 0,00 5,00 3,05 1,58 0,93 

Hylja breytingar 134 0,00 5,00 3,12 1,29 0,63 

Góður sjúklingur 135 0,00 5,00 1,66 1,29 0,42 

Trufla lækninn 135 0,00 4,33 0,89 1,12 0,57 

Forlagatrú 136 0,00 2,67 0,44 0,63 0,69 

BQ-II heild 134 0,22 4,07 2,13 0,74 0,85 
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Tafla 7: Tíðni hindrandi viðhorfa skv. undirflokkunum þremur 

 N Lægsta hæsta meðaltalsgildi Staðalfrávik (sd) Alfa 

Skaðleg áhrif 132 0,33 4,72 2,70 0,92 0.85 

Samskipti 135 0,00 4,17 1,27 1,04 0,65 

Forlagatrú 136 0,00 2,67 0,44 0,63 0,69 

 

Önnur leið til þess að rannsaka að hversu miklu leyti hindrandi viðhorf til 

verkjameðferðar eru til staðar meðal krabbameinssjúklinga er að mæla prósentuhlutfall 

þeirra sem eru að einhverju leyti sammála fullyrðingum sem tengjast viðhorfum BQ-II 

(með stig á bilinu 1-5). Hæstu prósentuhlutföllin var að fá fyrir undirflokkana áhyggjur af 

aukaverkunum (aukaverkanir) og áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr 

hæfni til að fylgjast með breytingum á sjúkdómseinkennum (hylja breytingar) en 99% 

þátttakenda voru að einhverju leyti sammála fullyrðingum sem tengjast þessum 

viðhorfum. Lægsta prósentuhlutfallið var að fá fyrir undirflokkinn forlagatrú (47%) (sjá 

mynd 4).  
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Mynd 4: Hlutfall þátttakenda sem eru að einhverju leyti sammála fullyrðingum sem 

tengjast hindrandi viðhorfum BQ-II (með skor á bilinu 1-5) 

Rannsóknarspurning 3 

Eru tengsl á milli hindrandi viðhorfa, verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf 

krabbameinssjúklinga? 

Rannsakað var hvort fylgni væri á milli hindrandi viðhorfa, verkja og truflandi 

áhrifa verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga. Rannsakað var hvort fylgni væri á milli 

þriggja þáttagreindu flokkana og heildarstiga BQ-II við verkjabreyturnar styrkleiki verkja 

og áhrif á daglegt líf. Styrkleiki verkja felur í sér meðaltal BPI breytanna fjögurra sem 

meta verkjastyrk á skalanum 0-10. Áhrif á daglegt líf felur í sér meðaltal breytanna sjö 

sem meta truflandi áhrif verkja á daglegt líf á skalanum 0-10) (sjá töflu 8). Þar sem fylgni 

(r) er meiri en 0,75 er hægt að tala um sterka jákvæða fylgni, r á bilinu 0,5-0,75 telst vera 
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meðalsterk jákvæð fylgni. Þegar r er á bilinu 0,25-0,5 er talað um veika jákvæða fylgni. 

Þegar r er undir 0,25 telst það vera lítil eða engin fylgni. Ef önnur breytan hækkar og hin 

hækkar einnig er talað um að jákvæð fylgni sé á milli breytanna. Ef önnur breytan 

hækkar en hin lækkar er talað um að neikvæð fylgni sé á milli breytanna (Levin og Fox, 

2006).  

Jákvæð fylgni var á milli styrkleika verkja og forlagatrúar (r=0,30, p= 0,00) þar 

sem fylgnin telst þó vera veik. Ekki var um marktæka fylgni að ræða milli annarra 

undirflokka BQ-II eða heildarstiga BQ-II og styrkleika verkja. Jákvæð fylgni var á milli 

truflandi áhrifa verkja á daglegt líf og forlagatrúar (r= 0,22, p= 0,01). Ekki var um 

marktæka fylgni að ræða milli annarra undirflokka BQ-II eða heildarstiga BQ-II og 

truflandi áhrifa verkja á daglegt líf. Jákvæð fylgni reyndist vera á milli styrkleika verkja 

og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf og var fylgnin meðalsterk (r=0,61, p= 0,00). 

Tafla 8: Fylgni á milli BQ-II þáttagreindu flokkanna og heildarstiga BQ-II við styrkleika 

verkja og áhrifa verkja á daglegt líf 

  Skaðleg áhrif Samskipti Forlagatrú BQ-II heild 

Áhrif á daglegt líf Pearson Correlation r= 0,02 r= 0,04 r= 0,22* r= 0,06 

Styrkleiki verkja Pearson Correlation r= 0,01 r= 0,15 r= 0,30** r= 0,09 

*Fylgni er marktæk við p <0,05, eða 95% öryggismörk. 

**Fylgni er marktæk við p <0,01, eða 99% öryggismörk. 

Rannsóknarspurning 4 

Eru tengsl á milli lýðfræðilegra þátta (aldurs og kyns) og hindrandi viðhorfa til 

verkjameðferðar meðal krabbameinssjúklinga? 
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Skoðuð var fylgni á milli þriggja þáttagreindu BQ-II flokkanna, heildarstiga BQ-II og 

lýðfræðilegra þátta. Lýðfræðilegu þættirnir samanstóðu af aldri og kyni þátttakenda. 

Jákvæð fylgni var á milli aldurs og undirflokksins skaðleg áhrif en var fylgnin veik 

(r=0,39, p= 0,00). Jákvæð fylgni var einnig á milli aldurs og undirflokksins samskipti en 

fylgnin var lítil (r=0,18, p= 0,03). Einnig var fylgni á milli aldurs og BQ-II heild (r=0,33, 

p= 0,00). Neikvæð fylgni var á milli forlagatrúar og aldurs (r=-0,14) en sambandið var 

ekki marktækt (p= 0,11) (sjá töflu 9). Ekki var hægt að finna marktækan mun á milli 

kynja eða fylgni á milli kyns og BQ-II heildarstiga eða undirflokka.  

Tafla 9: Fylgni á milli þriggja þáttagreindu BQ-II flokkanna, heildarstiga BQ-II og aldurs 

  Skaðleg áhrif Samskipti Forlagatrú BQ-II heild 

Aldur Pearson Correlation r= 0,39** r= 0,18* r= -0,14 r= 0,33** 

*Fylgni er marktæk við p <0,05, eða 95% öryggismörk. 

**Fylgni er marktæk við p <0,01, eða 99% öryggismörk. 
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Umræður 

Alls tóku 150 krabbameinssjúklingar þátt í rannsókninni. Meðalaldur þátttakenda 

var 64,2 ár og voru konur í meirihluta. Miðgildi fyrir þann tíma frá því að ópíoíðnotkun 

hófst voru 2,0 mánuðir og algengustu krabbamein voru krabbamein í maga/þörmum, 

brjóstakrabbamein, lungnakrabbamein og krabbamein í blöðruhálskirtli. 

Rannsakaður var áreiðanleiki BQ-II spurningalistans og reyndist vera góður 

áreiðanleiki fyrir BQ-II spurningalistann í heild sinni þar sem alfa var 0,85. Alfa fyrir 

undirflokkana þrjá sem þáttagreindir hafa verið í íslenskum rannsóknum var 0,65-0,85. 

Þeir undirflokkar voru notaðir í þessari rannsókn til þess að minnka líkur á týpu 1 villu 

og til þess að bera saman við fyrri niðurstöður á Íslandi. Áreiðanleiki fyrir þá er einnig 

hærra en fyrir undirflokkana átta sem oftast eru notaðir í rannsóknum. 

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1. 

Hver er tíðni verkja meðal íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum, styrkleiki þeirra 

og algengi truflandi áhrifa á daglegt líf ? 

Langflestir þátttakendur greindu frá því að vera að jafnaði með einhverja verki. Um 

helmingur þátttakenda höfðu verið með verki undanfarinn sólarhring og eru það svipaðar 

niðurstöður og fengust úr rannsókn Yates o.fl. (2002). Hins vegar greindi einungis 

þriðjungur þátttakenda í rannsókn Ba çivan o.fl (2009) frá því að þeir hefðu verið með 

verki undanfarinn sólarhring. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að 66% 

þátttakenda voru með verki þann dag sem verkjaskráin var lögð fyrir. Þetta er heldur 
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hærra hlutfall þátttakenda með verki borið saman við aðrar rannsóknir (Lin og Ward, 

1995; Ward o.fl., 1993). Samkvæmt verkjastigun WHO (1996) eru ópíoíð verkjalyf gefin 

þeim sjúklingum sem eru með langt genginn sjúkdóm en rannsóknir hafa sýnt fram á að 

ómeðhöndlaðir verkir eru algengari meðal þessara sjúklinga (van den Beuken-van 

Everdingen o.fl., 2007).  

Þar sem allir sjúklingarnir í þessari rannsókn voru komnir á ópíoíð verkjalyf má 

áætla að þeir hafi verið komnir með langt genginn sjúkdóm og því líklegri til að hafa 

ómeðhöndlaða verki. Þrátt fyrir það kemur þetta háa hlutfall þátttakenda með verki á 

óvart þar sem eitt af skilyrðum fyrir þátttöku í þessari rannsókn var að sjúklingar hefðu 

verið á ópíoíðum í þrjá daga eða lengur og ættu því að vera betur verkjastilltir ef þeir 

hefðu verið að fá fullnægjandi verkjameðferð. 

Erfitt er að bera saman niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar hvað varðar 

styrkleika verkja en úrtak þessarar rannsóknar er mun afmarkaðra en hefur verið í flestum 

rannsóknum. Þátttakendur í þessari rannsókn höfðu til að mynda mun meiri verki heldur 

en krabbameinssjúklingar í rannsókn Ba çivan o.fl (2009) en meðaltími frá greiningu 

krabbameinsins var mun styttri í þeirri síðarnefndu.  

Flestir þátttakendur greindu frá því að verkir hefðu truflandi áhrif á daglegt líf 

þeirra en nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli verkja og truflandi áhrifa 

verkja á daglegt líf (Potter o.fl., 2003; Ward o.fl., 1993; Yates o.fl., 2002). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar skarast á við niðurstöður Ba çivan o.fl., (2009) þar sem langflestir 

þátttakendur greindu frá því að verkir hefðu ekki truflandi áhrif á daglegt líf. Hins vegar 

voru þeir sjúklingar með mun minni verki en sjúklingar í þessari rannsókn eins og kom 

fram hér að ofan og því er erfitt að bera þessar rannsóknir saman. Rannsakað var hvort 

samband væri á milli lýðfræðilegra þátta (aldurs og kyns), truflandi áhrifa verkja á 
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daglegt líf og styrkleika verkja. Neikvætt samband reyndist vera á milli aldurs og 

truflandi áhrifa verkja á daglegt líf sem bendir til þess að eftir því sem þátttakendur voru 

yngri, því meiri truflandi áhrif höfðu verkirnir á þeirra daglega líf. Marktækur munur var 

á milli kynja þegar kom að styrkleika verkja þar sem konur voru með marktækt hærra 

meðaltal á styrkleika verkja. Potter o.fl (2003) gátu hins vegar ekki greint mun á milli 

kynja þegar kom að styrkleika verkja. 

Rannsóknarspurning 2. 

Hver er tíðni hindrandi viðhorfa til verkjameðferðar meðal íslenskra 

krabbameinssjúklinga?  

Hindrandi viðhorf virðast vera tíð meðal krabbameinssjúklinga á Íslandi þar sem á 

milli 47-99% þátttakenda voru að einhverju leyti sammála fullyrðingum sem tengjast 

hindrandi viðhorfum BQ-II (með skor á bilinu 1-5). Meðaltal fyrir heildarstig BQ-II er 

2,13. Lægsta gildi fyrir BQ-II heild var 0,22 sem bendir til þess að  allir þátttakendur hafi 

greint frá einhverjum hindrandi viðhorfum til verkjameðferðar. Þau viðhorf sem voru 

með hæstu meðaltalsgildin af þeim átta hindrandi viðhorfum sem metin voru eru 

áhyggjur af því að verkjalyfjanotkun geti dregið úr hæfni til að fylgjast með breytingum á 

sjúkdómseinkennum, hræðsla við að ánetjast verkjalyfjum, ótti við að verkjalyfjanotkun 

geti bælt ónæmiskerfið og áhyggjur af þolmyndun. Forlagatrú og áhyggjur af því að 

draga athygli læknis frá því að meðhöndla krabbameinið voru þau viðhorf sem síst voru 

til staðar og með lægstu meðaltalsgildin af hinum átta viðhorfum. 

Þegar heildarstig hindrandi viðhorfa eru borin saman við niðurstöður annarra 

rannsókna (sjá töflu 3) má sjá að hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal íslenskra 

krabbameinssjúklinga virðast í heildina vera minni en hjá sjúklingum í öðrum löndum 
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(Ward og Hernandez, 1994: Lin og Ward, 1995). Undantekningar eru þó bandarískar 

rannsóknir Ward o.fl. (1993) og Ward og Gatwood (1994) 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við fyrri rannsóknir á 

Íslandi má sjá að meðaltalsgildi meðal krabbameinssjúklinga og almennings á Íslandi eru 

mjög svipuð fyrir utan forlagatrú sem reyndist hafa mun lægra meðaltalsgildi í þessari 

rannsókn. Þær niðurstöður komu rannsakendum ekki á óvart. Í rannsókn Gunnarsdóttur 

o.fl. (2008) voru borin saman hindrandi viðhorf á meðal almennings sem hafði 

persónulega reynslu af krabbameini og þeirra sem ekki höfðu persónulega reynslu. 

Hindrandi viðhorf reyndust síður vera til staðar meðal fyrrgreinda hópsins. Rannsakendur 

höfðu búist við lægri meðaltalsgildum úr þessari rannsókn þar sem úrtakið samanstóð af 

krabbameinssjúklingum. Því styðja þessar rannsóknir hvor aðra en rannsakendur höfðu 

þó búist við því að einnig væri munur á meðaltalsgildum annarra viðhorfa. Hins vegar 

báru Ward og Gatwood (1994) saman hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal 

krabbameinssjúklinga og almennings og voru niðurstöður þær að hindrandi viðhorf voru 

til staðar í svipuðum mæli hjá báðum hópum. 

Rannsóknarspurning 3. 

Eru tengsl á milli hindrandi viðhorfa, verkja og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf 

krabbameinssjúklinga?  

 Margar rannsóknir hafa kannað fylgni á milli hindrandi viðhorfa, verkja og 

truflandi áhrifa verkja á daglegt líf krabbameinssjúklinga og virðast flestar þeirra gefa til 

kynna að fylgni sé til staðar. Einu marktæku tengslin sem fundust á milli hindrandi 

viðhorfa, styrkleika verkja og áhrifa á daglegt líf í þessari rannsókn voru við 

undirflokkinn forlagatrú og voru tengslin jákvæð við báðar breyturnar. Aðrar rannsóknir 
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hafa einnig fundið tengsl á milli forlagatrúar og verkja. Í rannsókn Ward o.fl (1993) 

reyndist vera jákvætt samband á milli minnstu verkja og forlagatrúar. Í rannsókn Lin og 

Ward (1995) reyndist vera jákvætt samband á milli verkja sem þátttakendur fundu fyrir 

þegar verkjaskráin var lögð fyrir og forlagatrúar. Þrátt fyrir að aðrar rannsóknir hafa ekki 

sýnt fram á sérstök tengsl á milli forlagatrúar og truflandi áhrifa verkja á daglegt líf hafa 

þær hins vegar sýnt fram á tengsl á milli annarra hindrandi viðhorfa og truflandi áhrifa 

verkja á daglegt líf (Edrington o.fl., 2009; Lin og Ward, 2005). 

Í þessari rannsókn reyndist vera jákvæð fylgni á milli styrkleika verkja og truflandi 

áhrifa verkja á daglegt líf sem samræmist fyrri rannsóknum um að eftir því sem verkir 

eru meiri því meiri truflandi áhrif hafa þeir á daglegt líf krabbameinssjúklinga (Potter 

o.fl., 2003; Yates o.fl., 2002). 

Rannsóknarspurning 4. 

Hafa lýðfræðilegir þættir (aldur og kyn) áhrif á hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

meðal krabbameinssjúklinga? 

Niðurstöður allflestra rannsókna gefa til kynna að í heildina er ekki munur á milli 

kynja þegar kemur að hindrandi viðhorfum til verkjameðferðar. Sömu niðurstöður 

fengust í þessari rannsókn. Einnig var ekki fylgni á milli kyns og BQ-II heildarstiga eða 

undirflokka. Erfitt er að útskýra ástæður þess að sumar rannsóknir greina mun á milli 

kynja þegar kemur að hindrandi viðhorfum. Jákvæð fylgni var hins vegar á milli aldurs 

og BQ-II heildarstiga og undirflokka, nema við undirflokkinn forlagatrú. Niðurstöður þó 

nokkurra rannsókna hafa gefið sömu niðurstöður og greint jákvæð tengsl á milli aldurs 

og hindrandi viðhorfa, þ.e. að hindrandi viðhorf séu algengari eftir því sem að 

einstaklingarnir eru eldri (Gunnarsdóttir o.fl., 2002; Lai o.fl., 2002; Valeberg o.fl., 2009; 
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Ward o.fl., 1998). Í rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2008) meðal almennings á Íslandi 

reyndist vera neikvæð fylgni á milli aldurs og forlagatrúar. Slík tengsl voru greind í 

þessari rannsókn en reyndust ekki marktæk. 

Gildi fyrir hjúkrun 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi þekkingu á hindrandi viðhorfum, notkun 

verkjalyfja og séu meðvitaðir um þá sem eru líklegri til að hafa hindrandi viðhorf til 

verkjameðferðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta aðstoðað við að öðlast aukinn 

skilning á því. 

BQ-II getur reynst hjálplegur bæði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og rannsakendur til að 

bæta verkjameðferð sjúklinga og að meta áhrif fræðsluíhlutana. Niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt fram á gildi og áhrif fræðsluíhlutana til þess að bæta viðhorf 

krabbameinssjúklinga til verkjameðferðar (Bennet, Bagnall og Closs, 2009). Mikilvægt 

væri að þróa slíkar íhlutanir hér á landi sem miða að því að vinna gegn hindrandi 

viðhorfum til verkjameðferðar. 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að þýðið er vel skilgreint og tóku flestir 

krabbameinssjúklingar sem féllu innan skilgreiningarramma þýðisins á Íslandi, þátt í 

rannsókninni. Því getur ytra réttmæti rannsóknarinnar talist gott en einnig fékkst góð 

svörun úr spurningarlistunum. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að ekki er hægt að draga ályktanir um alla 

krabbameinssjúklinga á Íslandi út frá þessum niðurstöðum þar sem allir þátttakendur í 

þessari rannsókn voru með langt gengið krabbamein og jafnframt voru þeir allir á ópíoíð 
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verkjameðferð. Einnig býður þetta rannsóknarsnið aðeins upp á að skoða samband 

hindrandi viðhorfa við aðrar breytur en ekki ástæður þess að slík viðhorf eru til staðar. 
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Lokaorð 

Hægt er að draga ýmsan lærdóm af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Mikilvægasti 

lærdómurinn er líklega sá að stór hluti krabbameinssjúklinga á ópíoíðum á íslandi hefur 

ranghugmyndir og hindrandi viðhorf til verkjameðferðar. Verkir eru einnig algengir 

meðal þeirra og geta þeir haft truflandi áhrif á daglegt líf. Hugsanlega er hægt að útskýra 

ólíkar niðurstöður sem fást úr þessari rannsókn borið saman við aðrar rannsóknir hvað 

varðar hindrandi viðhorf, tíðni og styrkleika verkja með þeim klíníska mun sem er á þýði 

þessarar rannsóknar og þýði annarra rannsókna. Einnig hafa rannsakendur dregið þær 

ályktanir að menningartengdur munur á milli vesturlanda og austurlanda kunni að skýra 

að einhverju leyti mun á hindrandi viðhorfum til verkjameðferðar. 

Rannsakendur telja að áhugavert væri að skoða hvort og hvernig hindrandi viðhorf 

og tengsl þeirra við verki breytast eftir því hvar einstaklingurinn er staddur í 

sjúkdómsferlinu. Hugsanlega væri hægt að nota spurningalistann sem notaður var í 

þessari rannsókn til þess að meta hindrandi viðhorf til verkjameðferðar meðal annarra 

sjúklingahópa. Einnig væri áhugavert að skoða hindrandi viðhorf til verkjameðferðar 

meðal heilbrigðisstarfsfólks á Íslandi en slík rannsókn hefur ekki áður verið framkvæmd 

hér á landi. 

Rannsakendur telja að mikilvægt væri að þróa fræðsluíhlutanir gegn hindrandi 

viðhorfum til verkjameðferðar til þess að auka þekkingu á verkun verkjalyfja og notkun 

þeirra. Þannig mætti hugsanlega draga úr verkjum og þeim neikvæðu áhrifum sem verkir 

geta haft á sjúklinga. 
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