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Útdráttur 

Markmið könnunarinnar var að meta líkamlegar og andlegar síðbúnar afleiðingar 

meðal íslenskra barna sem greinst hafa með krabbamein, ásamt því að kanna þörf 

fyrir og ánægju með stoðþjónustu. Þátttakendur voru allir meðlimir í Styrktarfélagi 

Krabbameinssjúkra Barna og greindust með krabbamein fyrir 18 ára aldur á árunum 

1983 til 2007 og foreldrar þeirra barna sem voru undir 18 ára aldri þegar könnunin 

var gerð. Helstu niðurstöður voru að töluverður hluti einstaklinga sem greinst hafa 

með krabbamein í æsku finna fyrir líkamlegum síðbúnum afleiðingum. Einnig kom í 

ljós að börn og unglingar á aldrinum 9 til 17 ára sem greinst hafa með krabbamein 

eru ekki með fleiri kvíðaeinkenni en jafnaldrar í almennu þýði. Helmingur þeirra var 

þó með aðskilnaðar- og ofsakvíða yfir klínískum mörkum. Niðurstöður sýndu einnig 

fram á að meirihluti þátttakenda taldi upplýsingar um síðbúnar afleiðingar 

krabbameinsins og meðferðar þess ekki hafa verið nægilegar og voru sammála því 

að sálfræðiþjónusta ætti að standa til boða meðan á krabbameinsmeðferð stendur.  

Lífslíkur barna sem greinast með krabbamein í æsku hafa aukist verulega á 

undanförnum áratugum þar sem árangur krabbameinsmeðferða á Vesturlöndum 

hefur batnað til muna (Eiser, Hill og Vance, 2002). Í dag lifa um 80% barna sem 

greinast með krabbamein í að minnsta kosti 5 ár eftir greiningu (Condren, Lubsch 

og Vats, 2005; Schultz, o.fl., 2007). Með bættum árangri krabbameinsmeðferða 

hefur fjöldi barna sem finna fyrir síðbúnum afleiðingum aukist. Það er því 

mikilvægt að skoða mögulegar líkamlegar, andlegar og félagslegar síðbúnar 

afleiðingar og hvaða áhrif þær hafa á heilsu barna, lífsgæði og líðan (Hudson, o.fl., 

2003). Markmið þessarar könnunar er að meta líkamlegar og andlegar síðbúnar 

afleiðingar meðal barna sem greindust með krabbamein á Íslandi á árunum 1983 til 

2007, ásamt því að kanna þörf fyrir og ánægju með stoðþjónustu.   

Inngangur  

Krabbamein hjá börnum 

Krabbamein er skilgreint sem stjórnlaus og óreglulegur vöxtur fruma sem ræðst á, 

rýfur og eyðileggur heilbrigðan vef (Bruce, 2006). Krabbamein hjá börnum þróast 

hraðar en krabbamein hjá fullorðnum þar sem krabbameinsfrumur í börnum vaxa 

saman með ört vaxandi vefjum barnsins (Bruce, 2006). Á Vesturlöndum er 

krabbamein algengasta sjúkdómstengda dánarorsök barna og unglinga (Óskarsson, 

o.fl. 2010). Á hverju ári greinast að meðaltali 10 til 12 börn, yngri en 18 ára, með 

krabbamein á Íslandi og er það svipað hlutfall og á öðrum Vesturlöndum 

(Styrktarfélag Krabbameinssjúkra Barna [SKB], 2008). Hvítblæði og heilaæxli eru 
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algengustu tegundir krabbameina hjá börnum og ná yfir rúmlega helming allra 

tilfella (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008; Óskarsson, o.fl., 2010; SKB, 2008). 

Hvítblæði einkennist af hröðum vexti afbrigðilegra, óþroskaðra hvítra blóðfruma 

sem ráðast á aðra vefi og líffæri og með tímanum byrja þær að hamla framleiðslu 

heilbrigðra blóðfruma í beinmerg. Heila- og mænuæxli einkennast af hröðum vexti 

fruma í heilanum eða miðtaugakerfinu sem mynda æxli sem truflar og skaðar 

heilastarfssemi (Bruce, 2006). Eitlaæxli, beinæxli og fósturvefsæxli eru dæmi um 

aðrar tegundir krabbameina sem má finna hjá börnum (SKB, 2008). Árlegt 

aldursstaðlað nýgengi á Íslandi á árunum 1981 til 2006, hjá börnum og unglingum 

18 ára og yngri var 16,1 af 100.000 hjá drengjum en 12,8 af 100.000 hjá stúlkum. 

Nýgengið var hæst hjá börnum undir 4 ára aldri og á aldursbilinu 15 til 17 ára 

(Óskarsson, o.fl., 2010). Krabbamein hjá börnum er sjaldgæfur sjúkdómur, en 

drengir eru almennt í meiri hættu á að fá krabbamein heldur en stúlkur og eru 

ástæður þess óþekktar (Óskarsson, o.fl., 2010).  

Orsakir krabbameina hjá börnum eru oftast óþekktar og yfirleitt af öðrum 

toga en hjá fullorðnum þar sem lífsstílstengdir áhættuþættir eins og reykingar, 

áfengisneysla og mataræði koma ekki við sögu (Óskarsson, o.fl., 2010). 

Erfðafræðilegir þættir eru almennt mikilvægari hvað varðar myndun krabbameina 

meðal barna heldur en meðal fullorðinna (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008). Það 

eru ákveðnir meðfæddir sjúkdómar og heilkenni sem auka hættuna á myndun 

krabbameins, eins og til dæmis Downs heilkenni og taugatrefjaæxlager en þetta er 

sjaldgæft. Börn sem hafa gengið í gegnum krabbameinsmeðferð eru þó í aukinni 

hættu á að greinast aftur með krabbamein síðar á lífsleiðinni sem oft má rekja til 

lyfja- eða geislameðferða (Óskarsson, o.fl., 2010). Þess vegna er mikilvægt að 

þekkja langtímaáhrif krabbameins og krabbameinsmeðferða og fylgja vel eftir 

börnum og unglingum sem hafa gengið í gegnum slíkar meðferðir eða eru með 

þekkta meðfædda áhættuþætti (Kristinsson, o.fl., 2002; Óskarsson, o.fl., 2010).  

Meðferðir við krabbameini 

Tegund krabbameinsmeðferðar sem læknir mælir með fer eftir tegund krabbameins, 

stærð þess og staðsetningu, hvort krabbameinið hafi dreift sér um líkamann og 

heilsu einstaklingsins (American Society of Clinical Oncology [ASCO], 2009). 

Krabbameinsmeðferð hjá börnum er að mestu leyti eins og krabbameinsmeðferð hjá 

fullorðnum og í heildina litið eru krabbamein meðal barna næmari fyrir 
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krabbameinslyfjum og geislameðferð og því gengur oft betur að meðhöndla 

krabbameinið hjá þeim. Almennt þola börn lyfjameðferð betur en geislameðferð þar 

sem þau eru viðkvæmari fyrir langtímaáhrifum geislameðferðar sem getur haft áhrif 

á vöxt þeirra og þroska (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008). Algengustu 

krabbameinsmeðferðirnar eru skurðaðgerð, geislameðferð og lyfjameðferð (ASCO, 

2009). Það er oft nóg að meðhöndla krabbamein með einni tegund meðferðar en 

stundum eru tvær eða fleiri notaðar saman (Speechley, Barrera, Shaw, Morrison og 

Maunsell, 2006). Lyfjameðferð drepur krabbameinsfrumur í líkamanum og er 

algengasta tegund krabbameinsmeðferðar. Lyfin eru ýmist gefin í æðalegg, í 

töfluformi eða með sprautum (SKB, 2008; Amgen, e.d.; Bruce, 2006). Læknar 

mæla oft með geislameðferð í kjölfar skurðaðgerðar til að eyða þeim 

krabbameinsfrumum sem eftir eru (Bruce, 2006). Skurðaðgerð felur í sér að 

fjarlægja krabbameinsvef úr líkamanum og eru sumar tegundir krabbameina 

einungis hægt að fjarlægja með skurðaðgerð (ASCO, 2009). Geislameðferð felst í 

notkun geisla við að drepa krabbameinsfrumur og er þetta staðbundin meðferð þar 

sem hún hefur aðeins áhrif á þann hluta líkamans sem henni er beint að. Markmið 

geislameðferðar getur falið í sér að minnka æxli fyrir aðgerð, koma í veg fyrir að 

æxli komi aftur eftir aðgerð, útrýma krabbameinsfrumum í öðrum hlutum líkamans 

og draga úr sársauka (American Society of Clinical Oncology, 2009). Það er 

algengt að nota einungis lyfjameðferð eða lyfjameðferð með öðrum tegundum 

krabbameinsmeðferða til að vinna gegn krabbameini. Fáir þurfa einungis á 

geislameðferð eða skurðaðgerð að halda (Speechley, o.fl., 2006). Meirihluti þeirra 

sem fá krabbamein í æsku gangast aðeins undir meðferð einu sinni þrátt fyrir að 

meðferðirnar auki líkurnar á að greinast með krabbamein aftur síðar á lífsleiðinni 

(Speechley, o.fl., 2006; Óskarsson, o.fl., 2010). 

Síðbúnar afleiðingar 

Síðbúnar afleiðingar (late effects) eru neikvæð áhrif krabbameins og meðferðar þess 

sem geta komið fram mörgum mánuðum eða árum eftir lok meðferðar (Eiser, o.fl., 

2000; American Cancer Society [ACS], 2009). Afleiðingarnar geta verið 

líkamlegar, andlegar eða félagslegar og haft mikil áhrif á heilsu, lífsgæði og líðan 

(Hudson, o.fl., 2003). Um það bil tveir af þremur einstaklingum sem hafa lifað af 

krabbamein í æsku finna fyrir líkamlegum eða sálrænum síðbúnum afleiðingum og 

um það bil 25% upplifa að minnsta kosti eina lífshættulega síðbúna afleiðingu. Í 
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fyrstu var einungis einblínt á fyrstu fimm árin eftir greiningu krabbameins en eftir 

því sem lífslíkur barna með krabbamein jukust varð það ljóst að síðbúnar 

afleiðingar geta komið fram hvenær sem er og stundum mörgum árum síðar (Eiser, 

o.fl., 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að kyn, aldur við greiningu, tegund 

krabbameins, staðsetning krabbameinsins í líkamanum og tegundir meðferða eru 

þættir sem geta haft áhrif á síðbúnar afleiðingar og alvarleika þeirra (Hudson, o.fl., 

2003).  

Síðbúnar afleiðingar meðferða 

Krabbameinsmeðferðir geta valdið ýmsum síðbúnum afleiðingum en áhrifin eru 

mismunandi eftir tegundum meðferða. Flestar líkamlegar síðbúnar afleiðingar 

orsakast af lyfja- eða geislameðferð. Umfangsmiklar skurðaðgerðir geta einnig leitt 

til síðbúinna afleiðinga en það er ekki jafn algengt (ACS, 2009). Líkamlegar 

síðbúnar afleiðingar orsakast af skaða sem krabbameinsmeðferðirnar valda á 

heilbrigðum frumum í líkamanum. Lyfja- og geislameðferðir ráðast á frumur í 

líkamanum sem vaxa hratt, líkt og krabbameinsfrumur, en hjá börnum vaxa 

heilbrigðar frumur í beinum, heila og öðrum líffærum einnig hratt þannig. 

Meðferðirnar geta því skemmt heilbrigðar frumur eða komið í veg fyrir að þær 

þroski og vaxi eins og þær ættu að gera (ACS, 2009). Með bættum árangri 

krabbameinsmeðferða koma síðbúnar afleiðingar þeirra æ skýrar í ljós og virðast 

áhrifin meðal annars koma fram á vexti barna, hormónajafnvægi, ónæmiskerfi, 

ófrjósemi og skaðlegum áhrifum á hjarta, nýrum og lifur (Kristinsson, o.fl., 2002; 

Bruce, 2006).  

Geisla- og lyfjameðferð í heila og mænu er talin hafa áhrif á vitsmunalega 

starfsemi eins og lægri greindarvísitölu og skerðingu á minni vegna áhrifa á æða- og 

lífefnakerfi (Eiser, 1998). Þetta hefur verið tengt við námsörðugleika hjá börnum og 

kemur yfirleitt í ljós tveimur til fimm árum eftir meðferð. Námsörðugleikar eru 

algengari hjá börnum sem fá meðferð fyrir 5 ára aldur (ACS, 2009). Áhrif 

krabbameinsmeðferðar á nám og athygli vekur upp spurningar um vitsmunalega 

starfsemi síðar meir hjá einstaklingum sem hafa fengið krabbamein í æsku og 

möguleika þeirra á velgengni í námi (Eiser, 1998). Vitsmunaleg skerðing hefur 

verið tengd við fjölda meðferða og eru þeir sem fengu bráðahvítblæði í æsku og 

heilaæxli í mestri hættu fyrir slíku (Bruce, 2006).  
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Aldur við greiningu 

Aldur við greiningu hefur oft verið skoðaður í tengslum við aðlögun hjá 

einstaklingum sem hafa lifað af krabbamein í æsku. Sumar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að eftir því sem börn greinast eldri, því meiri líkur eru á streitueinkennum, 

hegðunarvanda og slæmri félagslegri aðlögun (Stam, Grootenhuis og Last, 2001). 

Von-Essen, o.fl. (2000) fundu tengsl á milli aldurs við greiningu og aðlögunar þar 

sem unglingar sem voru 10 til 14 ára við greiningu sýndu hærri tíðni þunglyndis og 

kvíða heldur en unglingar sem voru eldri við greiningu eða börn sem voru yngri og 

fengu greiningu á aldrinum eins til sex ára.  

 Einstaklingar sem lifa af heilaæxli í æsku eru í aukinni hættu á að finna fyrir 

síðbúnum afleiðingum krabbameinsmeðferðar, sérstaklega í kjölfar geislameðferðar 

á höfði. Þroski barna sem lifa heilaæxli af getur orðið fyrir áhrifum og lýst sér í 

minnistruflunum, erfiðleikum með að halda einbeitingu og námserfiðleikum 

(Condren, o.fl., 2005). Umfang hugrænnar skerðingar virðist fara eftir aldri barnsins 

við greiningu þar sem börnin eiga við fleiri vandamál að stríða eftir því sem þau 

greinast yngri (Condren, o.fl., 2005; Oeffinger og Hudson, 2004). Börn sem 

greinast með heilaæxli fyrir sjö ára aldur eru í aukinni áhættu fyrir vitsmunalegri 

skerðingu og lægri greindarvísitölu (Radcliffe, o.fl., 1996). Ástæðan fyrir þessu er 

mögulega sú að næmni heilans fyrir áhrifum geislunarinnar minnka eftir því sem 

hann hefur þroskast meira áður en einstaklingurinn fer í meðferðina (Lustig, o.fl., 

2003).  

 

Líkamlegar síðbúnar afleiðingar 

Hátt hlutfall þeirra sem hafa lifað af krabbamein í æsku finna fyrir líkamlegum 

síðbúnum afleiðingum vegna krabbameinsins eða krabbameinsmeðferðarinnar 

(Lackner o.fl., 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á verri líkamlega heilsu hjá 

einstaklingum sem hafa lifað af krabbamein í æsku samanborið við heilbrigt þýði 

(Bruce, 2006; Speechley, o.fl., 2006). Líkamlegar síðbúnar afleiðingar geta átt við 

mismunandi hluta líkamans og verið mis alvarlegar (ACS, 2009). Ýmis 

heilsufarsleg vandamál kunna að fylgja krabbameinsmeðferðum eins og vanvirkni í 

skjaldkirtli, skerðing á starfsemi hjarta og nýrna, heyrnartap og truflun á vexti og 

þroska (Óskarsson, o.fl., 2010). Rannsókn Lackner, o.fl. (2000) sýndi fram á að 
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algengustu líkamlegu síðbúnu afleiðingar þátttakenda voru truflun á starfsemi 

innkirtlakerfis, versnun á sjón, versnun á heyrn, truflun á starfsemi nýrna og 

lifrasjúkdómar.  

Truflun á líffærastarfssemi 

Áhrif krabbameinsmeðferða á hjartað eru vel þekkt og lyfja- og geislameðferðir 

geta valdið bæði bráða- og langtíma truflun á starfsemi hjartans (Kristinsson, o.fl., 

2002; Eiser, 1998). Lyfið anthracýclín spilar stórt hlutverk í meðferðum við flestum 

tegundum krabbameina hjá börnum og eru notuð í 60% tilfella (Schwartz, 1999; 

Dickerman, 2007). Anthracýclín og skyld lyf hindra vöxt hjartavöðvafrumna og 

auka líkur á hjartabilun og geta jafnvel leitt til dauða. Áhrifin eru háð skammtastærð 

og eru til staðar í mörg ár eftir meðferðarlok. Þótt flestir sem hafa fengið slíka 

meðferð séu einkennalausir eftir 15 ár eru skemmdirnar samt sem áður til staðar 

(Kristinsson, o.fl., 2002).  

Geislameðferð á bringu getur haft skaðleg áhrif á lungu og öndunarvandi er 

algengasta afleiðingin hjá börnum sem hafa gengið í gegnum slíka meðferð (ACS, 

2009). Geislameðferðin getur einnig valdið óeðlilegum bandvefsvexti í lungum, 

minnkað heildarstærð lungna, valdið langvarandi hósta og andþrengslum við 

áreynslu (ACS, 2009; Oeffinger og Hudson, 2004). Ákveðin lyf sem notuð eru í 

lyfjameðferð geta einnig valdið þessum áhrifum og aukast líkurnar enn frekar ef 

notast er við bæði geisla- og lyfjameðferð (ACS, 2009). Geislameðferð á bringu 

hefur einnig verið tengd við aukna tíðni lungnakrabbameins en það er tiltölulega 

óalgengt nema einstaklingur reyki líka (Oeffinger og Hudson, 2004).  

 Skemmdir á skjaldkirtli eru algengar eftir geislameðferð (Schwartz, 1999). 

Vanvirkni eða ofvirkni skjaldkirtils getur komið í kjölfar geislunar á brjóstkassa, 

höfuðkúpu eða hálsi (Dickerman, 2007). Vanvirkni skjaldkirtils er algengasta 

skjaldkirtilstruflunin og felst í því að hann býr ekki til nægilegt magn hormóna. 

Einkenni sem benda til vanvirkni skjaldkirtils eru mikil þreyta, þurr húð, 

óútskýranleg þyngdaraukning, hægðartregða, hægur beinvöxtur og hárþynning. 

Ofvirkur skjaldkirtill er sjaldgæfari, en þá er hormónaframleiðsla of mikil. Einkenni 

sem benda til ofvirkni skjaldkirtils eru taugaveiklun, þyngdarmissir, erfiðleikar með 

svefn, niðurgangur og stækkaður skjaldkirtill. Skjaldkirtilsvandamál hafa komið 

fram allt að 20 árum eftir meðferð og mögulegt er að bera kennsl á þessi vandamál 
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með því að gera skjaldkirtilsblóðprufur einu sinni á ári eftir að meðferð lýkur (ACS, 

2009).  

 Lyfjameðferð getur haft skaðleg áhrif á lifur og virðast tegundir lyfja sem 

notaðar eru í meðferðinni hafa áhrif á myndun langtíma lifraskemmda (Dickerman, 

2007; DeLaat og Lampkin, 1992). Lifrabólga og skorpulifur eru dæmi um 

skemmdir sem meðferðin getur valdið (Dickerman, 2007). Sjúklingar sem fá lítinn 

daglegan lyfjaskammt eru í meiri áhættu að fá lifraskemmdir heldur en þeir sem fá 

stærri lyfjaskammta sjaldnar. Krónískar lifraskemmdir geta verið lúmskar þar sem 

fólk getur verið einkennalaust lengi (DeLaat og Lampkin, 1992).  

Geisla- og lyfjameðferðir geta einnig valdið nýrnaskemmdum (Dickerman, 

2007). Eitrun í nýrum er hugsanleg aukaverkun nokkurra lyfja eins og cisplatín, 

methotrexate og nítrosoureas. Tengsl hafa fundist milli þessara lyfja og bráðrar og 

langvinnar eitrunar í nýrum. Það kemur þó sjaldan fyrir að einstaklingar sem hafa 

fengið krabbamein í æsku þurfi á himnuskiljun að halda vegna langtíma nýrna 

eitrunar (Ganz, 2001). 

Truflun á skynjun 

Versnun á sjón getur átt sér stað í kjölfar krabbameinsmeðferða. Það eru ákveðin lyf 

sem hafa slæm áhrif á augu og geta leitt til vandkvæða eins og þokukenndrar sjónar, 

tvöfaldrar sjónar og gláku sem er augnsjúkdómur sem einkennist af auknum 

þrýstingi í auga (ACS, 2009; Lackner, o.fl., 2000). Oft hverfa þessi áhrif þó með 

tímanum. Það eru meiri líkur á versnun á sjón ef æxlið var í eða nálægt auga og 

getur geislameðferð á augnsvæðinu stundum valdið skýi á auga sem veldur 

starblindu (cataract). Geislameðferð á beinum í kringum auga getur einnig hægt á 

beinvexti og breytt formi andlitsins eftir því sem barnið vex (ACS, 2009).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að lyfjameðferð geti leitt til versnunar á heyrn, 

sérstaklega þegar lyfið cisplatín er notað (Eiser, 1998). Talið er að cisplatín komi í 

veg fyrir myndun varnarefna sem vernda innra eyrað. Fólk getur misst heyrnina 

fyrir hátíðnihljóðum þannig að það heyrir ekki háa tóna þó það heyri ennþá lága 

tóna (Dickman, 2007; ACS, 2009). Skerðingin getur orðið svo mikil að sumir þurfa 

á heyrnartæki að halda (Lackner, o.fl. 2000). Aðrar síðbúnar afleiðingar geta verið 

suð í eyrum, svimi og hart og stökkt eyrnavax. Geislameðferð getur einnig leitt til 

versnunar á heyrn. Það er því skynsamlegt að fylgjast með heyrn barnsins eftir að 
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meðferð lýkur með reglulegum heyrnarprófum til að athuga hvort það séu einhver 

vandamál til staðar (ACS, 2009). 

Vöxtur og þroski 

Hömlun á vexti meðan á krabbameinsmeðferð stendur er algengt vandamál. Eftir að 

meðferð lýkur getur vaxtarkippur átt sér stað, en hjá sumum einstaklingum er lítil 

hæð varanleg (ACS, 2009). Samkvæmt rannsókn Kristinsson, o.fl. (2002) sem gerð 

var á Íslandi á síðbúnum afleiðingum meðferða við hvítblæði í æsku virðast 

einstaklingar missa nokkuð af hæðarvexti vegna krabbameinsmeðferða. Að 

meðaltali var þó aðeins um 4 cm að ræða en töluverður kynjamunur kom fram þar 

sem stúlkurnar misstu umtalsvert meiri hæð en drengirnir. Engin einhlít skýring 

hefur fundist á þessu (Kristinsson, o.fl., 2002). Lyfjameðferð getur leitt til þess að 

það hægist á vexti en þetta er yfirleitt tímabundið þegar barnið fær aðeins 

lyfjameðferð og ekki geislameðferð. Margar síðbúnar afleiðingar vaxtar og þroska 

tengjast geislun. Geislun hefur bein áhrif á vöxt beina sem eru á svæðinu sem verið 

er að meðhöndla og getur geislun á heila hægt á vexti. Ekki er fyllilega ljóst hvernig 

geislunin hefur áhrif á vöxt (ACS, 2009). 

 Offita er skelfileg síðbúin afleiðing hjá einstaklingum sem hafa lifað af 

krabbamein í æsku. Offita er áhættuþáttur fyrir myndun annarra sjúkdóma eins og 

til dæmis sykursýki, svefntruflanir, þunglyndi o.fl. Þetta veldur miklum áhyggjum 

varðandi lífsgæði síðar á ævinni og er því mikilvægt að skilja uppruna og framvindu 

yfirþyngdarinnar til þess að koma í veg fyrir frekari sjúkdóma (Lustig, o.fl., 2003). 

Einstaklingar sem hafa lifað af heilaæxli í æsku eru í aukinni hættu að verða of 

þungir ef skaði verður á undirstúku í heila. Það eru ýmsir áhættuþættir sem spá fyrir 

um myndun offitu hjá þessum einstaklingum; staðsetning æxlis hjá undirstúku, 

umfang skurðaðgerðar og geislun á svæði undirstúku. Ofþyngd sem orsakast af 

skaða á undirstúku er óstýrilát og megrunarkúrar hafa engin áhrif (Lustig, o.fl., 

2003). Tíðni ofþyngdar eftir meðferð hjá börnum með hvítblæði er 16% til 56% og 

orsakast gjarnan af geislameðferð á höfði, sterameðferð, hreyfingarleysi eða aukinni 

fæðuinntöku (Dickman, 2007). Lyfjameðferð ein og sér getur einnig leitt til 

ofþyngdar og eru sterar í lyfjunum taldir valda því. Hjá einstaklingum sem hafa 

gengið í gegnum hvítblæðismeðferð hefst þyngdaraukning oft meðan á meðferð 

stendur og heldur áfram eftir að meðferð lýkur. Þyngdaraukning virðist vera mest 

fyrsta árið eftir lok meðferðarinnar og þessir einstaklingar eru í aukinni áhættu að 
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verða of þungir á fullorðinsárum. Meirihluti þeirra sem verða of þungir eftir 

meðferð voru ekki of þungir þegar krabbameinið var greint (Van Dongen-Melman, 

o.fl., 1995). 

Þreyta og erfiðleikar með daglegar athafnir 

Svefngæði og þreyta hefur verið skoðuð hjá einstaklingum sem hafa lifað af 

krabbamein í æsku. Mulrooney bar saman 1897 einstaklinga sem höfðu fengið 

krabbamein við 369 systkini þeirra. Þeir sem höfðu fengið krabbamein sögðust 

finna fyrir meiri þreytu en systkini þeirra sem voru í samanburðarhóp. Tengsl 

fundust milli þunglyndis og aukinnar þreytu hjá þeim sem höfðu fengið krabbamein 

í æsku og var þunglyndi þeirra einnig talið tengjast svefntruflunum og aukinni 

þreytu á daginn (Zeltzer, o.fl., 2009).  

Illkynja sjúkdómur eða meðferðin gegn honum getur valdið langtíma 

skerðingu á vitsmunalegum, tilfinningalegum og líkamlegum þáttum sem hafa áhrif 

á virkni einstaklingsins. Hömlun í starfssemi getur hamlað einstaklingnum til að 

taka að fullu þátt í daglegum athöfnum sem nauðsynlegar eru til að sjá um sjálfan 

sig, sjá um heimilið eða standa sig í starfi. Hömlun í frammistöðu og þátttöku hefur 

fundist hjá allt að 69% þeirra sem hafa fengið krabbamein í æsku. Sérstakur áhugi 

er fyrir síðbúnum afleiðingum meðferða hjá börnum með krabbamein vegna ungs 

aldurs þeirra og áranna sem þau eiga framundan (Ness, o.fl., 2005).  

Geislameðferð getur haft áhrif á vöðva, bein og mjúka vefi. Þetta veldur 

sérstaklega vandamálum hjá börnum og unglingum þar sem skemmdir verða á 

beinum sem leiða til vöðvarýrnunar. Minni vöxtur getur verið afleiðing meiðsla á 

beinum eða vegna geislunar á heiladingli og skorts á vaxtarhormónum. 

Geislameðferð getur einnig valdið sprungum í beinum og minnkuðu blóðflæði til 

beina sem getur valdið miklum sársauka og gigt. Annað alvarlegt vandamál er 

langvinnur sársauki sem getur verið afleiðing bandvefsmyndunar og óeðlilegs 

bandvefsvaxtar í mjúkum vefjum sem umlykja liði og stórar yfirborðstaugar sem 

hafa orðið fyrir geislun (Ganz, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að verkir í líkama hafa 

neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga sem hafa lifað af krabbamein í æsku (Matziou, 

o.fl., 2008).  
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Sálrænar síðbúnar afleiðingar 

Að upplifa krabbamein í æsku getur valdið langvarandi sálrænum og hugrænum 

vandkvæðum sem hindra aðlögun eftir meðferð (Hudson, o.fl., 2003). Þegar yfir 

heildina er litið virðist meirihluti þeirra sem hafa lifað af krabbamein í æsku 

aðlagast vel og flestar rannsóknir sýna hvorki fram á aukna tíðni þunglyndis né 

kvíða samanborið við einstaklinga úr almennu þýði (Langeveld, Stam, Grootenius 

og Last, 2002). Rannsóknum ber þó ekki alltaf saman um áhrif krabbameins og 

meðferða þess á sálræna líðan og sýna þær fram á mismunandi algengi sálrænna 

vandamála meðal þeirra sem hafa fengið krabbamein í æsku.  

Kvíði 

Kvíði er ástand sem einkennist af sterkum neikvæðum tilfinningum og spennu í 

líkama þar sem einstaklingur býr sig undir tilvonandi hættuástand (Barlow, 2002). 

Kvíðaröskun er ein algengasta geðröskunin hjá ungu fólki og er lífstíðar algengi 

þess á milli 8% til 27%. Þegar börn hafa náð sex ára aldri eru tvisvar sinnum fleiri 

stelpur en strákar sem hafa upplifað kvíðaeinkenni og heldur þetta kynjahlutfall 

áfram í gegnum barnæsku, unglingsárin og snemma á fullorðinsárum (Roza, S. J., 

Hofstra, Van der Ende og Verhulst, (2003). Algengi er þó mismunandi eftir 

tegundum kvíða og fólk getur verið með fleiri en eina tegund af kvíðaröskun annað 

hvort samtímis eða á mismunandi tímum (Costello, Egger og Angold, 2005). Dæmi 

um kvíðaraskanir hjá börnum og unglingum eru félagskvíði og aðskilnaðarkvíði. 

Félagskvíði er algeng kvíðaröskun sem einkennist af þrálátum ótta við félagslegar 

aðstæður (Ollendick og Hirshfeld-Becker, 2002). Einstaklingar óttast að verða sér 

til skammar, verða fyrir niðurlægingu og eru hræddir um álit annarra (Kashdan og 

Herbert, 2001). Þegar einstaklingur er í félagslegum aðstæðum vekur það mikinn 

kvíða sem byggður er á órökréttum grunni og gengur hann mjög langt í því að 

forðast slíkar aðstæður (Ollendick og Hirshfeld-Becker, 2002). Félagskvíði er 

algengasta kvíðaröskunin en allt að 13% einstaklinga í Bandaríkjunum verða fyrir 

áhrifum þess á einhverjum tímapunkti ævi sinnar. Þessi röskun er frekar algeng 

meðal barna og sérstaklega unglinga. Rannsóknir benda til þess að félagskvíði byrji 

á ungum aldri að meðaltali um 15 ára aldurinn og hafa börn verið greind með 

félagskvíða niður í allt að átta ára aldur (Kashdan og Herbert, 2001).  
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Börn og unglingar með aðskilnaðarkvíða upplifa óviðeigandi kvíða miðað 

við aldur og óraunsæjan ótta þegar þau eru aðskilin frá umönnunaraðila sem veldur 

talsverðri truflun á daglegri starfssemi. Börn hafa oft miklar og þrálátar áhyggjur af 

aðskilnaði og finna fyrir streitu þegar þau eru aðskilin frá foreldrum sínum. Þau 

reyna eftir fremsta megni að forðast slíkar aðstæður. Áhyggjur um aðskilnað hjá 

þessum börnum fela í sér ótta um skaða á umönnunaraðila eða á sjálfum sér, 

áhyggjur um að foreldri muni aldrei snúa aftur eða að þau sjálf muni týnast, verða 

rænt eða drepin. Börn geta fengið skapofsaköst, hangið utan í foreldrum sínum, 

fylgt foreldrunum eftir eins og skugginn eða neitað að leika sér án þess að foreldrið 

sé í augsýn (American Psychiatric Association, 1994). Fjöldi rannsókna sýna að 

foreldrar barna með kvíða geta ómeðvitað hvatt til kvíðaviðbragða hjá börnum 

sínum með því að sýna sjálf ótta eða forðun, reyna að stjórna hegðun barnsins, 

ofvernda það eða hvetja barnið til þess að forðast vandamálin í stað þess að takast á 

við þau (Pincus, Eyberg og Choate, 2005). 

Lagt hefur verið til að afskiptasemi foreldra sé sérstakur áhættuþáttur fyrir 

kvíða á meðal barna á skólaaldri. Börn sem eiga afskiptasama foreldra standa 

frammi fyrir nýjum, óljósum aðstæðum þegar þau eru aðskilin frá foreldrum sínum. 

Þessi börn hafa litla reynslu af því að gera hluti án foreldra sinna sem eiga það til að 

hjálpa börnum sínum með ýmsa hluti sem þau eiga að geta gert sjálf miðað við 

aldur. Ef þessi börn eru með erfðafræðilega næmni fyrir kvíðaröskunum þá eiga þau 

það til að misskilja nýjar og óljósar aðstæður sem ógnandi og eru þar með líkleg til 

að óttast aðskilnað frá foreldrum sínum. Þegar þau þurfa að standa á eigin fótum 

standa þau frammi fyrir því að taka þátt í daglegum athöfnum sem foreldrar þeirra 

framkvæmdu fyrir þau áður. Mikill kvíði hamlar því þessum börnum þegar þau 

þurfa að takast á við nýjar aðstæður án foreldra sinna (Wood, 2006). Í rannsókn 

Wood (2006)  á 40 börnum með kvíðaraskanir á aldrinum 6 til 13 ára fundust tengsl 

á milli afskiptasemi foreldra og aðskilnaðarkvíða hjá þessum börnum.  

Meirihluti einstaklinga sem greinast með krabbamein finna fyrir miklu álagi, 

streitu og andlegu ójafnvægi bæði við greiningu og meðferð krabbameinsins. Þetta 

er tímabundið ástand hjá flestum, en hjá sumum hverfur streitan og slæma andlega 

líðanin ekki með tímanum. Algengi kvíða meðal þessara einstaklinga er talin vera 

6% til 23%. Þetta víða bil vísar til ósamræmis milli rannsókna. Margir finna til 
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dæmis fyrir kvíða yfir því að krabbameinið gæti mögulega tekið sig upp aftur og er 

ótti við að deyja stór hluti af kvíðanum (Stein, o.fl., 2008).  

Mismunandi niðurstöður rannsókna 

Rannsókn Zebrack, o.fl. (2002) sýndi fram á að meirihluti einstaklinga sem hafa 

lifað af krabbamein í æsku eiga ekki við sálræn vandkvæði að stríða en 

einstaklingar í þessum hópi séu samt sem áður 1,6 til 1,7 sinnum líklegri en systkini 

þeirra til að sýna þunglyndiseinkenni og mikla streitu. Tíðni alvarlegs þunglyndis 

innan hópsins er þó ekki hærri en í almennu þýði þar sem 3% til 10% ungra 

fullorðinna á aldrinum 18 til 44 ára uppfylla greiningarskilmerki um alvarlegt 

þunglyndi. Rannsóknin sýndi einnig fram á að konur eru líklegri en karlar til að 

sýna þunglyndiseinkenni og er sú niðurstaða í samræmi við almennt þýði. 

Einstaklingar sem höfðu fengið geislameðferð voru í aukinni hættu að finna fyrir 

þunglyndiseinkennum og streitu og virtist tegund meðferðar því hafa áhrif.    

(Zebrack, o.fl., 2002).  

 Rannsókn Zeltzer (2009) sýndi fram á að 580 einstaklingar sem höfðu lifað 

af hvítblæði í æsku voru með neikvæðara viðhorf, meiri streitu, hærri tíðni 

þunglyndis, reiði og ringulreið heldur en 396 systkini þeirra. Að vera kvenkyns, 

tilheyra minnihlutahópi eða vera atvinnulaus virtist auka hættuna á því að finna fyrir 

neikvæðum sálrænum einkennum og benti rannsóknin til þess að þörf sé á 

inngripum hjá þessum hópi. 

Larsen, Mattson og Von Essen (2010) gerðu rannsókn á einstaklingum sem 

greindust með krabbamein og fengu lyfjameðferð á aldrinum 13 til 19 ára. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna lífsgæði, kvíða og þunglyndi hjá þátttakendum í allt 

að fjögur ár eftir greiningu krabbameinsins. Niðurstöður sýndu að kvíði mældist 

hæstur að sex mánuðum liðnum eftir greiningu en lækkaði síðan í kjölfarið og varð 

lægri en hjá samanburðarhóp. Þunglyndi mældist hærra að 6 og 12 mánuðum 

liðnum en lækkaði síðan eftir því sem lengri tími leið frá greiningu og mældist 

lægra miðað við samanburðarhóp. Lífskraftur (vitality) var lágur miðað við 

samanburðarhóp allt að 18 mánuðum eftir greiningu en varð síðan hærri en hjá 

samanburðarhóp. Til að mæla lífskraft var listinn SF-36 lagður fyrir sem er 

mælitæki sem metur lífsgæði. Listinn samanstendur af 36 atriðum sem mæla meðal 

annars líkamlega virkni, verki í líkama, almenna heilsu, lífskraft, félagslega virkni 
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og andlega heilsu. Niðurstöður voru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt 

að tíminn rétt eftir greiningu krabbameins meðal unglinga getur verið mjög 

streituvaldandi en síðan dragi úr streitunni með tímanum (Larsen, o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsóknar Servitzoglou, Papadatou, Tsiantis og Vasilatou-Kosmidis 

(2008) voru í samræmi við þetta þar sem kvíði var lægri eftir því sem lengri tími 

leið frá meðferð. 

Rannsókn Von Essen, Enskar, Larsson og Sjöden (2000) sýndi fram á að 

sjálfstraust, kvíði og þunglyndi hjá börnum og unglingum sem enn voru í 

krabbameinsmeðferð var svipað og í almennu þýði. Aftur á móti var tíðni 

þunglyndis og kvíða hærri hjá  börnum og unglingum sem voru búin í meðferð og 

sjálfstraust þeirra lægra. Það voru 7 af 51 þátttakendum sem mældust með alvarlegt 

þunglyndi, sex þeirra höfðu lokið meðferð. Þessar niðurstöður benda til þess að 

einstaklingar séu í meiri áhættu fyrir myndun sálrænna vandamála eftir lok 

meðferðar heldur en meðan á henni stendur (Von Essen, o.fl., 2000). 

Það er talsverður fjöldi einstaklinga sem hafa lifað af krabbamein í æsku 

sem finna ekki fyrir sálrænum afleiðingum krabbameinsins eða meðferðar þess á 

meðan aðrir þurfa að takast á við síðbúnar afleiðingar sem geta haft veruleg áhrif á 

heilsu þeirra og lífsgæði. Allir sem lifa af krabbamein í æsku eru í áhættuhópi fyrir 

myndun síðbúinna afleiðinga síðar á ævinni (Langeveld, o.fl., 2002). 

 

Lífsgæði 

Krabbameinsmeðferðir geta haft neikvæð áhrif á heilsu síðar meir, allt frá truflunum  

á daglegum athöfnum að myndun krabbameins í annað sinn. The World Health 

Organization skilgreinir hugtakið lífsgæði sem skynjun einstaklings á stöðu sinni í 

lífinu miðað við menninguna sem hann lifir í og út frá markmiðum sínum, 

viðmiðum og áhyggjuefnum. Í þessari skilgreiningu felast sex þættir; líkamleg 

heilsa, andleg líðan, félagsleg sambönd, umhverfisþættir og skoðanir varðandi 

trúmál (Langeveld, o.fl., 2002). Síðbúnar afleiðingar geta haft neikvæð áhrif á 

lífsgæði einstaklinga óháð því á hvaða tíma þær koma fram (Stein, Syrjala og 

Andrykowski, 2008). 
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Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að einstaklingar sem hafa lifað af 

krabbamein í æsku ná að mennta sig jafn mikið og einstaklingar í almennu þýði. 

Sumar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að einstaklingar sem hafa lifað af heilaæxli í 

æsku séu ólíklegri til þess að vegna vel í námi. Tegund krabbameinsmeðferðar 

hefur áhrif þar sem einstaklingar sem fengu geislameðferð á höfði áttu við meiri 

námserfiðleika að stríða en þeir sem aðeins hlutu skurðaðgerð. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að aldur við greiningu skiptir máli þar sem einstaklingar eiga erfiðara 

með nám eftir því sem þeir voru yngri við greiningu. Það eru töluvert fleiri í hópi 

barna og unglinga sem hafa lifað af krabbamein í æsku sem hafa þurft á sérkennslu 

eða námsaðstoð að halda miðað við jafnaldra (Langeveld, o.fl., 2002).  

 Erfitt getur verið fyrir einstaklinga sem hafa lifað af krabbamein í æsku að fá 

líftryggingu og rannsóknir hafa sýnt að þeir fá oftar neitun um tryggingaþjónustu en 

aðrir (Langeveld, o.fl., 2002).  

Mat foreldra á lífsgæðum barna 

Barnalæknar treysta gjarnan á mat foreldra og telja þá hæfa til að veita nákvæmar 

upplýsingar um áhrif krabbameins og meðferða á barnið. Rannsóknir hafa hins 

vegar sýnt að sjónarmið barna og unglinga getur verið ólíkt foreldranna þannig að 

þegar á að gera umfangsmikið mat á lífsgæðum barnsins er notast við upplýsingar 

bæði frá foreldrum og barninu sjálfu (Matziou, o.fl., 2008). Talið er að foreldrar, 

sérstaklega mæður, hafi raunsærri skilning á afleiðingum krabbameins frekar en 

börnin sjálf. Foreldrar og unglingar geta verið með ólíkar skoðanir á því hvaða 

upplýsingar eru viðeigandi í tengslum við krabbameinið. Unglingar vilja oft fá að 

vita meira en foreldrar telja viðeigandi eins og meiri upplýsingar um hugsanlegar 

afleiðingar krabbameinsins og vilja taka meiri þátt í ákvörðunum sem varða 

meðferð (Eiser og Berrenberg, 1995). Foreldrar kjósa oft fremur að vernda barn sitt 

og takmarka upplýsingar sem þeim eru veittar. Foreldrar eru gjarnir á að segja að 

börn sín verði fyrir meiri takmörkunum vegna krabbameinsins en börnin sjálf sem 

sýna oft jákvæðari sjálfsmynd og virðast ekki gera sér grein fyrir hömlun sinni eða 

finnast þau öðruvísi en jafnaldrar vegna krabbameinsins. Þetta skýrist mögulega af 

breiðari reynslu foreldrana þar sem þeir vita af hverju börnin eru að missa (Eiser og 

Berrenberg, 1995).  
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 Margar rannsóknir benda til þess að foreldrar og börn séu sammála um 

sýnilega hluti eins og hreyfingu, daglega virkni og einkenni en ósamræmi gætir í 

svörum þeirra við spurningum sem snúa að félagslífi og andlegri líðan. Þetta 

misræmi á svörum foreldra og barna um lífsgæði barnanna er líklega að endurspegla 

raunverulegan mun á skynjun þeirra á lífsgæðunum. Rannsókn Matziou, o.fl. (2008) 

sýndi fram á að foreldrar mátu lífsgæði barna sinna ekki jafn hátt og börnin gerðu 

sjálf. Helsta misræmið kom fram í svörum við spurningum um andlega líðan á 

meðan foreldrar og börn voru að mestu sammála um líkamlega þætti, skóla og 

félagslega þætti. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir.  

 

Aðlögun fjölskyldunnar 

Krabbamein er langvinnur sjúkdómur sem hefur ekki einungis áhrif á barnið sjálft 

heldur alla fjölskylduna (Kerr, Harrison, Medves, Tranmer og Fitch, 2007). 

Hlutverk breytast, truflun verður á hefðbundnu fjölskyldulífi og aðlagast þarf að 

nýjum aðstæðum (Bragadóttir, Björnsdóttir og Björnsdóttir, 2009). Foreldrar barna 

sem greinast með krabbamein eða aðra alvarlega sjúkdóma upplifa fjölda 

streituvaldandi atburða á hverjum degi. Þessir atburðir fela í sér að tala við barnið 

um veikindin, læra hvernig á að hjúkra barninu heima fyrir, áhyggjur af 

veikindunum og hvort barnið lifi af. Einnig að vera talsmaður barnsins innan 

heilbrigðiskerfisins, eyða tíma með hinum börnum sínum og uppfylla aðrar skyldur 

svo sem atvinnu á meðan veikindi eða spítalavist barnsins standa yfir (Streisand, 

Kazak og Tercyak, 2003). Þetta er mjög erfitt fyrir foreldrana og rannsóknir sýna að 

foreldrar barna með krabbamein eða aðra langvinna sjúkdóma finna oft fyrir 

miklum kvíða, einmanaleika, þunglyndi og vonleysi auk þess að finna fyrir verri 

heilsu, erfiðleikum í hjónabandinu og fjárhagserfiðleikum (Bragadóttir, o.fl., 2009). 

Foreldrar eru aðal stuðningsaðilar barnsins en geta þeirra til að annast það meðan á 

veikindunum og meðferð stendur er talið vera háð því hvernig þeir takast sjálfir á 

við greininguna og afleiðingar hennar (Norberg og Boman, 2008). Foreldrar hafa 

lýst greiningu og meðferð krabbameins hjá barninu sínu sem einum af mest 

streituvaldandi atburðum lífs síns (Kerr o.fl., 2007). Streituvaldar eins og óvissa um 

hvernig barninu mun farnast, félagsleg einangrun, einskorðun hlutverka og 

fjárhagsleg vandamál geta aukið sálræna byrði á börnin og fjölskyldur þeirra, 
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minnkað getu fjölskyldunnar til að styðja við bata barnsins (Farmer, Marien, Clark, 

Sherman og Selva, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar barna með langvinnan sjúkdóm eru svo oft 

upptekin af þörfum barnsins að þeir vanrækja aðra fjölskyldumeðlimi. Það geta því 

myndast deilur milli systkina þar sem barnið sem er veikt fær oft mun meiri athygli 

og eyða foreldrar meiri tíma með því (Hentinen og Kyngäs, 1998). Foreldrar 

ofvernda oft börn sín sem eiga við langvinn veikindi að stríða og setja þeim ekki 

sömu kröfur varðandi þroska og heilbrigð systkini þeirra. Þau sýna barninu sem er 

veikt meiri undanlátssemi sem gerir það að verkum að það verður miðpunktur 

athyglinnar. Slíkar aðstæður valda truflun á samskiptum innan fjölskyldunnar og 

auknum erfiðleikum við aðlögun (Hentinen og Kyngäs, 1998).  

Samband foreldra og langveiks barns 

Börn með langvinnan sjúkdóm eru háðari foreldrum sínum og eiga færri tækifæri en 

heilbrigð börn að vera með jafnöldrum sínum. Áhyggjur um veikindin, sársaukinn 

sem þau upplifa og þörfin fyrir stöðugt eftirlit getur aðskilið barnið frá jafnöldrum 

og heilbrigðum systkinum. Greining krabbameins getur verið sérstaklega erfið fyrir 

unglinga. Á tímum þegar aðrir eru að öðlast sjálfstæði þá eru unglingar með 

langvinnan sjúkdóm í aðstæðum þar sem þeir þurfa að treysta mikið á aðra í 

kringum sig, oft með líkamlegar hamlanir miðað við aðra jafnaldra og þurfa að 

treysta  á hagnýtan og tilfinningalegan stuðning frá foreldrum sínum (Eiser og 

Berrenberg, 1995). Einstaklingar sem hafa fengið krabbamein í æsku búa lengur 

heima hjá foreldrum sínum heldur en aðrir jafnaldrar (Langeveld, o.fl., 2002). 

 Breytingin frá því að vera barn í að verða unglingur getur verið erfið fyrir 

allar fjölskyldur en eru ennþá erfiðari þegar einnig þarf að glíma við alvarleg 

veikindi. Langvinnur sjúkdómur eykur áhyggjur foreldra og geta þeir því átt það til 

að takmarka gjörðir barns síns og orðið afskiptasamari heldur en foreldrar 

heilbrigða barna. Börn og unglingar með krabbamein segjast vera ánægð og þakklát 

fyrir stuðning fjölskyldu og vina en þeim finnst hann stundum yfirþyrmandi (Eiser 

og Berrenberg, 1995). Unglingum  fannst þeir stundum vera ofverndaðir og sögðust 

finna þörf fyrir næði frá fjölskyldunni. Þeir gátu ekki alltaf deilt tilfinningum sínum 

með fjölskyldumeðlimum, sérstaklega í upphafi veikindanna (Woodgate, 2000).  
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Líðan foreldra 

Langvinn veikindi barns geta haft mikil áhrif á fjölskyldumeðlimi og þá sérstaklega 

á mæður (Horton og Wallander, 2001). Mæður langveikra barna virðast eiga við 

meiri vandkvæði að stríða heldur en feður sem bendir til þess að mæður séu í meiri 

áhættu fyrir slæma aðlögun, þunglyndi, streitu og hafi þar með meiri þörf fyrir 

formlega stoðþjónustu (Hentinen og Kyngäs, 1998). Mæður taka oft meiri ábyrgð á 

umönnun barnsins heldur en feður og gæti þetta útskýrt muninn (Hentinen og 

Kyngäs, 1998). Rannsóknir hafa einnig sýnt að mæður langveikra barna sýni að 

meðaltali fleiri streitueinkenni heldur en aðrar mæður (Horton og Wallander, 2001). 

Til þess að geta tekist á við umönnun þurfa foreldrar að fá upplýsingar um 

sjúkdóminn og meðferð þess. Mjög mikilvægt er að foreldrar séu vel upplýstir til 

þess að þeir séu með raunhæfar væntingar og geta hugað að þroska barnsins 

(Hentinen og Kyngäs, 1998).   

Félagslegur stuðningur er mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á aðlögun og 

þrátt fyrir að foreldrar séu mikilvægustu stuðningsaðilar hvors annars, þá þurfa þeir 

einnig á stuðningi utan fjölskyldunnar að halda. Samskipti við aðra foreldra 

langveikra barna geta verið gagnleg fyrir foreldra sem eru að takast á við veikindi 

barns (Hentinen og Kyngäs, 1998). Hvernig foreldrar aðlagast aðstæðum hefur 

mikil áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi og líðan þeirra (Hentinen og Kyngäs, 1998).  

Foreldrar geta þurft að hætta í vinnu til að sjá um veikt barn sitt og getur þetta  

valdið fjárhagserfiðleikum á heimilinu. Sterk fylgni hefur fundist milli 

fjárhagsvandræða og streitu, þar sem streita hjá foreldrum er meiri þegar fjármál 

heimilisins eru slæm (James, o.fl., 2002).  

 Þegar barn veikist er það mikið áfall fyrir foreldrana sem getur í sumum 

tilfellum leitt til áfallastreituröskunar. Krabbamein hjá börnum getur verið 

lífshættulegt og geta foreldrar fundið fyrir hjálparleysi þar sem þeir hafa litla stjórn 

á aðstæðum. DSM-IV skilgreinir áfallastreituröskun sem alvarlegt andlegt ástand 

sem á sér stað þegar einstaklingur upplifir, verður vitni að eða stendur frammi fyrir 

áfalli sem felur í sér dauða eða ógnun við líf eða alvarleg meiðsli (American 

Psychiatric Association, 1994). Bæði mæður og feður geta upplifað einkenni  

áfallastreituröskunar þar á meðal uppáþrengjandi minningar, endurupplifun 

atburðar, martraðir, endurminningar, forðun frá aðstæðum sem minna á áfallið og 

aukinn pirring (Geisser, Roth, Bachman og Eckert, 1996). Hjá flestum foreldrum 
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eru einkenni þó ekki nægileg til að þess að uppfylla greiningarviðmið 

áfallastreituröskunar (Best, Streisand og Kazak, 2001). Foreldrar þurfa mikinn 

stuðning til þess að geta annast barn með langvinnan sjúkdóm og tekist á við það 

álag og því er mikilvægt að búa til stuðningsúrræði fyrir foreldra þar sem komið er 

til móts við þarfir þeirra (Bragadóttir, Björnsdóttir og Björnsdóttir, 2009). 

 

Stoðþjónusta 

Stoðþjónusta hefur verið skilgreind sem veiting nauðsynlegrar þjónustu til þeirra 

sem eru með krabbamein eða aðstandendum sem verða fyrir áhrifum þess til að 

mæta líkamlegum og andlegum þörfum ásamt fræðslu á meðan á greiningu, 

meðferð og eftirfylgni stendur (Kerr, o.fl., 2007). Megin markmið eftirfylgni er að 

ganga úr skugga um að einstaklingar sem hafa lifað af krabbamein í æsku fái að 

njóta bestu lífsskilyrða og lífsgæða sem hægt er (Curry, Parkes, Powell og Mann, 

2005). Innan heilbrigðiskerfisins hafa vaknað spurningar hvernig best sé að fræða 

einstaklinga með krabbamein og fjölskyldur þeirra um mögulega áhættu fyrir heilsu 

þeirra síðar meir, hversu oft ætti að athuga hvort síðbúnar afleiðingar hafa orðið og 

hvernig framtíðarþjónustu ætti að bjóða þeim. Að bera kennsl á síðbúnar afleiðingar 

snemma stuðlar að betri lífsgæðum og því þarf eftirlit með einstaklingi sem hefur 

fengið krabbamein að vera fullnægjandi til að koma auga á hugsanleg síðbúin 

vandamál, en má þó ekki vera of oft til að skapa ekki óþarfa kvíða (Eiser, o.fl., 

2000).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem hafa fengið krabbamein í æsku 

skortir þekkingu um greininguna, meðferðina og ástæður fyrir eftirfylgni til langs 

tíma (Skinner, Wallace og Levitt, 2006). Þó að sumir sem hafa fengið krabbamein í 

æsku og fjölskyldur þeirra vilji helst leggja tímabil krabbameinsmeðferðarinnar að 

baki sér og allt sem minnir þá á það, þá hefur verið sýnt fram á að fólk gæti frekar 

notið góðs af því að tala um þessa reynslu frekar en ekki (Skinner, o.fl., 2006). Lítil 

þekking um mögulegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsmeðferða er líkleg til að 

minnka áhuga þeirra sem hafa fengið krabbamein í æsku til að taka þátt í langtíma 

eftirfylgni og veldur þetta miklum áhyggjum innan heilbrigðiskerfisins (Skinner, 

o.fl., 2006). Upplýsingar stuðla að raunsæjum væntingum og hvetja einstaklinga til 

að spyrja viðeigandi spurninga sem geta komið í veg fyrir að þeir finni fyrir streitu. 

Sýnt hefur verið fram á að kvíði getur hamlað upplýsingavinnslu. 
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Upplýsingaskortur getur leitt til streitu og haft áhrif á lífsgæði einstaklinga sem hafa 

fengið krabbamein mörgum árum eftir greiningu og meðferð (Rosen, Rodriguez-

Wallberg og Rosenzweig, 2009).  

Það er mikilvægt að fylgja einstaklingum eftir sem hafa fengið krabbamein í 

æsku þar sem tveir af þremur finna fyrir síðbúnum afleiðingum. Fólk hefur 

mismunandi væntingar og kröfur til eftirfylgni og vilja sumir fá upplýsingar um 

meðferð og síðbúnar afleiðingar á meðan aðrir leita eftir andlegum stuðningi 

(Michel, o.fl., 2009). Þjónustan sem stendur þessum einstaklingum til boða þarf að 

vera fjölbreytt þar sem síðbúnar afleiðingar geta verið margvíslegar (Curry, o.fl., 

2005).  Rannsókn sem kannaði hvað einstaklingar sem höfðu lifað af krabbamein í 

æsku og fjölskyldum þeirra þætti mikilvægt að langtíma eftirfylgni fælist í sýndi 

fram á að þörf væri fyrir betri upplýsingar um krabbameinið og meðferð þess, 

síðbúnar afleiðingar og hvernig ætti að takast á við daglegt líf (Skinner, o.fl., 2006).  

Rannsóknir benda til þess að nauðsynlegt sé að veita einstaklingum sem hafa 

lifað af krabbamein í æsku eftirfylgni alla ævi þar sem síðbúnar afleiðingar geta 

komið í ljós mörgum árum eftir að meðferð lýkur. Þetta vekur spurningar um 

möguleika innan heilbrigðiskerfisins til að veita svona umfangsmikla þjónustu, 

sérstaklega þar sem fjöldi barna sem lifir krabbamein af fer hækkandi. Það er því 

mikilvægt að auka þekkingu á líkamlegum síðbúnum afleiðingum krabbameina og 

meðferða þar sem tíðni eftirfylgni ætti mögulega að vera mismunandi eftir því 

hvaða meðferð einstaklingar hafa gengið í gegnum. Til dæmis gæti verið nóg að 

fylgja sumum eftir á tveggja ára fresti á meðan aðrir þurfa á árlegri eftirfylgni að 

halda (Wallace, o.fl., 2001). Það ætti einnig að bjóða upp á sálfræðiþjónustu eftir 

meðferðarlok til þess að bera kennsl á einstaklinga sem eru í áhættu fyrir myndun 

sálrænna síðbúinna afleiðinga eins og kvíða eða þunglyndi (Servitzoglou, o.fl., 

2008). Mikilvægt er að skoða hvaða áhrif krabbamein og meðferðir þess hafa á 

líkamlega heilsu og andlega líðan einstaklinga til þess að komast að því hversu 

mikla eftirfylgni þarf að veita og hvaða stoðþjónustu á að bjóða upp á (Stein, o.fl., 

2008). Ef allt væri eins og best yrði á kosið væri langtíma eftirfylgni í höndum 

lækna, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa og sálfræðinga (Skinner, o.fl., 2006). 
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Samantekt 

Lífslíkur barna hafa aukist verulega með bættum árangri krabbameinsmeðferða og 

hefur fjöldi barna sem finna fyrir síðbúnum afleiðingum aukist (Eiser, o.fl., 2002; 

Hudson, o.fl., 2003). Það er því mikilvægt að skoða líkamlegar og andlegar 

síðbúnar afleiðingar krabbameina og meðferða þess og hvaða áhrif þær hafa á 

heilsu, lífsgæði og líðan barna (Hudson, o.fl., 2003). Eftirfylgni til lengri tíma er 

mikilvæg þar sem síðbúnar afleiðingar geta komið í ljós mörgum árum eftir 

meðferðarlok (Eiser, o.fl., 2000). Þjónustan sem stendur þessum einstaklingum til 

boða þyrfti að vera fjölbreytt þar sem síðbúnar afleiðingar geta verið margvíslegar 

(Curry, o.fl., 2005).   

Tilgangur könnunarinnar var að meta líkamlegar og sálrænar síðbúnar 

afleiðingar hjá íslenskum börnum sem greindust með krabbamein á árunum 1983 til 

2007, ásamt því að kanna þörf fyrir og ánægju með stoðþjónustu. Settar voru fram 

fjórar tilgátur. Fyrsta tilgátan er að síðbúnar afleiðingar séu mismunandi eftir 

tegundum krabbameinsmeðferða eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt (Bruce, 2006; 

Dickerman, 2007; Eiser, 1998). Önnur tilgátan er að börn og unglingar á aldrinum 9 

til 17 ára sem hafa fengið krabbamein í æsku séu með fleiri kvíðaeinkenni en 

jafnaldrar í almennu þýði, eins og rannsókn Von-Essen, o.fl. (2000) sýndi fram á. 

Þriðja tilgátan er að sálfræðiþjónusta meðan á krabbameinsmeðferð stendur og í 

kjölfar hennar sé nauðsynleg fyrir börn og unglinga til að bera kennsl á þá sem 

finna fyrir kvíðaeinkennum líkt og Servitzoglou og félagar sýndu fram á (2008). 

Loks er fjórða tilgátan sú að skortur á upplýsingum um síðbúnar afleiðingar auki 

kvíðaeinkenni hjá börnum og unglingum á aldrinum 9 til 17 ára í samræmi við 

rannsóknir Rosen og félaga (2009).  

 

 

 



 

26 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur könnunarinnar voru einstaklingar sem greindust með krabbamein fyrir 

18 ára aldur á árunum 1983 til 2007 ásamt foreldrum þeirra barna sem voru undir 

18 ára aldri þegar könnunin var gerð. Þátttakendur voru allir meðlimir í 

Styrktarfélagi Krabbameinssjúkra Barna (SKB). Börn sem voru enn í meðferð þegar 

könnunin var gerð, foreldrar þeirra sem og foreldrar barna sem voru látin voru ekki 

beðin um að taka þátt.  

Upphaflega voru 60 foreldrar barna undir 18 ára aldri og 18 einstaklingar 18 

ára og eldri beðin um að taka þátt. Svarhlutfallið hjá foreldrum barna yngri en 18 

ára var 75,0% og hjá einstaklingum eldri en 18 ára var það 72,2%. Þar af voru 26 

foreldrar sem áttu börn og unglinga á aldrinum 9 til 17 ára og voru þeir beðnir um 

að bjóða börnum sínum að taka þátt í könnuninni. Svarhlutfallið hjá þeim börnum 

og unglingum var 69,2%. Við úrvinnslu gagna var þátttakendum skipt niður eftir 

aldri í þrjá hópa; 18 börn og unglingar á aldrinum 9 til 17 ára sem höfðu lokið 

krabbameinsmeðferð, 45 foreldrar barna og unglinga sem höfðu ekki náð 18 ára 

aldri og 13 einstaklingar sem höfðu náð 18 ára aldri en luku krabbameinsmeðferð 

fyrir þann aldur. Sjá má lýsandi tölfræði fyrir alla hópana í töflum 1, 2 og 3.  
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir þátttakendur 9 til 17 ára.    

  n % 
Fjöldi 18 100 
Kyn 
      Kvenkyn 7 38,9 
      Karlkyn 11 61,1 
Aldur við gerð könnunar 
      9 til 11 ára 0 0 
      12 til 15 ára 9 50 
      16 til 17 ára 9 50 
Menntun 
      Eru í grunnskóla 13 72,2 
      Eru í menntaskóla 4 22,2 
      Eru í öðrum framhaldsskóla 1 5,6 

 

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir foreldra barna yngri en 18 
ára   

  n % 
Fjöldi 45 100 
Svarandi könnunar 
      Móðir 34 75,6 
      Faðir 11 24,4 
      Annar 0 0 
Aldur við gerð könnunar 
      20 til 24 ára 0 0 
      25 til 34 ára 4 8,9 
      35 til 44 ára 1 68,9 
      45 eða eldri 10 22,2 
Æðsta menntunarstig sem hefur verið lokið 
      Hafa lokið grunnskóla 7 15,5 
      Hafa lokið menntaskóla 8 17,8 
      Hafa lokið öðrum framhaldsskóla  14 31,1 
      Hafa lokið háskólaprófi 16 35,6 
Hjúskaparstaða 
      Einhleyp(ur) 4 8,9 
      Gift(ur)/í sambúð/staðfest samvist 40 88,9 
      Fráskilin/n 1 2,2 
      Ekkja/ekkill 0 0 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir þátttakendur, 18 ára og 
eldri   

n % 
Fjöldi  13 100 
Kyn 
      Kvenkyn 7 5,8 
      Karlkyn 6 46,2 
Aldur við gerð könnunar 
      18 til 25 ára 6 46,2 
      25 til 35 ára 7 53,8 
      35 til 45 ára 0 0 
Æðsta menntunarstig sem hefur verið lokið 
      Hafa lokið grunnskóla 4 30,8 
      Hafa lokið menntaskóla 4 30,8 
      Hafa lokið öðrum framhaldsskóla 1 7,6 
      Hafa lokið háskólaprófi 4 30,8 
Hjúskaparstaða 
      Einhleyp(ur) 6 46,2 
      Gift(ur)/í sambúð/staðfest samvist 7 53,8 
      Fráskilin(n) 0 0 
      Ekkja/ekkill 0 0 
Fjölskylduhagir 
      Eiga ekki börn 8 61,5 
      Eiga eitt barn 2 15,4 
      Eiga tvö börn 3 23,1 
      Eiga þrjú eða fleiri börn 0 0 

 

Mælitæki 

Fagráð SKB samdi spurningalista sem mældi lífsgæði í kjölfar 

krabbameinsgreiningar í æsku og síðbúnar afleiðingar þess. Fagráðið samanstendur 

af aðilum með sérþekkingu á ólíkum sviðum, það er sálfræðingi, lækni, 

aðstoðarskólastjóra, leikskólakennara, presti, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðingi. 

Með þessari ólíku sérþekkingu er hægt að búa til umfangsmeiri spurningalista sem 

kannar þá þætti sem geta orðið fyrir áhrifum krabbameins og meðferðar þess. Það 

voru samdir þrír listar, einn fyrir hvern hóp þátttakenda. Fyrsti listinn samanstóð af 

77 spurningum og var hann ætlaður einstaklingum eldri en 18 ára (sjá viðauka I bls 

68). Annar listinn var með 74 spurningar og var hann ætlaður foreldrum barna yngri 

en 18 ára (sjá viðauka II bls 79). Þriðji listinn samanstóð af 37 spurningum og var 

hann ætlaður börnum og unglingum á aldrinum 9 til 17 ára (sjá viðauka III bls 90) . 
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Spurningar um spítalann, félagsleg tengsl, skólann og þátttöku í tómstundastarfi 

voru í öllum spurningalistunum. Einnig voru spurningar í tengslum við 

krabbameinið og meðferð þess, stoðþjónustu og almennt heilsufar meðan á 

krabbameinsmeðferð stóð og eftir að henni lauk í listum fyrir foreldra og 

einstaklinga 18 ára og eldri. Spurningar um stuðning og samskipti við 

fjölskyldumeðlimi og vini voru einnig á listum fyrir börn og unglinga á aldrinum 9 

til 17 ára og einstaklingum 18 ára og eldri.  Dæmi um spurningar á listunum: 

„Fékkst þú lyfjameðferð í æðalegg vegna sjúkdómsins?“, „Ég þáði þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis á meðan á meðferð stóð“, „Erfiðleikar með að halda 

kjörþyngd?“. Spurningarnar voru á Likert skala með ólíkan fjölda valmöguleika, til 

dæmis fimm punkta Likert skala með möguleikana „Mjög sammála“, „Sammála“, 

„Ekki viss“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“.  

 Íslensk útgáfa af kvíðalistanum Multidimensional Anxiety Scale for Children 

(MASC) var lagður fyrir börn og unglinga á aldrinum 9 til 17 ára ásamt 

spurningalista um síðbúnar afleiðingar krabbameins í æsku (sjá viðauka IV bls 96). 

MASC er sjálfsmatskvarði sem metur kvíða hjá börnum og unglingum á aldrinum 8 

til 18 ára (March, o.fl., 1999). MASC samanstendur af 39 staðhæfingum þar sem 

svarmöguleikar eru á 4 punkta Likert skala á bilinu 0 til 3, þar sem 0 stendur fyrir 

„Á aldrei við um mig“, 1 stendur fyrir „Á næstum aldrei við um mig“, 2 stendur 

fyrir „Á stundum við um mig“ og 3 stendur fyrir „Á oft við um mig“ (Ólason, 

Sighvatsson og Smári, 2004). Staðhæfingarnar eru á fjórum víddum; líkamleg 

einkenni (physical symptoms), forðun á skaða (harm avoidance), félagskvíði (social 

anxiety) og aðskilnaðar- og ofsakvíði (separation anxiety) (March og Sullivan, 

1999). Að auki eru 10 staðhæfingar sem greina á milli barna með kvíðaraskanir og 

annarra barna (Anxiety Disorders Index) og stuðlar sem meta ósamræmi 

(Inconsistency Index) (Ólason, o.fl., 2004). Flokkurinn líkamleg einkenni skiptist í 

streitueinkenni (tense/restless) og líkamleg einkenni (somatic/autonomic). 

Flokkurinn forðun á skaða skiptist í fullkomnunareinkenni (perfectionism) og 

bjargráð við kvíða (anxious coping). Félagskvíði skiptist í höfnun og auðmýking 

(rejection fears/humiliation) og frammistöðuótta (public performance fears). 

Aðskilnaðar- og ofsakvíði hefur engan undirflokk (March og Sullivan, 1999). 

March og félagar könnuðu áreiðanleika og réttmæti listans árið 1997 og niðurstöður 

sýndu að innri áreiðanleiki, tvíprófunaráreiðanleiki, samleitniréttmæti og 
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sundurgreinandi réttmæti var allt viðunandi og raunar mjög gott (March og Parker, 

2004). Daníel Þór Ólason, Magnús Blöndal Sighvatsson og Jakob Smári hafa þýtt 

og staðlað MASC listann á Íslandi með góðum árangri. Rannsóknir þeirra sýna að 

íslenska útgáfan hefur sterka próffræðilega eiginleika með viðunandi áreiðanleika 

og réttmæti. Þetta er því talið traust og gott mælitæki til að mæla kvíða hjá 

íslenskum börnum (Ólason, o.fl., 2004).  

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur könnunarinnar voru átta talsins, kyn, aldur við greiningu, aldur við lok 

meðferðar, núverandi aldur, tegund meðferðar, krabbamein í annað sinn, líkamleg 

heilsuvandamál og stoðþjónusta. Fylgibreyturnar voru tvær, líkamleg heilsa og 

andleg líðan.  

Framkvæmd 

Listar sem notaðir voru til að meta lífsgæði og síðbúnar afleiðingar krabbameins í 

æsku voru samdir af fulltrúum í fagráði SKB. Til að auðvelda úrvinnslu og gera 

könnunina notendavænni fyrir þátttakendur voru þessir listar ásamt MASC listanum 

settir á rafrænt form með forritinu QuestionPro. Meðlimir SKB sem uppfylltu 

skilyrði könnunarinnar eða áttu börn sem uppfylltu skilyrðin fengu kynningarbréf 

sent í pósti. Í þessu bréfi voru þeir beðnir um að senda netföng sín til SKB eða 

staðfesta netföngin sín ef þau voru nú þegar á skrá. Rafrænt kynningarbréf ásamt 

tengli inná könnunina var síðan sent í tölvupósti til allra þeirra sem uppfylltu 

skilyrðin. Það var ekki hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda þar sem þeir 

voru ekki beðnir um persónuupplýsingar.  

 Eftir að leyfi hafði fengist frá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd 

Heilbrigðisráðuneytisins hófst gagnasöfnun sem fór fram á tímabilinu 25. maí til 11. 

júní 2009. Könnunin var lögð fyrir einstaklinga sem uppfylltu skilyrði hennar. 

Foreldrar svöruðu listum um börn sín ef þau höfðu ekki náð 18 ára aldri og þeir sem 

áttu börn og unglinga á aldrinum 9 til 17 ára buðu þeim að taka þátt í könnuninni ef 

þeir voru sjálfir samþykkir því sem forráðamenn þeirra. Foreldrar voru beðnir um 

að aðstoða börn sín við að svara könnuninni en var þó einungis átt við verklega 

aðstoð þar sem mikilvægt var að svör barnanna endurspegluðu viðhorf þeirra og 

skoðanir. Vegna almennra viðmiða um lestrargetu voru foreldrar ekki beðnir um að 

bjóða börnum yngri en níu ára að taka þátt í könnuninni og var því eingöngu stuðst 
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við upplýsingar frá foreldrum í þeim tilfellum. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

var eingöngu notast við upplýsingar frá þeim sjálfum.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

18.0) við úrvinnslu gagna. Lýsandi tölfræði, tíðni og viðeigandi marktektarpróf 

voru reiknuð. Kí-kvaðratpróf (χ²) var notað til að athuga tengsl á milli breyta. 

Framkvæmt var parað t-próf til að bera niðurstöður þátttakenda á MASC lista við 

íslensk viðmið. Í marktektarprófum var miðað við 95% öryggisbil og alfastuðul (α) 

0,05.  

 

Niðurstöður 

Við greiningu krabbameinsins var meðalaldur allra þátttakenda 6,5 ár og greindust 

52,4% (22 af 42) þeirra við fjögurra ára aldur eða yngri. Við lok 

krabbameinsmeðferðar var meðalaldur þátttakenda 8,1 ár. Flestir í hópi barna og 

unglinga yngri en 18 ára eða 52,4% (22 af 42) hlutu greiningu á árunum 2004 til 

2007. Í hópi einstaklinga eldri en 18 ára hlutu flestir eða 30,8% (4 af 13) greiningu á 

árunum 1988 til 1992 og 30,8%  á árunum 1993 til 1997.  

Lyfjameðferð var algengasta tegund meðferðar hjá börnum og unglingum 

yngri en 18 ára og fengu 82,9% (34 af 41) lyfjameðferð í æðalegg vegna 

sjúkdómsins. Í flestum tilvikum  stóð lyfjameðferðin yfir í 1 til 12 mánuði eða hjá 

67,6% (23 af 34) þeirra. Næst algengast var að lyfjameðferðin stæði yfir í meira en 

tvö ár eða hjá 17,6% (6 af 34) og þar á eftir í eitt til tvö ár eða hjá 14,7% (5 af 34). 

Það voru 52,4% (22 af 42) barna og unglinga yngri en 18 ára sem þurftu að láta 

fjarlægja krabbameinið með skurðaðgerð og var skurðaðgerðin gerð á höfði/heila 

eða mænu í 63,6% (14 af 22) tilvika. Þeir sem fengu geislameðferð vegna 

krabbameinsins voru 34,1% (14 af 41) og 71,4% (10 af 14) þeirra fengu 

geislameðferð á höfði/heila eða mænu.  

Á mynd 1 má sjá að það voru 61,0% (25 af 41) barna og unglinga yngri en 

18 ára sem fengu fleiri en eina tegund meðferðar. Það voru 24,4% (10 af 41) sem 

fengu einungis lyfjameðferð, 9,8% (4 af 41) sem fengu einungis skurðaðgerð en 

enginn þeirra fékk einungis geislameðferð. 
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Mynd 1. Hlutfall barna og unglinga yngri en 18 ára eftir tegundum meðferða.  

Krabbameinið kom upp aftur eftir að meðferð lauk hjá 15,0% (6 af 40) barna 

og unglinga yngri en 18 ára og í öllum tilvikum var um sömu tegund krabbameins 

að ræða. Það voru 14,3% (6 af 42) í hópi barna og unglinga yngri en 18 ára sem 

þurftu að leita erlendis vegna krabbameinsins.  

Lyfjameðferð var algengasta tegund meðferðar hjá einstaklingum 18 ára og 

eldri og fengu 77,8% (14 af 18) lyfjameðferð í æðalegg vegna sjúkdómsins. 

Lyfjameðferð stóð yfir í 1 til 12 mánuði hjá 36,4% (4 af 11), í eitt til tvö ár hjá 

36,4% (4 af 11) og í meira en tvö ár hjá 27,3% (3 af 11). Það voru 42,1% (8 af 19) 

sem þurftu að láta fjarlægja krabbameinið með skurðaðgerð og var skurðaðgerðin 

gerð á höfði/heila eða mænu í 40,0% (2 af 5) tilvika. Þeir sem fengu geislameðferð 

vegna krabbameinsins voru 27,8% (5 af 18) og 50,0% (2 af 4) þeirra fengu 

geislameðferð á höfði/heila eða mænu.  

Á mynd 2 má sjá að það voru 41,2% (7 af 17) einstaklinga 18 ára og eldri 

sem fengu fleiri en eina tegund meðferðar. Það voru 41,2% (7 af 17) sem fengu 

einungis lyfjameðferð, 5,9% (1 af 17) sem fengu einungis skurðaðgerð og 5,9% (1 

af 17) sem fengu einungis geislameðferð. 

61,0%
9,8%

0%

24,4%
Fleiri en ein tegund meðferða (61%)

Einungis skurðaðgerð (9,8%)

Einungis geislameðferð (0%)

Einungis lyfjameðferð (24,4%)
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Mynd 2. Hlutfall einstaklinga 18 ára og eldri eftir tegundum meðferða.  

Hjá 15,8% (3 af 19) einstaklinga 18 ára og eldri kom krabbameinið upp aftur 

eftir að meðferð lauk og var um sömu tegund krabbameins að ræða í öllum 

tilvikum. Það voru 18,8%  (3 af 16) í hópi einstaklinga 18 ára og eldri sem þurftu að 

leita erlendis vegna krabbameinsins. 

 

Líkamlegar síðbúnar afleiðingar 

Tafla 4 sýnir hlutfall þátttakenda sem fundu fyrir líkamlegum síðbúnum 

afleiðingum. Samkvæmt foreldrum barna og unglinga yngri en 18 ára fundu 33,3% 

þeirra fyrir versnun á sjón en 15,4% einstaklinga 18 ára og eldri fundu fyrir þessari 

skerðingu. Færri fundu fyrir versnun á heyrn sem voru yngri en 18 ára eða 16,7% en 

þessu er öfugt farið með þá sem voru 18 ára og eldri og fundu 23,1% þeirra fyrir 

versnun á heyrn. Það voru 11,1% barna og unglinga yngri en 18 ára sem fundu fyrir 

versnun á skjaldkirtilsstarfssemi en 16,7% einstaklinga 18 ára og eldri. Í hópi barna 

og unglinga yngri en 18 ára fundu 20,0% fyrir versnun á nýrnastarfssemi en aðeins 

7,7% einstaklinga 18 ára og eldri. Lágt hlutfall barna og unglinga yngri en 18 ára, 

eða 5,7%, fundu fyrir versnun á lifrarstarfssemi og 5,9% í þessum aldurshópi voru 

með hjarta- og æðasjúkdóma. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fann enginn fyrir 

þessum kvillum. Í hópi barna og unglinga yngri en 18 ára voru 14,4% með 

lungnasjúkdóma en hærra hlutfall einstaklinga 18 ára og eldri voru með 

lungnasjúkdóma eða 38,5%. Helmingur þátttakenda í báðum hópum greindu frá 

41,2%

5,9%5,9%

41,2%

Fleiri en ein tegund meðferða (41,2%)

Einungis skurðaðgerð (5,9%)

Einungis geislameðferð (5,9%)

Einungis lyfjameðferð (41,2%)
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erfiðleikum við að vakna á morgnana. Það var mjög hátt hlutfall í báðum hópum 

sem fundu fyrir þreytutilfinningu eða sleni oftar en vikulega, 75,0% barna og 

unglinga yngri en 18 ára og 84,6% einstaklinga 18 ára og eldri. Það voru 56,4% 

barna og unglinga yngri en 18 ára sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en 

vikulega og 61,5% einstaklinga 18 ára og eldri. Í hópi barna og unglinga yngri en 

18 ára fundu 59,4% fyrir erfiðleikum með daglegar athafnir eða hreyfingar oftar en 

vikulega en 38,5% einstaklinga 18 ára og eldri. Einungis 5,7% barna og unglinga 

yngri en 18 ára höfðu greininguna „of þung(ur)“ fyrir greiningu krabbameins en 

19,4% þeirra fengu þá greiningu eftir að meðferð lauk. Enginn í hópi einstaklinga 

18 ára og eldri höfðu greininguna „of þung(ur)“ fyrir greiningu krabbameins en 

15,4% þeirra fengu þá greiningu eftir að meðferð lauk. Að sama skapi áttu 61,8% 

barna og unglinga yngri en 18 ára í erfiðleikum við að halda kjörþyngd og 41,7% 

einstaklinga 18 ára og eldri. 

Tafla 4. Hlutfall sem finnur fyrir líkamlegum síðbúnum afleiðingum 

 

Þegar líkamlegar síðbúnar afleiðingar voru skoðaðar í tengslum við kyn, 

aldur barns við greiningu, aldur barns við lok meðferðar og núverandi aldur komu 

engin áhrif fram. Þrátt fyrir að enginn marktækur munur fékkst kom í ljós við nánari 

skoðun á tengslum aldurs við greiningu og verkjum í líkama oftar en vikulega hjá 

börnum og unglingum yngri en 18 ára að 82,4% (14 af 17) þeirra sem fundu fyrir 

verkjum í líkama voru á aldrinum tveggja til sex ára, �2 (15, n = 30) = 23,21, p = 

0,08. 

Foreldrar 18 ára og eldri
n      Tíðni        % n     Tíðni      %

Versnun á sjón 36      12      33,3 13       2     15,4
Versnun á heyrn 36        6      16,7 13       3     23,1
Versnun á skjaldkirtilsstarfssemi 36        4       11,1 12       2     16,7
Versnun á nýrnastarfssemi 35        7       20,0 13       1       7,7
Versnun á lifrarstarfssemi 35        2         5,7 12       0       0,0
Hjarta og æðasjúkdómar 34        2         5,9 12       0       0,0
Lungnasjúkdómar 35        5       14,3 13       5     38,5
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega 36      27       75,0 13     11     84,6
Verkir í líkama oftar en vikulega 32       18       56,3 13       8     61,5
Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar 32       19       59,4 13       5     38,5
Erfiðleikar við að vakna á morgnana 32       16       50,0 12       6     50,0
Erfiðleikar við að halda kjörþyngd 34       21       61,8 12       5     41,7
Hafði greininguna "of þung(ur)" fyrir greiningu 35         2         5,7 13       0     0,00
Fékk greininguna "of þung(ur)" eftir að meðferð lauk 36         7       19,4 13       2     15,4
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Þegar tengsl voru skoðuð milli líkamlegra breyta kom í ljós að allir í hópi 

barna og unglinga yngri en 18 ára sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en 

vikulega fundu einnig fyrir þreytutilfinningu eða sleni oftar en vikulega, �2 (1, n = 

32) = 16,09, p < .01. Það voru 64,7% (14 af 17) þeirra sem fundu fyrir verkjum í 

líkama oftar en vikulega sem áttu einnig í erfiðleikum við að vakna á morgnana, �2 

(1, n = 30) = 5,13, p = 0,024. Af þeim sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en 

vikulega voru 76,5% (13 af 17) sem áttu einnig í erfiðleikum með daglegar athafnir 

eða hreyfingar, �2 (1, n = 31) = 5,24, p = 0,022. Af þeim sem áttu í erfiðleikum með 

daglegar athafnir eða hreyfingar voru 78,9% (15 af 19) sem áttu einnig í erfiðleikum 

við að halda kjörþyngd, �2 (1, n = 32) = 7,43, p < .01. Það voru 83,3% (10 af 12) 

sem fundu fyrir versnun á sjón sem áttu einnig í erfiðleikum með daglegar athafnir 

eða hreyfingar, �2 (1, n = 32) = 4,57, p = 0,033. Það fékkst ekki marktækur munur 

þegar tengsl voru skoðuð milli versnunar á skjaldkirtilsstarfssemi og erfiðleika við 

að halda kjörþyngd, �2 (1, n = 34) = 2,81, p = 0,09. Allir sem fundu fyrir versnun á 

skjaldkirtilsstarfssemi fundu þó einnig fyrir erfiðleikum við að halda kjörþyngd. 

Einnig fundust tengsl á milli líkamlegra breyta í hópi einstaklinga 18 ára og 

eldri. Allir sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega fundu einnig fyrir 

þreytutilfinningu eða sleni oftar en vikulega, �2 (1, n = 13) = 3,78, p < .05. Það voru 

71,4% (5 af 7) sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega sem áttu einnig í 

erfiðleikum við að halda kjörþyngd, �2 (1, n = 12) = 6,12, p = 0,013. 

Líkamlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsmeðferða  

Skoðað var hlutfall þátttakenda sem fundu fyrir líkamlegum síðbúnum afleiðingum 

eftir tegundum krabbameinsmeðferða. Töflunum er skipt eftir meðferðategundum 

og sýna hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir fundu fyrir líkamlegum síðbúnum 

afleiðingum. Notuð voru kí-kvaðrat próf til að athuga hvort marktækur munur væri 

á milli þeirra sem fundu fyrir líkamlegum síðbúnum afleiðingum og þeirra sem 

fundu ekki fyrir slíku eftir tegundum meðferða. 

 Tafla 5 sýnir líkamlegar síðbúnar afleiðingar skurðaðgerða skipt eftir 

aldurshópum og svara foreldrar fyrir hönd barna og unglinga yngri en 18 ára. Ekki 

voru gerð marktektarpróf á niðurstöðum einstaklinga 18 ára og eldri þar sem 

einungis fimm einstaklingar úr þeim hópi fóru í skurðaðgerð. Af þeim börnum og 

unglingum yngri en 18 ára sem fóru í skurðaðgerð fundu 44,4% (8 af 18) fyrir 
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versnun á sjón en 55,6% (10 af 18) fundu ekki fyrir því. Munurinn á þessum 

hlutföllum var of lítill til að marktækur munur fengist, χ2 (1, n = 18) = 1,69, p = 

0,19. Enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fann fyrir versnun á sjón. Það voru 

22,2% (4 af 18) barna og unglinga sem fundu fyrir versnun á heyrn en 77,8% (14 af 

18) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Ekki fékkst marktækur munur á 

milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 0,67, p = 0,41. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

fundu 20% (1 af 5) fyrir versnun á heyrn en 80% (4 af 5) fundu ekki fyrir því. Það 

voru 5,6% (1 af 18) barna og unglinga sem fundu fyrir versnun á 

skjaldkirtilsstarfssemi en 94,4% (17 af 18) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu 

afleiðingu. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 1,26, 

p = 0,261. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fundu 20,0% (1 af 5) fyrir versnun á 

skjaldkirtilsstarfssemi en 80,0% (4 af 5) fundu ekki fyrir slíku. Í hópi barna og 

unglinga fundu 16,7% (3 af 18) fyrir versnun á nýrnastarfssemi en 83,3% (15 af 18) 

fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Ekki fékkst marktækur munur á milli 

þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 0,36, p = 0,549. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

fann enginn fyrir versnun á nýrnastarfssemi. Það voru 5,6% (1 af 18) barna og 

unglinga sem fundu fyrir versnun á lifrarstarfssemi en 94,4% (17 af 18) fundu ekki 

fyrir því. Það fékkst ekki marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 

0,01, p = 0,932. Það voru 11,8% (2 af 17) barna og unglinga með hjarta og 

æðasjúkdóma en 88,2% (15 af 17) voru ekki með slíkan sjúkdóm. Ekki fékkst 

marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 17) = 2 p = 0,157. Enginn í hópi 

einstaklinga 18 ára og eldri fann fyrir versnun á lifrarstarfssemi eða voru með 

hjarta- og æðasjúkdóma og á þetta við um alla þátttakendur í þeim hópi. Það voru 

11,1% (2 af 18) í hópi barna og unglinga með lungnasjúkdóma en 88,9% (16 af 18) 

voru ekki með slíka sjúkdóma. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, 

χ
2 (1, n = 18) = 0,39, p = 0,394. Enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri voru með 

lungnasjúkdóm.  

Í hópi barna og unglinga fundu 72,2% (13 af 18) fyrir þreytu og sleni oftar 

en vikulega en 27,8% (5 af 18) fundu ekki fyrir því. Það fékkst ekki marktækur 

munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 0,48, p = 0,509. Allir (5 af 5) í hópi 

einstaklinga 18 ára og eldri fundu fyrir þreytu eða sleni oftar en vikulega. Í hópi 

barna og unglinga fundu 64,7% (11 af 17) fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega 

en 35,3% (6 af 17) fundu ekki fyrir því. Ekki fékkst marktækur munur á milli 
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þessara hópa, χ2 (1, n = 17) = 0,68, p = 0,409. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

fundu 40% (2 af 5) fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega en 60% (3 af 5) fundu 

ekki fyrir slíku. Það voru 64,7% (11 af 17) barna og unglinga sem áttu í erfiðleikum 

með daglegar athafnir eða hreyfingar en 35,3% (6 af 17) áttu ekki í slíkum 

erfiðleikum. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 17) = 

0,18, p = 0,670. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri áttu 40% (2 af 5) í erfiðleikum 

með daglegar athafnir eða hreyfingar en 60% (3 af 5) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. 

Helmingur (8 af 16) barna og unglinga áttu í erfiðleikum við að vakna á morgnana. 

Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 0,03, p = 0,850. 

Það voru 60% (3 af 5) í hópi einstaklinga 18 ára og eldri sem áttu í erfiðleikum við 

að vakna á morgnana en 40% (2 af 5) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Það voru 

72,2% (13 af 18) barna og unglinga sem áttu í erfiðleikum við að halda kjörþyngd 

en 27,8% (5 af 18) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Það fékkst ekki marktækur munur 

á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 18) = 1,13, p = 0,261. Það voru 20,0% (1 af 5) 

einstaklinga 18 ára og eldri sem áttu í erfiðleikum við að halda kjörþyngd en 80,0% 

(4 af 5) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Í hópi barna og unglinga voru 26,3% (5 af 

19) of þung eftir að meðferð lauk en 73,7% (14 af 19) voru það ekki. Ekki fékkst 

marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 19) = 1, 03, p = 0,309. Það var 

enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri sem var of þung(ur) eftir að meðferð lauk. 

Tafla 5. Líkamlegar síðbúnar afleiðingar skurðaðgerða       

Foreldrar  18 ára og eldri 
  Já Nei Já Nei 
Versnun á sjón 44,4% 55,6% 0% 100% 
Versnun á heyrn 22,2% 77,8% 20% 80% 
Versnun á skjaldkirtilsstarfssemi 5,6% 94,4% 20% 80% 
Versnun á nýrnastarfssemi 16,7% 83,3% 0% 100% 
Versnun á lifrarstarfssemi 5,6% 94,4% - 100% 
Hjarta og æðasjúkdómar 11,8% 88,2% - 100% 
Lungnasjúkdómar 11,1% 88,9% 0% 100% 
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega 72,2% 27,8% 100% 0% 
Verkir í líkama oftar en vikulega 64,7% 35,3% 40% 60% 
Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar 64,7% 35,3% 40% 60% 
Erfiðleikar við að vakna á morgnana 50,0% 50,0% 60% 40% 
Erfiðleikar við að halda kjörþyngd 72,2% 27,8% 20% 80% 
"Of þung(ur)" eftir að meðferð lauk 26,3% 73,7% 0% 100% 
 



 

38 

 

Tafla 6 sýnir líkamlegar síðbúnar afleiðingar geislameðferða. Ekki voru gerð 

marktektarpróf á niðurstöðum einstaklinga 18 ára og eldri þar sem það voru 

einungis þrír einstaklingar úr þeim hópi sem fóru í geislameðferð. Af þeim börnum 

og unglingum yngri en 18 ára sem fengu geislameðferð fundu 30,8% (4 af 13) fyrir 

versnun á sjón en 69,2% (9 af 13) fundu ekki fyrir því. Ekki fékkst marktækur 

munur á hópnunum, χ2 (1, n = 13) = 0,114, p = 0,740. Enginn í hópi einstaklinga 18 

ára og eldri fann fyrir versnun á sjón. Í hópi barna og unglinga fann enginn fyrir 

versnun á heyrn og marktækur munur kom fram, χ2 (1, n = 13) = 4,28, p < .05. Það 

var heldur enginn í hópi einstaklinga eldri en 18 ára sem fann fyrir versnun á heyrn. 

Í hópi barna og unglinga fundu 23,1% (3 af 13) fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfsemi 

en 76,9% (10 af 13) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Marktækur munur 

fékkst ekki á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 13) = 2,77, p = 0,09. Í hópi einstaklinga 

18 ára og eldri fundu 66,7% (2 af 3) fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfssemi en 33,3% 

(1 af 3) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Í hópi barna og unglinga fundu 

15,4% (2 af 13) fyrir versnun á nýrnastarfssemi en 84,6% (11 af 13) fundu ekki 

fyrir slíku. Ekki var marktækur munur á hópunum, χ2 (1, n = 13) = 0,35, p = 0,550. 

Enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fann fyrir versnun á nýrnastarfssemi. Í 

hópi barna og unglinga fundu 7,7% (1 af 13) fyrir versnun á lifrastarfssemi en 

92,3% (12 af 13) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Ekki fékkst þó 

marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 13) = 0,13, p = 0,720. Í hópi barna 

og unglinga voru 15,4% (2 af 13) með hjarta- og æðasjúkdóma en 84,6% (11 af 13) 

voru ekki með slíkan sjúkdóm. Marktækur munur fékkst ekki á milli þessara hópa, 

χ
2 (1, n = 13) = 3,28, p = 0,07. Enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fann fyrir 

versnun á lifrastarfssemi eða var með hjarta- og æðasjúkdóm og átti þetta við um 

alla þátttakendur í þeim hópi. Í hópi barna og unglinga voru 15,4% (2 af 13) með 

lungnasjúkdóm en 84,6% (11 af 13) voru ekki með slíkan sjúkdóm. Það fékkst ekki 

marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 13) = 0,01, p = 0,930. Enginn í 

hópi einstaklinga 18 ára og eldri var með lungnasjúkdóm.  

Það voru 92,3% (12 af 13) barna og unglinga sem fundu fyrir þreytu eða 

sleni oftar en vikulega en 7,7% (1 af 13) fundu ekki fyrir slíku. Ekki fékkst þó 

marktækur munur, χ2 (1, n = 13) = 2,69, p = 0,100. Í hópi einstaklinga 18 ára og 

eldri fundu 66,7% (2 af 3) fyrir þreytu og sleni oftar en vikulega en 33,3% (1 af 3) 

fundu ekki fyrir slíku. Það voru 58,3% (7 af 12) í hópi barna og unglinga sem fundu 
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fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega en 41,7% (5 af 12) fundu ekki fyrir því. 

Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 12) = 0,01, p = 0,980. Það voru 66,7% (2 

af 3) í hópi einstaklinga 18 ára og eldri sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en 

vikulega en 33,3% (1 af 3) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Helmingur 

(6 af 12) barna og unglinga áttu í erfiðleikum með daglegar athafnir og fékkst því 

ekki marktækur munur, χ2 (1, n = 12) = 1,05, p = 0,305. Það voru 33,3% (1 af 3) í 

hópi einstaklinga 18 ára og eldri sem áttu í erfiðleikum með daglegar athafnir en 

66,7% (2 af 3) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Í hópi barna og unglinga áttu 58,3% 

(7 af 12) í erfiðleikum við að vakna á morgnana en 41,7% (5 af 12) áttu ekki í 

slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 

12) = 0,35, p = 0,550. Það voru 66,7% (2 af 3) í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

sem áttu í erfiðleikum við að vakna á morgnana en 33,3% (1 af 3) áttu ekki í slíkum 

erfiðleikum. Í hópi barna og unglinga áttu 61,5% (8 af 13) í erfiðleikum við að 

halda kjörþyngd en 38,5% (5 af 13) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst 

marktækur munur, χ2 (1, n = 13) = 0,04, p = 0,840. Það voru 33,3% (1 af 3) í hópi 

einstaklinga 18 ára og eldri sem áttu í erfiðleikum við að halda kjörþyngd en 66,7% 

(2 af 3) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Í hópi barna og unglinga voru 15,4% (2 af 

13) of þungir eftir að meðferð lauk en 84,6% (11 af 13) voru það ekki. Ekki fékkst 

marktækur munur, χ2 (1, n = 13) = 0,28, p = 0,600. Í hópi einstaklinga 18 ára og 

eldri var enginn of þung(ur) eftir að meðferð lauk. 

Tafla 6. Líkamlegar síðbúnar afleiðingar geislameðferða       

Foreldrar 18 ára og eldri 
  Já Nei Já Nei 
Versnun á sjón 30,8% 69,2% 0% 100% 
Versnun á heyrn 0%* 100%* 0% 100% 
Versnun á skjaldkirtilsstarfssemi 23,1% 76,9% 66,7% 33,3% 
Versnun á nýrnastarfssemi 15,4% 84,6% 0% 100% 
Versnun á lifrarstarfssemi 7,7% 92,3% - 100% 
Hjarta og æðasjúkdómar 15,4% 84,6% - 100% 
Lungnasjúkdómar 15,4% 84,6% 0% 100% 
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega 92,3% 7,7% 66,7% 33,3% 
Verkir í líkama oftar en vikulega 58,3% 41,7% 66,7% 33,3% 
Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar 50,0% 50,0% 33,3% 66,7% 
Erfiðleikar við að vakna á morgnana 58,3% 41,7% 66,7% 33,3% 
Erfiðleikar við að halda kjörþyngd 61,5% 38,5% 33,3% 66,7% 
"Of þung(ur)" eftir að meðferð lauk 15,4% 84,6% 0,0% 100% 

* p < .05 
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Tafla 7 sýnir líkamlegar síðbúnar afleiðingar lyfjameðferða. Af þeim 

börnum og unglingum yngri en 18 ára sem fóru í lyfjameðferð fundu 40,0% (12 af 

13) fyrir versnun á sjón en 60,0% (18 af 30) fundu ekki fyrir því. Munurinn á 

þessum hlutföllum var of lítill til að marktækur munur fengist, χ2 (1, n = 30) = 3,04, 

p = 0,081. Það voru 9,1% (1 af 11) einstaklinga 18 ára og eldri sem fundu fyrir 

versnun á sjón en 90,9% (10 af 11) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Ekki 

fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 11) = 2,17, p = 0,140. Í hópi barna og unglinga 

fundu 20,0% (6 af 30) fyrir versnun á heyrn en 80,0% (24 af 30) fundu ekki fyrir 

þessari síðbúnu afleiðingu. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 

(1, n = 30) = 1,21, p = 0,272. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fundu 20,0% (2 af 

10) fyrir versnun á heyrn en 80,0% (8 af 10) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu 

afleiðingu. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 11) = 0,97, p = 0,330. Það voru 

13,3% (4 af 30) barna og unglinga sem fundu fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfssemi 

en 86,7% (26 af 30) fundu ekki fyrir slíku. Ekki fékkst marktækur munur á milli 

þessara hópa, χ2 (1, n = 30) = 0,75, p = 0,386. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

fundu 20,0% (2 af 10) fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfssemi en 80,0% (8 af 10) 

fundu ekki fyrir slíku. Ekki fékkst marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 

10) = 0,48, p = 0,488. Í hópi barna og unglinga fundu 20,0% (6 af 30) fyrir versnun 

á nýrnastarfssemi en 80,0% (24 af 30) fundu ekki fyrir slíku. Ekki fékkst marktækur 

munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 30) = 0,05, p = 0,816. Í hópi einstaklinga 18 

ára og eldri fundu 9,1% (1 af 11) fyrir versnun á nýrnastarfssemi en 90,9% (10 af 

11) fundu ekki fyrir þessari síðbúnu afleiðingu. Það fékkst ekki marktækur munur á 

milli þessara hópa, χ2 (1, n = 11) = 0,20, p = 0,657. Það voru 6,7% (2 af 30) barna 

og unglinga sem fundu fyrir versnun á lifrarstarfssemi en 93,3% (28 af 30) fundu 

ekki fyrir slíku. Það fékkst ekki marktækur munur, χ2 (1, n = 30) = 0,28, p = 0,595. 

Það voru 6,9% (2 af 29) barna og unglinga með hjarta og æðasjúkdóma en 93,1% 

(27 af 29) voru ekki með slíkan sjúkdóm. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 

29) = 0,29 p = 0,588. Enginn í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fann fyrir versnun á 

lifrastarfssemi eða var með hjarta- og æðasjúkdóm og átti þetta við um alla 

þátttakendur í þeim hópi. Í hópi barna og unglinga voru 16,7% (5 af 30) með 

lungnasjúkdóm en 83,3% (25 af 30) voru ekki með slíkan sjúkdóm. Ekki fékkst 

marktækur munur á milli þessara hópa, χ2 (1, n = 30) = 0,78, p = 0,377. Það voru 

45,5% (5 af 11) einstaklinga 18 ára og eldri með lungnasjúkdóm en 54,5% (6 af 11) 
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voru ekki með slíkan sjúkdóm. Það fékkst ekki marktækur munur á milli þessara 

hópa, χ2 (1, n = 11) = 1,47, p = 0,224.  

Í hópi barna og unglinga fundu 83,3% (25 af 30) fyrir þreytu eða sleni oftar 

en vikulega en 16,7% fundu ekki fyrir því. Marktækur munur fékkst á milli hópana, 

χ
2 (1, n = 30) = 4,56, p < .05. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fundu 90,9% (10 af 

11) fyrir þreytu eða sleni oftar en vikulega en 9,1% (1 af 11) fundu ekki fyrir slíku. 

Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 11) = 2,18, p = 0,14. Það fundu 63% (17 af 

27) barna og unglinga fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega en 37% (10 af 27) 

fundu ekki fyrir því. Ekki fékkst marktækur munur á milli hópa, χ2 (1, n = 27) = 

2,06, p = 1,510. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri fundu 72,7% (8 af 11) fyrir 

verkjum í líkama oftar en vikulega en 27,3% fundu ekki fyrir slíku. Ekki fékkst 

marktækur munur, χ2 (1, n = 11) = 3,78, p = 0,052. Það áttu 59,3% (16 af 27) barna 

og unglinga í erfiðleikum með daglegar athafnir eða hreyfingar en 40,7% (11 af 27) 

áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 27) = 0,36, 

p = 0,546. Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri áttu 45,5% (5 af 11) í erfiðleikum með 

daglegar athafnir en 54,5% (6 af 11) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst 

marktækur munur, χ2 (1, n = 11) = 1,48, p = 0,220. Það voru 53,6% (15 af 28) barna 

og unglinga sem áttu í erfiðleikum við að vakna á morgnana en 46,4% (13 af 28) 

áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 28) = 0,44, 

p = 0,500. Helmingur (5 af 10) einstaklinga 18 ára og eldri áttu í erfiðleikum við að 

vakna á morgnana. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 10) = 0,00, p = 1,00. Í 

hópi barna og unglinga áttu 62,1% (18 af 29) í erfiðleikum við að halda kjörþyngd 

en 37,9% (11 af 29) áttu ekki í slíkum erfiðleikum. Ekki fékkst marktækur munur á 

milli þessara hópa, χ2 (1, n = 29) = 0,25, p = 0,61. Helmingur (5 af 10) einstaklinga 

18 ára og eldri áttu í erfiðleikum við að halda kjörþyngd og fékkst því ekki 

marktækur munur milli hópana, χ2 (1, n = 10) = 1,70, p = 0,190. Í hópi barna og 

unglinga voru 16,7% (5 af 30) of þungir eftir að meðferð lauk en 83,3% (25 af 30) 

voru það ekki. Það fékkst ekki marktækur munur, χ2 (1, n = 30) = 1,46, p = 0,230. Í 

hópi einstaklinga 18 ára og eldri voru 18,2% (2 af 11) of þungir eftir að meðferð 

lauk en 81,8% (9 af 11) voru það ekki. Ekki fékkst marktækur munur, χ2 (1, n = 11) 

= 0,43, p = 0,510. 
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Tafla 7. Líkamlegar síðbúnar afleiðingar lyfjameðferða       

  Foreldrar 18 ára og eldri 
  Já Nei Já Nei 
Versnun á sjón 40,0% 60,0% 9,1% 90,9% 
Versnun á heyrn 20% 80,0% 18,2% 81,8% 
Versnun á skjaldkirtilsstarfssemi 13,3% 86,7% 20,0% 80,0% 
Versnun á nýrnastarfssemi 20,0% 80,0% 9,1% 90,9% 
Versnun á lifrarstarfssemi 6,7% 93,3% - 100% 
Hjarta og æðasjúkdómar 6,9% 93,1% - 100% 
Lungnasjúkdómar 16,7% 83,3% 45,5% 54,5% 
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega   83,3%* 16,7%* 90,9% 9,1% 
Verkir í líkama oftar en vikulega 63% 37,0% 72,7% 27,3% 
Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar 59,3% 40,7% 45,5% 54,5% 
Erfiðleikar við að vakna á morgnana 53,6% 46,4 50,0% 50,0% 
Erfiðleikar við að halda kjörþyngd 62,1% 37,9% 50,0% 50,0% 
"Of þung(ur)" eftir að meðferð lauk 16,7% 83,3% 18,2% 81,8% 

* p < .05 

 

Aðgengi að stoðþjónustu 

Hlutföll voru reiknuð á mati allra þátttakenda á því hvort stoðþjónusta hafi verið 

nægileg meðan á krabbameinsmeðferð stóð og eftir að henni lauk. Hluti af 

spurningunum voru með fimm svarmöguleika þar sem 1 stóð fyrir „Mjög 

sammála“, 2 fyrir „Sammála“, 3 fyrir „Ekki viss“, 4 fyrir „Ósammála“ og 5 stóð 

fyrir „Mjög ósammála“. Svarmöguleikarnir „Mjög sammála“ og „Sammála“ voru 

sameinaðir í yfirheitið „Sammála“ og voru samskonar breytingar gerðar við 

svarmöguleikana „Mjög ósammála“ og „Ósammála“. Þetta var gert til að auðvelda 

framsetningu. Spurningarnar sem eftir stóðu voru ýmist með tvo eða þrjá 

svarmöguleika þar sem 1 stóð fyrir „Já“, 2 stóð fyrir „Nei“ og 3 stóð fyrir „Ekki 

viss“.  

 Á mynd 3 má sjá hlutfall þátttakenda eftir áliti þeirra á stoðþjónustu. Þegar 

spurning 1 er skoðuð sést að 58,8% (30 af 51) þátttakenda voru sammála því að 

upplýsingar frá fagaðilum varðandi krabbameinið og meðferð þess hefðu verið 

nægilegar en aðeins 21,5% (11 af 51) voru ósammála því. Aftur á móti voru 58,8% 

(30 af 51) ósammála því að upplýsingar varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar 

hefðu verið nægilegar en aðeins 27,4% (14 af 51) voru sammála. Það voru 50,9% 

(26 af 51) ósammála því að upplýsingar varðandi hugsanlegar aukaverkanir sem 
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gætu stafað af meðferð hefðu verið nægilegar en 35,3% (18 af 51) voru sammála. 

Þegar spurning 4 er skoðuð sést að 52,0% (26 af 50) voru ósammála því að 

upplýsingar frá fagaðilum varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameins 

eða meðferðar þess hefðu verið nægilegar. Aðeins 30,0% (15 af 50) voru sammála 

þessari fullyrðingu.  

 

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda eftir áliti þeirra á stoðþjónustu. Spurning 1 er 

„Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) á sjúkrahúsinu 

varðandi krabbameinið og meðferð þess, eftir að greining var gerð, voru nægilegar“. 

Spurning 2 er „Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) 

varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins voru nægilegar“. 

Spurning 3 er „Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) 

varðandi hugsanlegar aukaverkanir sem stafað gætu frá meðferð krabbameinsins 

voru nægilegar“. Spurning 4 er „Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og 

hjúkrunarfræðingum) varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins 

eða meðferðar þess hafa verið nægilegar“.  

 Á mynd 4 má einnig sjá hlutfall þátttakenda eftir áliti þeirra á stoðþjónustu. 

Það voru 69,4% (34 af 49) þátttakenda sammála því að eftirfylgni á vegum 

barnakrabbameinslækna eftir að meðferð lauk hafi verið fullnægjandi en aðeins 

18,4% (9 af 49) voru ósammála því. Talsvert minni munur var á svörum þátttakenda 

um það hvort aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt meðan á meðferð stóð 

þar sem 39,6% (19 af 48) voru ósammála og 27,1% (13 af 48) voru sammála. 

Afgerandi munur var á svörum þátttakenda varðandi það hvort þeir töldu þörf á að 
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börn með krabbamein og nánasta fjölskylda þeirra fái sálfræðiþjónustu meðan á 

meðferð stendur þar sem 88,2% (45 af 51) voru sammála en aðeins 2,0% (1 af 51) 

voru ósammála. Þegar spurning 4 er skoðuð sést að 27,1% (13 af 48) voru sammála 

og 37,5% (18 af 48) voru ósammála því að aðgengi að sálfræðiþjónustu hefði verið 

nægilegt eftir að meðferð lauk. Það var tiltölulega hátt hlutfall óvissir í skoðun sinni 

varðandi þessa fullyrðingu, eða 35,4% (17 af 48).  

 

Mynd 4. Hlutfall þátttakenda eftir áliti þeirra á stoðþjónustu. Spurning 1 er 

„Eftirfylgni á vegum barnakrabbameinslækna eftir að meðferð lauk hefur verið 

fullnægjandi“. Spurning 2 er „Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið 

nægilegt meðan á meðferð stóð“. Spurning 3 er „Telur þú þörf á að börn með 

krabbamein og nánasta fjölskylda þeirra fái sálfræðiþjónustu meðan á meðferð 

stendur“. Spurning 4 er „Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið 

nægilegt eftir að meðferð lauk“.  

Mynd 5 sýnir hlutfall þátttakenda sem fengu þjónustu sálfræðings eða 

geðlæknis og hvort þeir telji að þörf sé á langtímaeftirliti. Aðeins 11,7% (6 af 51) 

þátttakenda þáðu þjónustu sálfræðings eða geðlæknis meðan á krabbameinsmeðferð 

stóð en 88,3% (45 af 51) þáðu ekki slíka þjónustu. Það voru 46,0% (23 af 50) sem 

leituðu þjónustu sálfræðings eða geðlæknis eftir að meðferð lauk en 54,0% (27 af 

50) gerðu það ekki. Meirihluti þátttakenda taldi vera þörf á langtímaeftirliti hjá 

krabbameinslækni umfram 5 ár frá meðferðarlokum eða 76,0% (38 af 50) en aðeins 

10,0% (5 af 50) töldu þess ekki þörf.  
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Mynd 5. Hlutfall þátttakenda sem fengu þjónustu sálfræðings eða geðlæknis og 

hvort talin sé þörf á langtímaeftirliti. Spurning 1 er „Ég þáði þjónustu sálfræðings 

eða geðlæknis meðan á krabbameinsmeðferðinni stóð“. Spurning 2 er „Ég hef leitað 

þjónustu sálfræðings eða geðlæknis eftir að meðferð lauk“. Spurning 3 er „Telur þú 

þörf á langtímaeftirliti hjá krabbameinslækni umfram 5 ár frá meðferðarlokum“.  

 

Sálrænar síðbúnar afleiðingar 

Meðaltal var reiknað og  parað t- próf framkvæmt fyrir þátttakendur á aldrinum 9 til 

17 ára sem svöruðu MASC listanum. Í töflu 8 má sjá niðurstöður úr MASC 

listanum. Heildarskor MASC listans var T = 55,0 á meðan heildarskor er T = 50,0 

hjá íslenskum börnum í almennu þýði. Ekki fékkst marktækur munur á meðaltölum 

þessara hópa, t(13) = 1,36, p = 0,19. Meðaltal kvíðaröskunar var T = 55,57, en víkur 

ekki nægilega frá meðaltali þýðis til þess að marktækur munur fáist, t(13) = 1,69, p 

= 0,12. Streitueinkenni og líkamleg einkenni falla undir flokkinn samtals líkamleg 

einkenni. Meðaltal fyrir samtals líkamleg einkenni var T = 51,64 og ekki fékkst 

marktækur munur, t(13) = 0,47, p = 0,64. Meðaltal fyrir streitueinkenni var T = 

52,14 og munurinn frá meðaltali þýðis var ekki marktækur, t(13) = 0,57, p = 0,58. 

Meðaltal fyrir líkamleg einkenni var T = 50,64 en víkur ekki marktækt frá meðaltali 

þýðis, t(13) = 0,22, p = 0,83. Fullkomnunareinkenni og bjargráð við kvíða falla 

undir flótta og forðunarkvarðann. Meðaltal fyrir fullkomnunareinkenni var T = 

50,29 og víkur ekki marktækt frá meðaltali þýðis, t(13) = 0,10, p = 0,92. Meðaltal 

fyrir bjargráð við kvíða var T = 53,36 og marktækur munur fékkst ekki þegar 
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samanburður var gerður við meðaltal þýðis, t(13) = 1,28, p = 0,22. Meðaltal 

yfirflokksins flótti og forðun var T = 52,43 og víkur ekki marktækt frá meðaltali 

þýðis, t(13) = 0,98, p = 0,34. Meðaltal félagskvíða var T = 51,14 og víkur ekki 

marktækt frá meðaltali þýðis, t(13) = 0,33, p = 0,74. Höfnun/auðmýking og 

frammistöðuótti falla undir félagskvíða alls og var meðaltal fyrir 

höfnun/auðmýkingu T = 49,64 sem er lægra en meðaltal þýðis. Munurinn var þó 

ekki nægilegur til þess að marktækur munur fengist, t(13) = -0,12, p = 0,91. 

Meðaltal fyrir frammistöðuótta var T = 53,07 en víkur ekki marktækt frá meðaltali 

þýðis, t(13) = 0,83, p = 0,43. Fyrir aðskilnaðar- og ofsakvíða var meðaltalið 62,43 

sem er mun hærra en meðaltal í íslensku þýði og er munurinn marktækur, t(13) = 

3,55, p < .01.  

 Tafla 8. Niðurstöður úr MASC lista 

  n Meðalskor (T) 
Streitueinkenni 14 52,14 
Líkamleg einkenni 14 50,64 
Samtals líkamleg einkenni 14 51,64 
Fullkomnunareinkenni 14 50,29 
Bjargráð við kvíða 14 53,36 
Flótta og forðunarkvarði 14 52,43 
Höfnun/auðmýking 14 49,64 
Frammistöðuótti 14 53,07 
Félagskvíði alls 14 51,14 
Aðskilnaðar-/ofsakvíði 14 62,43 
MASC heildarskor 14 55,00 
Kvíðaröskun 14 55,57 
 

Þrátt fyrir að marktækur munur hafi ekki fengist nema í tengslum við 

aðskilnaðar- og ofsakvíða þegar heildarmeðaltöl flokkana voru borin saman við 

meðaltal íslensks þýðis (T = 50), þá voru margir þátttakendur yfir meðaltali þýðis 

og yfir klínískum mörkum (T = 65). Þegar heildarskor MASC listans voru skoðuð 

fyrir hvern þátttakanda fyrir sig kom í ljós að 71,4% (10 af 14) voru yfir meðaltali 

þýðis og 21,4% (3 af 14) voru yfir klínískum mörkum. Það voru 42,8% (6 af 14) 

yfir meðaltali þýðis þegar flokkurinn samtals líkamleg einkenni var skoðaður og 

28,5% (4 af 14) yfir klínískum mörkum. Þegar undirflokkarnir voru skoðaðir kom í 

ljós að 57,1% (8 af 14) þátttakenda voru yfir meðaltali þýðis í flokknum 

streitueinkenni og 28,5% (4 af 14) voru yfir klínískum mörkum. Í flokknum 
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líkamleg einkenni voru 35,7% (5 af 14) yfir meðaltali þýðis og 21,4% (3 af 14) yfir 

klínískum mörkum. Niðurstöður sýna að í flokknum flótti og forðun voru 57,1% (8 

af 14) yfir meðaltali þýðis og 14,2% (2 af 14) yfir klínískum mörkum. Í 

undirflokkum flótta og forðunar voru 50,0% (7 af 14) með fullkomnunareinkenni 

yfir meðaltali þýðis og 7,14% (1 af 14) yfir klínískum mörkum. Í flokknum bjargráð 

við kvíða voru 71,4% (10 af 14) yfir meðaltali þýðis og 7,14% (1 af 14) yfir 

klínískum mörkum. Í flokknum félagskvíði alls voru 57,1% (8 af 14) yfir meðaltali 

og 21,4% (3 af 14) yfir klínískum mörkum. Í undirflokkum félagskvíða voru 42,8% 

(6 af 14) yfir meðaltali þýðis og 14,2% (2 af 14) yfir klínískum mörkum í flokknum 

höfnun og auðmýking. Í flokknum frammistöðuótti voru 57,1% (8 af 14) yfir 

meðaltali þýðis og 21,4% (3 af 14) yfir klínískum mörkum. Í flokknum aðskilnaðar- 

og ofsakvíði voru 85,7% (12 af 14) yfir meðaltali þýðis og 50,0% (7 af 14) yfir 

klínískum mörkum. Þegar flokkurinn kvíðaröskun var skoðaður kom í ljós að 

64,3% (9 af 14) voru yfir meðaltali þýðis og 14,2% (2 af 14) yfir klínískum 

mörkum. 

Aldur við greiningu, aldur við lok meðferðar, núverandi aldur, kyn og 

tegund meðferðar höfðu ekki áhrif á kvíða hjá þátttakendum. 

 

Tengsl líkamlegra og sálrænna síðbúinna afleiðinga 

Líkamlegar síðbúnar afleiðingar sem fela í sér líffærastarfssemi og versnun á 

skynjun voru skoðaðar í tengslum við aðskilnaðar- og ofsakvíða. Kí-kvaðrat próf 

voru framkvæmd til að meta tengsl milli þessara breyta. Engin tengsl fundust á milli 

aðskilnaðar- og ofsakvíða og versnunar á sjón, χ2 (9, n = 13) = 7,88, p = 0,546. 

Aðskilnaðar- og ofsakvíði tengdist heldur ekki versnun á heyrn, χ2 (9, n = 13) = 

13,0, p = 0,163. Engin tengsl fundust á milli aðskilnaðar- og ofsakvíða og versnun á 

skjaldkirtilsstarfssemi, χ2 (9, n = 13) = 7,88, p = 0,546, eða versnunar á 

nýrnastarfssemi, χ2 (9, n = 12) = 12,0, p = 0,213. Það fundust engin tengsl á milli 

aðskilnaðar- og ofsakvíða og versnunar á lifrarstarfssemi, χ2 (9, n = 12) = 12,0, p = 

0,213, eða við lungnasjúkdóma, χ2 (9, n = 12) = 12,0, p = 0,213.  

Einnig voru skoðaðar líkamlegu síðbúnu afleiðingarnar þreyta eða slen oftar 

en vikulega, erfiðleikar við að vakna á morgnana, erfiðleikar við að halda kjörþyngd 

og greiningin „of þung(ur)“ eftir að meðferð lauk við aðskilnaðar- og ofsakvíða. 
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Engin tengsl fundust á milli aðskilnaðar- og ofsakvíða og þreytu eða slens oftar en 

vikulega, χ2 (9, n = 13) = 13,0, p = 0,163. Það fundust heldur engin tengsl milli 

aðskilnaðar- og ofsakvíða og erfiðleika við að vakna á morgnana, χ2 (8, n = 11) = 

11,0, p = 0,202. Engin tengsl fundust milli aðskilnaðar- og ofsakvíða og erfiðleika 

við að halda kjörþyngd, χ2 (9, n = 12) = 8,40, p = 0,494 eða greiningarinnar „of 

þung(ur)“ eftir að meðferð lauk, χ2 (9, n = 12) = 7,50, p = 0,585.   

  Eins og sjá má á mynd 6 fundust áhrif þegar breyturnar verkir í líkama 

oftar en vikulega og erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar voru skoðaðar 

í tengslum við aðskilnaðar- og ofsakvíða þrátt fyrir að marktækur munur hafi ekki 

fengist. Það voru 57,14% (4 af 7) sem fundu fyrir verkjum í líkama oftar en 

vikulega sem voru yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða en 42,86% (3 

af 7) voru undir klínískum mörkum, χ2 (8, n = 11) = 11,0, p = 0,202. Það voru 

62,5% (5 af 8) sem fundu fyrir erfiðleikum með daglegar athafnir eða hreyfingar 

sem voru yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða en 37,5% (3 af 8) voru 

undir klínískum mörkum, χ2 (8, n = 11) = 5,96, p = 0,650.   

 

Mynd 6. Áhrif líkamlegra síðbúinna afleiðinga á aðskilnaðar- og ofsakvíða hjá 

börnum og unglingum 9 til 17 ára, skipt eftir því hvort kvíðinn sé yfir klínískum 

mörkum (T > 65) eða undir klínískum mörkum (T < 65).  
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Tengsl stoðþjónustu og sálrænna síðbúinna afleiðinga 

Engin tengsl fundust á milli aðskilnaðar- og ofsakvíða hjá börnum og unglingum á 

aldrinum 9 til 17 ára og þess hvort foreldar töldu upplýsingar frá fagaðilum 

varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins vera nægilegar, χ2 (27, n 

= 13) = 27,08, p = 0,459. Það voru 50,0% (7 af 14) í hópi barna og unglinga á 

aldrinum 9 til 17 ára yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða og töldu 

foreldrar 71,4% (5 af 7) þeirra að upplýsingar hefðu ekki verið nægilegar. Af þeim 

börnum sem voru undir klínískum mörkum töldu foreldrar 57,1% (4 af 7) þeirra 

einnig að upplýsingar hefðu ekki verið nægilegar.  

Eins og sjá má á mynd 7 voru 67,0% (2 af 3) þeirra sem þáðu þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis meðan á meðferð stóð með aðskilnaðar- og ofsakvíða 

yfir klínískum mörkum. Helmingur (5 af 10) þeirra sem ekki þáði þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis meðan á meðferð stóð voru með aðskilnaðar- og 

ofsakvíða yfir klínískum mörkum. Ekki kom fram marktækur munur milli þessara 

hópa, �2 (9, n = 13) = 10,18, p = 0,340.  

 

Mynd 7. Áhrif sálfræði- eða geðlæknaþjónustu meðan á meðferð stóð á aðskilnaðar- 

og ofsakvíða hjá börnum og unglingum á aldrinum 9 til 17 ára, skipt eftir klínískum 

mörkum (T = 65). 

Eins og sjá má á mynd 8 voru 60,0% (6 af 10) þeirra sem leituðu þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis eftir að krabbameinsmeðferð lauk með aðskilnaðar- og 
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ofsakvíða yfir klínískum mörkum. Það voru 33% (1 af 3) sem leituðu ekki þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis eftir að krabbameinsmeðferð lauk sem voru með 

aðskilnaðar- og ofsakvíða yfir klínískum mörkum. Ekki kom fram marktækur 

munur milli þessara hópa, �2 (9, n = 13) = 9,24, p = 0,420.  

 

Mynd 8. Tengsl aðskilnaðar- og ofsakvíða hjá börnum og unglingum á aldrinum 9 

til 17 ára og hvort leitað var til sálfræðings eða geðlæknis eftir meðferðarlok, skipt 

eftir klínískum mörkum (T = 65).  

 

Umræða 

Markmið könnunarinnar var að meta líkamlegar og andlegar síðbúnar afleiðingar 

barna sem greindust með krabbamein á Íslandi á árunum 1983 til 2007, ásamt því 

að kanna þörf fyrir og ánægju með stoðþjónustu. Þetta er mikilvægt viðfangsefni 

þar sem fjöldi barna sem finna fyrir síðbúnum afleiðingum hefur aukist með bættum 

árangri krabbameinsmeðferða. Einnig er mikilvægt að bæta þekkingu á þessu sviði 

til þess að vita hvaða þjónusta ætti að standa þessum börnum og fjölskyldum þeirra 

til boða.  

 Niðurstöður könnunarinnar sýna að í hópi barna og unglinga yngri en 18 ára 

hlutu flestir greiningu á árunum 2004 til 2007 en flestir í hópi einstaklinga eldri en 

18 ára hlutu greiningu á árunum 1988 til 1992 og 1993 til 1997. Meðalaldur allra 
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þátttakenda var rúmlega sex ár við greiningu krabbameins og rúm átta ár við lok 

meðferðar. Lyfjameðferð var algengasta tegund meðferðar hjá öllum þátttakendum 

hvort sem hún var gefin ein og sér eða með öðrum tegundum 

krabbameinsmeðferða. Ástæðan fyrir þessu gæti mögulega verið sú að börn eru 

næm fyrir áhrifum lyfjameðferðar og talin þola hana betur en geislameðferð 

(Jónasson og Tryggvadóttir, 2008). Algengast var að lyfjameðferðin stæði yfir í 1 til 

12 mánuði hjá öllum þátttakendum.  

Eftir að meðferð lauk kom krabbameinið upp aftur hjá 15% þátttakenda og 

var í öllum tilvikum um sömu tegund krabbameins að ræða. Krabbamein í annað 

sinn er þekkt síðbúin afleiðing meðferða og geta meðferðirnar sem þátttakendur 

fengu því hafa orsakað krabbamein í annað sinn hjá þeim (Speechley, o.fl., 2006; 

Óskarsson, o.fl., 2010).  

 

Líkamlegar síðbúnar afleiðingar 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að talsverður hluti þátttakenda fundu fyrir 

líkamlegum síðbúnum afleiðingum og er þetta í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

hafa sýnt fram á verri líkamlega heilsu hjá einstaklingum sem hafa lifað af 

krabbamein í æsku samanborið við heilbrigt þýði (Bruce, 2006; Speechley, o.fl., 

2006). Það er vel þekkt að krabbameinsmeðferðir geti haft neikvæð áhrif á skynfæri 

og má þar nefna versnun á sjón og heyrn (ACS, 2009; Dickman, 2007; Eiser, 1998; 

Lackner, o.fl., 2000). Samkvæmt niðurstöðum fann talsvert hlutfall þátttakenda fyrir 

versnun á skynjun og fundu fleiri fyrir versnun á sjón heldur en versnun á heyrn (sjá 

töflu 4). Meirihluti þátttakenda fengu lyfjameðferð og getur hún mögulega verið 

orsök versnunar á skynjun meðal þátttakenda þar sem lyfjameðferð getur haft slæm 

áhrif á bæði sjón og heyrn (Lackner, o.fl., 2000; Eiser, 1998).  

Tíðni lungnasjúkdóma meðal þátttakenda var tiltölulega há. Geislameðferð á 

bringu og ákveðin lyf sem notuð eru í lyfjameðferð geta haft skaðleg áhrif á lungu 

og aukast líkurnar enn frekar ef þessar meðferðir eru notaðar saman (ACS, 2009). 

Af þeim þátttakendum sem fengu fleiri en eina tegund meðferðar var algengast að 

lyfja- og geislameðferð væri gefin saman. Þetta getur mögulega skýrt tíðni 

lungnasjúkdóma meðal þátttakenda. Tíðnin var hærri meðal einstaklinga 18 ára og 

eldri heldur en meðal barna og unglinga yngri en 18 ára (sjá töflu 4). Möguleiki er á 
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að tíðni lungnasjúkdóma muni aukast meðal barna og unglinga yngri en 18 ára eftir 

því sem þau verða eldri þar sem líkamlegar síðbúnar afleiðingar geta komið í ljós 

mörgum árum eftir að meðferð lýkur (Eiser, o.fl., 2000).  

Talsvert fleiri í hópi barna og unglinga yngri en 18 ára fundu fyrir versnun á 

nýrnastarfssemi samanborið við einstaklinga 18 ára og eldri (sjá töflu 4). Þetta gæti 

mögulega orsakast af breytingum á lyfjameðferð hjá yngri hópnum þar sem eitrun í 

nýrum er hugsanleg aukaverkun ákveðinna lyfjategunda (Ganz, 2001). Tiltölulega 

lágt hlutfall þátttakenda fann fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfsemi, versnun á 

lifrarstarfssemi eða fengu hjarta- og æðasjúkdóma (sjá töflu 4).  

 Mikill meirihluti þátttakenda fann fyrir þreytutilfinningu eða sleni oftar en 

vikulega og er það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Zeltzer, o.fl., 2009). 

Helmingur þátttakenda greindi frá erfiðleikum við að vakna á morgnana og 

erfiðleikum með daglegar athafnir eða hreyfingar (sjá töflu 4). Mikilvægt er að bera 

kennsl á þessar síðbúnu afleiðingar þar sem þær geta haft áhrif á marga þætti 

daglegs lífs, til dæmis skólasókn, námsárangur, frammistöðu í starfi og almenn 

lífsgæði (Ness, o.fl., 2005; Langeveld, o.fl., 2002). Þessi börn gætu því þurft á 

auknum stuðningi og skilningi að halda í skóla. Meira en helmingur þátttakenda 

fann fyrir verkjum í líkama oftar en vikulega og er líklegt að það geti tengst 

erfiðleikum með daglegar athafnir eða hreyfingar. Þetta getur verið mjög hamlandi 

fyrir virkni og þátttöku í daglegu lífi og haft mikil áhrif á almenna líðan (Matziou, 

o.fl., 2008). Þátttakendur sem fengu geislameðferð geta verið í aukinni hættu á að 

finna fyrir þessum síðbúnu afleiðingum þar sem geislameðferð getur haft áhrif á 

vöðva, bein og mjúka vefi sem getur leitt til langvinns sársauka í kjölfar meðferðar 

(Ganz, 2001).  

Rúmlega helmingur þátttakenda greindi frá erfiðleikum við að halda 

kjörþyngd og er þetta áhyggjuefni þar sem offita er áhættuþáttur fyrir myndun 

annarra sjúkdóma. Að vera í yfirþyngd getur einnig haft áhrif á andlega líðan og 

lífsgæði (Lustig, o.fl., 2003). Athygli vekur að meirihluti þeirra sem fengu 

greininguna „of þung(ur)“ eftir að meðferð lauk voru ekki taldir of þungir fyrir 

greiningu krabbameins (sjá töflu 4). Ofþyngd getur því verið möguleg líkamleg 

síðbúin afleiðing krabbameinsmeðferða og er það í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna (Lustig, o.fl., 2003; Dickman, 2007; Van Dongen-Melman, o.fl., 1995).  
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Þegar tengsl milli líkamlegra breyta voru skoðuð hjá börnum og unglingum 

yngri en 18 ára kom í ljós tengsl á milli verkja í líkama og þreytutilfinningu eða 

slens, erfiðleika við að vakna á morgnana og erfiðleika með daglegar athafnir eða 

hreyfingar. Mögulegt er því að þau börn og unglingar sem finna fyrir verkjum í 

líkama upplifi meiri hömlun í daglegu lífi. Erfiðleikar með daglegar athafnir eða 

hreyfingar tengdist einnig erfiðleikum við að halda kjörþyngd. Þetta gæti mögulega 

verið ástæða þess að börn og unglinga eigi í erfiðleikum við að halda kjörþyngd í 

kjölfar krabbameinsmeðferða. Einnig fundust tengsl á milli versnunar á sjón og 

erfiðleika með daglegar athafnir eða hreyfingar Í hópi einstaklinga 18 ára og eldri 

fundust tengsl á milli verkja í líkama og þreytutilfinningu eða slens og erfiðleika við 

að halda kjörþyngd. 

 

Stoðþjónusta 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að meirihluti þátttakenda töldu upplýsingar frá 

fagaðilum á sjúkrahúsinu varðandi krabbameinið og meðferð þess vera nægilegar. 

Aftur á móti taldi meirihluti þátttakenda upplýsingar hafa verið ófullnægjandi 

varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins eða meðferðar þess og 

hugsanlegar aukaverkanir sem gætu stafað af meðferð krabbameinsins (sjá mynd 3). 

Fagaðilar gætu því þurft að huga betur að fræðslu fyrir börn og unglinga með 

krabbamein og fjölskyldur þeirra. Þetta gæti verið spurning um að veita fræðslu á 

annan hátt en nú er gert eins og til dæmis að endurtaka hana, gefa hana skriflega eða 

veita hana á öðrum tímapunkti. Á hvaða tímapunkti upplýsingar eru veittar getur 

skipt máli þar sem foreldrar barna og unglinga sem greinast með krabbamein eru 

líklega fyrst og fremst að huga að bata barnsins meðan á meðferð stendur. Því getur 

verið gagnlegra að veita upplýsingar um aukaverkanir meðferða og síðbúnar 

afleiðingar krabbameins og meðferða þess á öðrum tímapunkti eða endurtaka þær 

síðar.  

Meirihluti þátttakenda var sammála því að eftirfylgni á vegum 

barnakrabbameinslækna eftir að meðferð lauk hafi verið fullnægjandi (sjá mynd 4). 

Skiptar skoðanir voru þó meðal þátttakenda á því hvort aðgengi að sálfræðiþjónustu 

hafi verið nægilegt meðan á meðferð stóð en flestir voru þó ósammála 

fullyrðingunni. Áberandi meirihluti var sammála því að börn með krabbamein og 
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nánasta fjölskylda þeirra ættu að fá sálfræðiþjónustu meðan á meðferð stendur (sjá 

mynd 4). Það er mikið áfall þegar barn greinist með krabbamein og hefur það áhrif 

á alla fjölskylduna. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að foreldrar finni fyrir mikilli streitu í 

kjölfar greiningar krabbameins hjá barninu sínu og geta þeir til dæmis fundið fyrir 

kvíða og þunglyndi (Bragadóttir, o.fl., 2009). Sálfræðiþjónusta getur því verið 

gagnleg bæði fyrir börn og unglinga sem greinast með krabbamein og nánustu 

fjölskyldu þeirra. Jafn margir þátttakendur voru sammála og ósammála þeirri 

fullyrðingu að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt eftir að meðferð lauk 

en flestir voru þó ekki vissir (mynd 4). Ástæðan fyrir þessum skiptu skoðunum 

getur verið sú að meirihluti þátttakenda fannst þeir ekki fá nægar upplýsingar um 

síðbúnar afleiðingar krabbameins og meðferða þess og vita þar af leiðandi ekki 

nákvæmlega við hverju má búast og/eða hvaða þjónusta ætti að standa þeim til 

boða. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að lítil þekking um mögulegar síðbúnar afleiðingar 

krabbameinsmeðferða er líkleg til að minnka áhuga þeirra sem hafa fengið 

krabbamein í æsku til að taka þátt í langtíma eftirfylgni (Skinner, o.fl., 2006). Mikill 

meirihluti þátttakenda þáði ekki þjónustu sálfræðings eða geðlæknis meðan á 

meðferð stóð en rúmlega helmingur þeirra leitaði þjónustu sálfræðings eða 

geðlæknis eftir að meðferð lauk (sjá mynd 5). Þetta bendir til þess að þörf sé á slíkri 

þjónustu.  

Áberandi meirihluti þátttakenda taldi þörf vera á langtímaeftirliti hjá 

krabbameinslækni umfram fimm ár frá meðferðarlokum (sjá mynd 5). Rannsóknir 

hafa sýnt að síðbúnar afleiðingar geta komið í ljós og verið viðvarandi mörgum 

árum eftir að krabbameinsmeðferð lýkur (Eiser, o.fl., 2000). Þetta má sjá hjá 

þátttakendum 18 ára og eldri þar sem talsverður hluti þeirra finnur fyrir síðbúnum 

afleiðingum mörgum árum eftir meðferðarlok.  

 

Tilgátur könnunar 

Fjórar tilgátur voru settar fram til að meta líkamlegar og sálrænar síðbúnar 

afleiðingar hjá íslenskum börnum sem greindust með krabbamein á árunum 1983 til 

2007, ásamt því að kanna þörf fyrir og ánægju með stoðþjónustu.  

Fyrsta tilgátan, að síðbúnar afleiðingar séu mismunandi eftir tegundum 

krabbameinsmeðferða, stóðst ekki. Erfitt er að draga ályktanir um síðbúnar 
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afleiðingar meðferða þar sem stór hluti þátttakenda fengu fleiri en eina tegund 

krabbameinsmeðferða. Úrtakið er einnig svo lítið að forsendur marktektarprófa 

standast oftast ekki og þarf því að taka niðurstöðum þeirra með fyrirvara. 

Skurðaðgerð virtist ekki valda líkamlegum síðbúnum afleiðingum hjá hvorugum 

aldurshópnum þar sem enginn marktækur munur fékkst (sjá töflu 5). Þetta er í 

samræmi við það sem kemur fram hjá American Cancer Society (2009) um að 

flestar líkamlegar síðbúnar afleiðingar orsakast af lyfja- eða geislameðferð. Þegar 

líkamlegar síðbúnar afleiðingar geislameðferða voru skoðaðar fékkst marktækur 

munur á versnun á heyrn í hópi barna og unglinga. Ástæðan fyrir þessu er sú að 

enginn í hópi barna og unglinga sem fóru í geislameðferð fundu fyrir versnun á 

heyrn og er versnun á heyrn því ekki síðbúin afleiðing geislameðferða. Það kom 

fram marktækur munur á þreytutilfinningu eða sleni í hópi barna og unglinga þegar 

líkamlegar síðbúnar afleiðingar lyfjameðferða voru skoðaðar. Stór hluti einstaklinga 

18 ára og eldri sem fengu lyfjameðferð fundu einnig fyrir þreytutilfinningu eða sleni 

en hópurinn var of lítill til að marktækur munur fengist. Það var einnig hátt hlutfall 

hjá báðum aldurshópum sem fengu geislameðferð eða fóru í skurðaðgerð sem fundu 

fyrir þreytutilfinningu eða sleni.  

Mögulegt er að versnun á skjaldkirtilsstarfssemi sé síðbúin afleiðing 

geislameðferða þar sem hátt hlutfall í hópi 18 ára og eldri finna fyrir þessari síðbúnu 

afleiðingu (sjá töflu 6). Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að 

skemmdir á skjaldkirtli séu algengar í kjölfar geislameðferða (Schwartz, 1999). Það 

var mun lægra hlutfall sem fann fyrir versnun á skjaldkirtilsstarfssemi meðal þeirra 

sem fóru í skurðaðgerð eða fengu lyfjameðferð. Möguleiki er á að lungnasjúkdómar 

sé síðbúin afleiðing lyfjameðferða þar sem tiltölulega hátt hlutfall einstaklinga 18 

ára og eldri fóru í lyfjameðferð og fundu fyrir þessari síðbúnu afleiðingu.  

Það var tiltölulega hátt hlutfall barna og unglinga sem fundu fyrir versnun á 

sjón óháð meðferðum. Það var einnig tiltölulega hátt hlutfall í báðum aldurshópum 

sem fundu fyrir verkjum í líkama, erfiðleikum með daglegar athafnir eða 

hreyfingar, erfiðleikum við að vakna á morgnana og erfiðleikum við að halda 

kjörþyngd óháð meðferðartegundum. Það er því erfitt að meta sértæk áhrif 

krabbameinsmeðferða.  
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 Önnur tilgátan, að börn og unglingar á aldrinum 9 til 17 ára sem hafa fengið 

krabbamein í æsku séu með fleiri kvíðaeinkenni en jafnaldrar í almennu þýði, stóðst 

að hluta.  Niðurstöður könnunarinnar sýna að börn og unglingar á aldrinum 9 til 17 

ára voru ekki með fleiri kvíðaeinkenni en jafnaldrar í almennu þýði. Þau voru þó 

með mun hærri aðskilnaðar- og ofsakvíða en jafnaldrar í almennu þýði, þar af var 

helmingur þeirra yfir klínískum mörkum. Þetta getur mögulega stafað af ofverndun 

foreldra sem er talinn sérstakur áhættuþáttur fyrir kvíða meðal barna á skólaaldri 

(Wood, 2006). Börn með krabbamein þurfa á mikilli aðstoð að halda og stuðningi 

frá foreldrum sínum þar sem þau eru að glíma við erfið og lífshættuleg veikindi. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að foreldrar hafi tilhneigingu til að ofvernda börn sín sem 

eiga við slík veikindi að stríða og gera þeim ekki sömu kröfur og heilbrigðum 

systkinum þeirra (Hentinen og Kyngäs, 1998). Þar af leiðandi geta þau haft litla 

reynslu af því að gera hluti án foreldra sinna og átt það til að misskilja nýjar og 

óljósar aðstæður sem ógnandi og óttast aðskilnað frá foreldrum sínum. Mikill kvíði 

getur því hamlað þessum börnum þegar þau þurfa að takast á við nýjar aðstæður án 

foreldra sinna (Wood, 2006).  

Tengsl fundust á milli aðskilnaðar- og ofsakvíða og bæði verkja í líkama 

oftar en vikulega og erfiðleika með daglegar athafnir eða hreyfingar. Börn og 

unglingar sem finna fyrir verkjum í líkama og eiga erfitt með daglegar athafnir eða 

hreyfingar upplifa líklega færri tækifæri en heilbrigð börn til að vera með 

jafnöldrum sínum. Sársaukinn sem þau upplifa og þörfin fyrir stöðugt eftirlit getur 

gert þau háðari foreldrum sínum og hamlað sjálfstæði þeirra (Eiser og Berrenberg, 

1995). Það kemur því ekki á óvart að þessar breytur tengjast þar sem þessi börn og 

unglingar þurfa að treysta meira á stuðning og aðstoð frá foreldrum sínum heldur en 

börn og unglingar sem ekki finna fyrir þessum síðbúnu afleiðingum í kjölfar 

krabbameinsmeðferða. Aldur við greiningu, aldur við lok meðferðar og núverandi 

aldur tengdust ekki kvíða hjá þátttakendum. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem benda til þess að eldri aldur við greiningu krabbameins 

auki líkur á streitueinkennum, þunglyndi, hegðunarvanda og slæmri félagslegri 

aðlögun (Stam, o.fl., 2001; Von-Essen, o.fl., 2000). Kyn og tegund meðferðar 

tengdust heldur ekki kvíða hjá þátttakendum. Þekkt er að tíðni kvíða sé almennt 

hærri meðal stúlkna en drengja og kemur því á óvart að engin tengsl hafi fundist á 



 

57 

 

milli kyns og kvíða hjá þátttakendum (Roza, o.fl., 2003). Ástæðan fyrir þessu getur 

verið að úrtakið er lítið og það eru fleiri drengir en stúlkur í úrtaki könnunarinnar.  

 Þriðja tilgátan, að sálfræðiþjónusta meðan á krabbameinsmeðferð stendur og 

í kjölfar hennar sé nauðsynleg fyrir börn og unglinga til að bera kennsl á þá 

einstaklinga sem finna fyrir kvíðaeinkennum, stóðst ekki. Þótt marktækur munur 

hafi ekki fengist þarf að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara þar sem það voru 

fáir þátttakendur sem svöruðu MASC listanum og forsendur prófsins stóðust því 

ekki. Helmingur þeirra sem voru yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða 

þáðu ekki þjónustu sálfræðings eða geðlæknis meðan á meðferð stóð (sjá mynd 7). 

Meirihluti þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða 

leituðu þjónustu sálfræðings eða geðlæknis eftir að meðferð lauk en þriðjungur 

þeirra gerði það ekki (sjá mynd 8). Það að talsverður fjöldi leitaði eftir þjónustu 

sálfræðings eða geðlæknis eftir meðferðarlok bendir til þess að slík þjónusta gæti 

verið gagnleg meðan á meðferð stendur. 

 Fjórða tilgátan, að skortur á fullnægjandi fræðslu um síðbúnar afleiðingar 

auki kvíðaeinkenni hjá börnum og unglingum 9 til 17 ára, stóðst ekki. Engin tengsl 

fundust á milli þess hvort foreldrum þættu upplýsingar fullnægjandi eða ekki og 

aðskilnaðar- og ofsakvíða meðal barna og unglinga. Það er að segja, meirihluti 

foreldra töldu upplýsingar ekki hafa verið nægilegar og hafði það ekki áhrif á hvort 

börn þeirra væru yfir eða undir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða þar 

sem svipað hlutfall var í báðum hópum. Niðurstöðurnar benda því til þess að 

eitthvað annað en skortur á fræðslu um síðbúnar afleiðingar hafi áhrif á aðskilnaðar- 

og ofsakvíða meðal barna og unglinga.  

 

Styrkleikar könnunar 

Helsti styrkleiki könnunarinnar er að verið er að skoða síðbúnar afleiðingar meðal 

þeirra sem hafa lifað af krabbamein í æsku og hefur þetta lítið verið rannsakað á 

Íslandi. Könnunin vekur athygli á málefninu og getur hvatt til frekari umræða og 

rannsókna á þessu sviði. Niðurstöður könnunarinnar geta nýst við að kortleggja 

betur þörf fyrir þjónustu og þannig stuðlað að bættri þjónustu meðan á meðferð 

stendur og eftir að henni lýkur.  
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Fyrri rannsóknir á þessu viðfangsefni á Íslandi hafa aðallega einblínt á 

líkamlegar síðbúnar afleiðingar krabbameins og meðferða þess en í þessari könnun 

voru andlegar síðbúnar afleiðingar einnig skoðaðar (Kristinson, o.fl., 2002; 

Óskarsson, o.fl., 2010). Þar af leiðandi gefst betri yfirsýn yfir ýmsa þætti sem 

krabbameinið og meðferð þess geta haft áhrif á og hvaða þjónusta gæti gagnast best 

börnum og unglingum sem greinast með krabbamein og fjölskyldum þeirra.  

 Spurningalistarnir sem notaðir voru í könnuninni samanstanda af 

fjölbreyttum spurningum sem búnar voru til af fagaðilum mismunandi sérsviða, 

meðal annars af lækni, hjúkrunarfræðingi, sálfræðingi, presti, félagsráðgjafa og 

kennurum. Með því að notast við þverfaglega nálgun verður spurningalistinn 

umfangsmeiri og nær yfir ólík svið sem geta orðið fyrir áhrifum krabbameinsins og 

meðferðar þess.  

Annar styrkleiki könnunarinnar er að úrtakið samanstendur af einstaklingum 

sem greindust með krabbamein á árunum 1983 til 2007 sem gerir rannsakendum 

kleift að skoða síðbúnar afleiðingar til lengri tíma. Einnig var svarhlutfall 

könnunarinnar mjög hátt miðað við rafræna könnun þar sem svarhlutfall slíkra 

kannanna er yfirleitt frekar lágt. 

 

Veikleikar könnunar 

Helsti veikleiki könnunarinnar er að úrtakið er lítið sem hefur áhrif á áreiðanleika 

og réttmæti hennar. Vegna lítils úrtaks er erfitt að meta tengsl á milli breyta og 

draga ályktanir um orsakir eða alhæfa niðurstöður yfir á þýði. Það eru tiltölulega fá 

börn sem greinast árlega með krabbamein á Íslandi sem þýðir að heildarfjöldi þessa 

þýðis er tiltölulega lítill og þar með verður úrtakið lítið þrátt fyrir hátt svarhlutfall.  

 Kynjahlutfallið í könnuninni var ójafnt og getur það skekkt niðurstöður 

hennar. Af þátttakendum yngri en 18 ára voru fleiri drengir en stúlkur og getur það 

skekkt niðurstöður MASC listans þar sem þekkt er að tíðni kvíða er almennt hærri 

meðal stúlkna en drengja (Roza, o.fl., 2003). Tíðni kvíða hefði því mögulega verið 

hærri ef kynjahlutfallið hefði verið jafnara. Hins vegar er möguleiki á að það séu í 

raun fleiri drengir en stúlkur sem greinast með krabbamein á Íslandi, þar sem 

drengir eru almennt í meiri hættu að fá krabbamein heldur en stúlkur (Óskarsson, 
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o.fl., 2010). Möguleiki er því á að skekkta kynjahlutfallið í úrtakinu endurspegli 

þýði krabbameinssjúkra barna og unglinga á Íslandi. Það voru engir þátttakendur á 

aldrinum 9 til 11 ára sem svöruðu spurningalistum sem lagðir voru fyrir börn og 

unglinga á aldrinum 9 til 17 ára. Þetta getur haft áhrif á niðurstöður könnunarinnar 

þar sem aðeins var notast við upplýsingar frá börnum og unglingum á aldrinum 12 

til 17 ára.  

 Það hefði verið athyglisvert að vera með samanburðarhóp til þess að geta 

borið saman stöðu þessara barna við heilbrigða jafnaldra. Það hefði til dæmis verið 

hægt að nota systkini þessara einstaklinga sem samanburðarhóp þar sem þau alast 

upp í samskonar umhverfi og því auðveldara að draga ályktanir um áhrif 

krabbameinsins og meðferða þess. Þetta hefur verið gert í erlendum rannsóknum 

(Zeltzer, o.fl., 2009).  

 Veikleikar í tengslum við spurningalista voru þeir að það vantaði 

upplýsingar um tegund krabbameins og fleiri spurningar um andlega líðan. 

Gagnlegt hefði verið að vita tegund krabbameins til þess að meta síðbúnar 

afleiðingar krabbameinsins og sérhæfðar afleiðingar meðferða. Líkamlegar og 

andlegar síðbúnar afleiðingar geta verið ólíkar eftir því hvaða líkamshluta 

meðferðinni er beint að og hvaða tegundir lyfja verið er að nota (ACS, 2009). 

Ástæðan fyrir því að ekki var spurt um tegund krabbameins var sú það hefði stofnað 

nafnleynd könnunarinnar í hættu. Það er tiltölulega lítill hópur barna og unglinga 

sem greinast með krabbamein hérlendis og hefðu gögnin því getað orðið 

persónugreinanleg. Mikilvægt þótti að könnunin væri ekki rekjanleg til einstakra 

þátttakenda og var því ákveðið að sleppa þessari spurningu við gerð könnunarinnar.  

Gagnlegt hefði verið að leggja samskonar kvíðalista fyrir einstaklinga 18 ára 

og eldri eins og lagður var fyrir yngri hópinn til þess að meta langtímaáhrif 

krabbameinsins og meðferða þess á andlega líðan. Það hefði einnig verið áhugavert 

að skoða fleiri þætti andlegrar líðan eins og til dæmis sjálfstraust, líkamsímynd og 

tíðni þunglyndis. Þessir þættir andlegrar líðan geta verið hluti af síðbúnum 

afleiðingum krabbameins eða meðferðar þess, þar sem krabbameinsmeðferðir geta 

til dæmis valdið ýmsum útlitsbreytingum eins og hármissi meðan á meðferð 

stendur, að fá ör í kjölfar meðferða og ýmsar breytingar á vexti og líkamslögun til 

lengri tíma (ACS, 2009; Kristinsson, o.fl., 2002; Lustig, o.fl., 2003). 
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 Til að bæta áreiðanleika og réttmæti í áframhaldandi rannsóknum væri 

gagnlegt að notast við samanburðarhóp. Einnig væri áhugavert að athuga hvort 

tegundir krabbameina valdi mismunandi síðbúnum afleiðingum og skoða fleiri þætti 

andlegrar líðan til þess að meta hversu víðtæk áhrif krabbameinsins og meðferðar 

þess eru. Það þyrfti að mæla andlega líðan hjá einstaklingum 18 ára og eldri til þess 

að meta eftir hversu langan tíma sálrænar síðbúnar afleiðingar geta komið fram og 

viðhaldist. Einnig er góð ástæða til þess að skoða andlega líðan foreldra þar sem 

líðan þeirra getur haft áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi og geta þeir hvatt til 

kvíðaviðbragða hjá börnum sínum með því að sýna sjálf ótta eða forðun, reyna að 

stjórna hegðun barns síns eða ofvernda það (Pincus, o.fl., 2005).   

 

Samantekt 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er töluverður hluti einstaklinga sem greinst 

hafa með krabbamein í æsku sem finna fyrir líkamlegum síðbúnum afleiðingum. 

Mikilvægt er að bera kennsl á þessar síðbúnu afleiðingar þar sem þær geta haft áhrif 

á ýmsa þætti daglegs lífs, til dæmis skólasókn, námsárangur, frammistöðu í starfi og 

almenn lífsgæði (Ness, o.fl., 2005; Langeveld, o.fl., 2002). Það kom einnig í ljós að 

börn og unglingar á aldrinum 9 til 17 ára sem greinst hafa með krabbamein voru 

ekki með fleiri kvíðaeinkenni en jafnaldrar í almennu þýði. Helmingur þeirra var þó 

yfir klínískum mörkum aðskilnaðar- og ofsakvíða og fundust tengsl við bæði verki í 

líkama og erfiðleika með daglegar athafnir eða hreyfingar. Það kemur ekki á óvart 

að þessir þættir tengist þar sem börn og unglingar sem finna fyrir þessum síðbúnu 

afleiðingum þurfa að treysta mikið á stuðning og aðstoð frá foreldrum sínum (Eiser 

og Berrenberg, 1995). Meirihluti þátttakenda töldu upplýsingar hafa verið 

ófullnægjandi varðandi hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins eða 

meðferðar þess. Fagaðilar gætu því þurft að huga betur að fræðslu fyrir börn og 

unglinga með krabbamein og fjölskyldur þeirra eins og til dæmis að endurtaka hana, 

gefa hana skriflega eða veita hana á öðrum tímapunkti. Sálfræðiþjónusta gæti 

gagnast börnum og unglingum sem greinast með krabbamein og fjölskyldum þeirra 

þar sem greining barnsins er mikið áfall og hefur áhrif á alla fjölskylduna 

(Bragadóttir, o.fl., 2009). 
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ViðaukarViðauki I 

Könnun á síðbúnum afleiðingum krabbameins í æsku 

1. Listi fyrir einstaklinga 18 ára og eldri 

 
Kyn 

□ Kvenkyn 

□ Karlkyn 
 
Núverandi aldur  

□ 18-25 ára 

□ 25-35 ára 

□ 35-45 ára 
 
Menntun (merktu við allt sem á við) 

□ Er í grunnskóla 

□ Er í menntaskóla 

□ Er í öðrum framhaldsskóla 

□ Er í háskóla 

□ Hef lokið grunnskóla 

□ Hef lokið menntaskóla 

□ Hef lokið öðrum framhaldsskóla 

□ Hef lokið háskólaprófi 
 
Hjúskaparstaða 

□ einhleyp(ur) 

□ gift/í sambúð/staðfest samvist 

□ fráskilin(n) 

□ ekkja/ekkill 
 
Fjölskylduhagir 

□ á ekki börn 

□ á eitt barn 

□ á tvö börn 

□ á þrjú eða fleiri börn 
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Spurningar er lúta að krabbameininu í æsku og meðferð þess: 
 
Aldur þinn við greiningu krabbameins_______ 
 
Aldur þinn þegar krabbameinsmeðferð lauk_______ 
 
Á hvaða árabili var greiningin gerð: 

□ 1983-1987 

□ 1988-1992 

□ 1993-1997 

□ 1998-2004 

□ 2004-2007 
 

Kom krabbameinið einhvern tímann upp aftur eftir að meðferð lauk: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ef krabbameinið greindist aftur eftir að meðferð lauk var það sams konar 
krabbamein og áður? 

□ Já 

□ Nei 
 
Hversu langur tími leið frá lokum meðferðar og þar til krabbamein greindist 
aftur? 
 
Þurfti að fjarlægja krabbameinið með skurðaðgerð? 

□ Já 

□ Nei 
 

Ef já, var sú skurðaðgerð gerð á höfði/heila eða mænu: 

□ Já 

□ Nei 
 

Fékkst þú geislameðferð vegna krabbameinsins: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ef já, var sú geislameðferð gefin á höfuð, heila eða mænu: 

□ Já 

□ Nei 
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Fékkst þú lyfjameðferð í æðalegg vegna sjúkdómsins: 

□ Já 

□ Nei 
 
Hver var lengd lyfjameðferðar: 

□ 1-12 mánuðir 

□ Eitt til tvö ár 

□ Meira en tvö ár 
 
Þurftir þú að leita meðferðar erlendis vegna krabbameinsins 

□ Já 

□ Nei 
 
Spurningar varðandi stoðþjónustu við börn sem greinast með krabbamein: 
Stoðþjónusta meðan á krabbameinsmeðferð stóð: 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) á sjúkrahúsinu 
varðandi krabbameinið og meðferð þess, eftir að greining var gerð, voru 
nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) varðandi 
hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins voru nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Upplýsingar frá fagaðilum varðandi hugsanlegar aukaverkanir sem stafað gætu 
frá meðferð krabbameinsins voru nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Ég þáði þjónustu sálfræðings eða geðlæknis meðan á krabbameinsmeðferðinni 
stóð 

□ Já 

□ Nei 

□ Ekki viss 
 
Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt  meðan á meðferð 
stóð: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Telur þú þörf á að börn með krabbamein og nánasta fjölskylda þeirra fái 
sálfræðiþjónustu meðan á meðferð stendur: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég þáði þjónustu sérkennara eða heimakennara meðan á 
krabbameinsmeðferðinni stóð:   

□ Já 

□ Nei 
 

Aðgengi að sérkennslu/heimakennslu var nægilegt meðan á meðferð stóð: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Stoðþjónusta eftir að krabbameinsmeðferð lauk:  
 
Eftirfylgni á vegum barnakrabbameinslækna eftir að meðferð lauk hefur verið 
fullnægjandi: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) varðandi 
hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins eða meðferðar þess hafa verið 
nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég hef leitað þjónustu sálfræðings eða geðlæknis eftir að krabbameinsmeðferð 
lauk:  

□ Já 

□ Nei 
 
Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt eftir að meðferð 
lauk: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Telur þú þörf á langtímaeftirliti hjá krabbameinslækni umfram 5 ár frá 
meðferðarlokum:   

□ Já 

□ Nei 
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Spurningar varðandi almennt heilsufar eftir meðferð krabbameinsins og 
hugsanlegar afleiðingar:  
 
Líkamleg heilsa meðan á meðferð stóð eða skömmu eftir að meðferð lauk: 
 

Versnun á sjón:                 Já □    Nei □ 

Versnun á heyrn:            Já □    Nei □ 

Versnun á skjaldkirtilsstarfsemi:          Já □    Nei □ 
Versnun á nýrnastarfsemi:           Já □    Nei □ 
Versnun á lifrarstarfsemi:           Já □    Nei □ 
Hjarta- og æðasjúkdómar:                  Já □    Nei □ 
Lungnasjúkdómar:            Já □    Nei □ 
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega:        Já □    Nei □    

Verkir í líkama oftar en vikulega:          Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar:       Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með að vakna á morgnana:         Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með að halda kjörþyngd:         Já □    Nei □ 

Hafði greininguna of þung(ur) áður en krabbamein greindist fyrst  Já □    Nei □ 

Fékk greininguna of þung(ur) eftir að meðferð lauk:       Já □    Nei □ 
 
 
Hvernig upplifðir þú stuðning frá foreldrum þínum í veikindum? 

□ Mikill 

□ Meðal 

□ Lítill 

□ Veit ekki 
 
Breyttust samskipti þín við foreldrana eftir veikindin? 

□ Nei 

□ Já 

□ Veit ekki 
 
Ef Já: 

□ Jákvæðari 

□ Neikvæðari 
 
Áttu systkini? 

□ Já 

□ Nei 
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Hvernig voru samskipti þín við systkini þín í veikindunum? 

□ Jákvæð 

□ Hlutlaus 

□ Neikvæð 

□ Veit ekki 
 
Hvernig voru samskipti þín við systkini þín í veikindunum? 

□ Mikil 

□ Meðal 

□ Lítil 

□ Veit ekki 
 
Hafa samskipti þín breyst við systkini þín? 

□ Nei 

□ Já 

□ Veit ekki 
 
Ef Já: 

□ Jákvæðari 

□ Neikvæðari 
 
Hvernig reyndist vinahópurinn þinn þér í veikindunum? 

□ Vel 

□ Allt í lagi 

□ Illa 

□ Ekki viss 
 
Hafa samskipti þín við vini breyst eftir veikindin? 

□ Nei 

□ Já 

□ Veit ekki 
 
Ef Já: 

□ Jákvæðari 

□ Neikvæðari 
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Spurningar um skólann og spítalann: 
 
Ég nýtti mér starfsemi leikstofunnar á meðan ég var á spítalanum 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég var ánægður með starfsemi leikstofunnar á meðan ég var á spítalanum 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Sjúkrahúskennslan nýttist mér vel meðan ég lá á sjúkrahúsinu 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér fannst gott að komast aftur í skólann minn 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Krakkarnir í skólanum mínum sýndu veikindunum skilning 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Kennarar og starfsfólk skólans tók vel á móti mér 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég upplifði mig sem þátttakanda í skólastarfinu, þrátt fyrir að vera veik/veikur 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ert þú í skóla? 

□ Já 

□ Nei 
 
 
Fyrir þá sem eru enn í skóla: 
 
Mér gengur vel í skólanum  

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér gengur vel með heimanám  

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér líður vel í skólanum  

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Ég myndi vilja fá meiri aðstoð með námið núna 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
 
Félagsleg staða 
 
Ég á marga vini  

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég á nokkra vini en vildi gjarnan eiga fleiri 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Vinir mínir koma í heimsókn til mín 

□ Oft 

□ Stundum 

□ Sjaldan 

□ Aldrei 

□ Veit ekki 
 
Ég fer og heimsæki vini mína 

□ Oft 

□ Stundum 

□ Sjaldan 

□ Aldrei 

□ Veit ekki 
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Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi  
 
Ég æfi íþróttir og/eða dans 

□ Já 

□ Nei 

□ Gerði áður en ekki lengur 
 
Ég stunda tónlistarnám eða annað listnám (t.d. leiklist, myndlist) 

□ Já 

□ Nei 

□ Gerði áður en ekki lengur 
 
Ég er í skátunum 

□ Já 

□ Nei 

□ Gerði áður en ekki lengur 
 
Ég tek þátt í klúbbastarfi hjá félagasamtökum eða kirkju 

□ Já 

□ Nei 

□ Gerði áður en ekki lengur 
 
Ég er í kór eða hljómsveit 

□ Já 

□ Nei 

□ Gerði áður en ekki lengur 
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Viðauki II 

Könnun á síðbúnum afleiðingum krabbameins í æsku 

2. Listi fyrir foreldra einstaklinga yngri en 18 ára 

 
Spurningar um þann sem svarar könnuninni: 
 
Hver svarar könnuninni? 

□   Móðir 

□  Faðir 

□  Annar  
 
Aldur: 

□ 20-24 ára 

□ 25-34 ára 

□ 35-44 ára 

□ 45 ára eða eldri 
 
Menntun (merktu við allt sem á við): 

□ Hef lokið grunnskóla 

□ Hef lokið menntaskóla 

□ Hef lokið öðrum framhaldsskóla 

□ Hef lokið háskólaprófi 
 
Hjúskaparstaða: 

□ Einhleyp(ur) 

□ Gift(ur)/í sambúð/staðfest samvist 

□ Fráskilin(n) 

□ Ekkja/Ekkill 
 

 
Spurningar um barnið sem fékk krabbamein: 
 
Kyn barnsins: 

□ Kvenkyn 

□ Karlkyn 
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Núverandi aldur: 

□ 5 ára eða yngri 

□ 6-9 ára 

□ 10-12 ára 

 □ 13-15 ára 

□ 16-17 ára 
 
Menntun (merktu við allt sem á við): 

□ Er í grunnskóla 

□ Er í menntaskóla 

□ Er í öðrum framhaldsskóla 
 
 
Spurningar er lúta að krabbameininu í æsku og meðferð þess: 
 
Aldur barnsins við greiningu krabbameins:_______ 
 
Aldur barnsins þegar krabbameinsmeðferð lauk: _______ 
 
 
Á hvaða árabili var greiningin gerð? 

□ 1983-1987 

□ 1988-1992 

□ 1993-1997 

□ 1998-2003 

□ 2004-2007 
 
Kom krabbamein einhvern tímann upp aftur eftir að meðferð lauk? 

□ Já 

□ Nei 
 
Ef krabbamein greindist aftur eftir að meðferð lauk var það sams konar 
krabbamein og áður? 

□ Já 

□ Nei 
 
Hversu langur tími leið frá lokum meðferðar og þar til krabbamein greindist 
aftur? 
_____________________________ 
 
 
Þurfti að fjarlægja krabbameinið með skurðaðgerð? 

□ Já 

□ Nei 
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Var sú skurðaðgerð gerð á höfði/heila eða mænu? 

□ Já 

□ Nei 
 
Fékk barnið geislameðferð vegna krabbameinsins? 

□ Já 

□ Nei 
 
Var sú geislameðferð gefin á höfuð/heila eða mænu? 

□ Já 

□ Nei 
 
Fékk barnið lyfjameðferð í æðalegg vegna sjúkdómsins? 

□ Já 

□ Nei 
 
Hver var lengd lyfjameðferðar? 

□ 1-12 mánuðir 

□ 1 til 2 ár 

□ Meira en 2 ár 
 
Þurfti barnið þitt að leita meðferðar erlendis vegna krabbameinsins? 

□ Já 

□ Nei 
 
Spurningar varðandi stoðþjónustu við börn sem greinast með krabbamein: 
 
Stoðþjónusta meðan á krabbameinsmeðferð stendur: 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) á spítalanum 
varðandi krabbameinið og meðferð þess, eftir að greining var gerð, voru 
nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) varðandi 
hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins voru nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) varðandi 
hugsanlegar aukaverkanir sem stafað gætu frá meðferð krabbameinsins voru 
nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barnið þáði þjónustu sálfræðings eða geðlæknis meðan á 
krabbameinsmeðferðinni stóð: 

□ Já 

□ Nei 

□ Ekki viss 
 
Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt meðan á meðferð 
stóð? 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Telur þú þörf á að börn með krabbamein og nánasta fjölskylda þeirra fái 
sálfræðiþjónustu meðan á meðferð stendur? 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Barnið þáði þjónustu sérkennara eða heimakennara meðan á 
krabbameinsmeðferðinni stóð: 

□ Já 

□ Nei 

□ Ekki viss 
 
Aðgengi að sérkennslu/heimakennslu var nægilegt meðan á meðferð stóð: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
 
Stoðþjónusta eftir að krabbameinsmeðferð lýkur: 
 
Eftirfylgni á vegum barnakrabbameinslækna eftir að meðferð lauk hefur verið 
fullnægjandi: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Upplýsingar frá fagaðilum (læknum og hjúkrunarfræðingum) varðandi 
hugsanlegar síðbúnar afleiðingar krabbameinsins eða meðferðar þess hafa verið 
nægilegar: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég hef leitað þjónustu sálfræðings eða geðlæknis fyrir barnið eftir að 
krabbameinsmeðferð lauk: 

□ Já 

□ Nei 
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Telur þú að aðgengi að sálfræðiþjónustu hafi verið nægilegt eftir að meðferð 
lauk? 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Telur þú þörf á langtímaeftirliti hjá krabbameinslækni umfram 5 ár frá 
meðferðarlokum? 

□ Já 

□ Nei 

□ Ekki viss 
 
 
 
Spurningar varðandi almennt heilsufar eftir meðferð krabbameinsins og 
hugsanlegar afleiðingar: 
 
Líkamleg heilsa meðan á meðferð stóð eða skömmu eftir að meðferð lauk: 
 

Versnun á sjón:                  Já □    Nei □ 

Versnun á heyrn:             Já □    Nei □ 

Versnun á skjaldkirtilsstarfsemi:           Já □    Nei □ 
Versnun á nýrnastarfsemi:            Já □    Nei □ 
Versnun á lifrarstarfsemi:            Já □    Nei □ 
Hjarta- og æðasjúkdómar:                   Já □    Nei □ 
Lungnasjúkdómar:             Já □    Nei □ 
Þreytutilfinning eða slen oftar en vikulega:         Já □    Nei □    

Verkir í líkama oftar en vikulega:           Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með daglegar athafnir eða hreyfingar:        Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með að vakna á morgnana:          Já □    Nei □ 

Erfiðleikar með að halda kjörþyngd:          Já □    Nei □ 

Hafði greininguna of þung(ur) áður en krabbamein greindist fyrst: Já □    Nei □ 

Fékk greininguna of þung(ur) eftir að meðferð lauk:        Já □    Nei □ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

 

Spurningar um skólann og spítalann: Staðan í veikindunum 
 
Barnið nýtti sér starfsemi leikstofunnar á meðan það var á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég var ánægð(ur) með starfsemi leikstofunnar á meðan barnið var á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Sjúkrahúskennslan nýttist barninu vel meðan það lá á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Skóli barnsins fylgdist vel með barninu í veikindunum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Samskipti heimaskólans og sjúkrahúskennara voru góð meðan á meðferð stóð: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Ég er sátt(ur) við þá þjónustu sem barnið fékk frá skólakerfinu meðan á 
veikindunum stóð: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Kennarar og starfsfólk skólans tók vel á móti barninu þegar það kom aftur í 
skólann: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Naut barnið sérkennslu í skóla áður en krabbameinsmeðferð hófst? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
 
Naut barnið sérkennslu í skóla meðan á krabbameinsmeðferð stóð? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
 
Naut barnið sérkennslu í skóla eftir að krabbameinsmeðferð lauk? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
 
Ef já, hve lengi? 

□ Eina önn eða skemur 

□ Eitt skólaár 

□ Lengur en eitt skólaár 
 
 
Ef nei, telur þú að barnið hefði þurft á sérkennslu að halda? 

□ Já, tvímælalaust 

□ Sennilega 

□ Nei, alls ekki 
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Staðan í dag: 
 
Barninu mínu gengur vel í skólanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barninu mínu gengur vel með heimanám: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barninu mínu líður vel í skólanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
 
Félagsleg staða: 
 
Barnið mitt á marga vini og kunningja: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barnið mitt á auðvelt með að eignast vini: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Barnið mitt á kunningja en enga nána vini: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barninu mínu er oft strítt: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Barnið mitt er skilið útundan: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
 
Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi: 
 
Barnið mitt æfir íþróttir og/eða dans: 

□ Já 

□ Nei 
 
Barnið mitt stundar tónlistarnám eða annað listnám (t.d. leiklist, myndlist): 

□ Já 

□ Nei 
 
Barnið mitt er í skátunum: 

□ Já 

□ Nei 
 
Barnið mitt tekur þátt í klúbbastarfi í félagsmiðstöð eða kirkju: 

□ Já 

□ Nei 
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Barnið mitt er í kór eða hljómsveit: 

□ Já 

□ Nei 
 
Barnið mitt tekur ekki þátt í neinu skipulögðu tómstundastarfi: 

□ Já 

□ Nei 
 
Barnið mitt er á aldrinum 9-17 ára: 

□ Já 

□ Nei 
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Viðauki  III 

Könnun á síðbúnum afleiðingum krabbameins í æsku 

3. Listi fyrir einstaklinga 9 til 17 ára 

 
Kyn: 

□ Kvenkyn 

□ Karlkyn 
 
Núverandi aldur: 

□ 9-11 ára 

□ 12-15 ára 

□ 16-17 ára 
 
Aldur við greiningu krabbameins:_______ 
 
Aldur þegar krabbameinsmeðferð lauk:_______ 
 
Menntun (merktu við allt sem á við): 

□ Er í grunnskóla 

□ Er í menntaskóla 

□ Er í öðrum framhaldsskóla 
 
Áttu systkini? 

□ Já 

□ Nei 
 
Hvernig voru samskipti þín við systkini þín í veikindunum? 

□ Jákvæð 

□ Hlutlaus 

□ Neikvæð 

□ Veit ekki 
 
Samskipti við systkini voru: 

□ Mikil 

□ Meðal 

□ Lítil 

□ Veit ekki 
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Hafa samskipti þín breyst við systkini þín? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
 
Samskipti við systkini urðu: 

□ Jákvæðari 

□ Neikvæðari 
 
Hvernig reyndist vinahópurinn þinn þér í veikindunum? 

□ Vel 

□ Allt í lagi 

□ Illa 

□ Ekki viss 
 
Hafa samskipti þín við vini breyst eftir veikindin? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
 
Samskipti við vini urðu: 

□ Jákvæðari 

□ Neikvæðari 
 
Skólinn og spítalinn: 
 
Ég nýtti mér starfsemi leikstofunnar á meðan ég var á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég var ánægð(ur) með starfsemi leikstofunnar á meðan ég var á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Sjúkrahúskennslan nýttist mér vel á meðan ég lá á spítalanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér fannst gott að komast aftur í skólann minn: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Krakkarnir í skólanum mínum sýndu veikindunum skilning: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Kennarar og starfsfólk skólans tók vel á móti mér þegar ég kom aftur í skólann: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég upplifði mig sem þátttakanda í skólastarfinu, þrátt fyrir að vera veik(ur): 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Mér gengur vel í skólanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér gengur vel með heimanám: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Mér líður vel í skólanum: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég myndi vilja fá meiri aðstoð við námið núna: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
 
Félagsleg tengsl: 
 
Ég á marga vini: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Ég á nokkra vini en vildi gjarnan eiga fleiri: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Vinir mínir koma og spyrja eftir mér: 

□ Oft 

□ Stundum 

□ Sjaldan 

□ Aldrei 

□ Veit ekki 
 
Ég fer og spyr eftir vinum mínum: 

□ Oft 

□ Stundum 

□ Sjaldan 

□ Aldrei 

□ Veit ekki 
 
Mér er oft strítt: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
 
Ég er skilin(n) útundan: 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Ekki alveg viss 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi: 
 
Ég æfi íþróttir og/eða dans: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ég stunda tónlistarnám eða annað listnám (t.d. leiklist, myndlist): 

□ Já 

□ Nei 
 
Ég er í skátunum: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ég tek þátt í klúbbastarfi í félagsmiðstöð eða kirkju: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ég er í kór eða hljómsveit: 

□ Já 

□ Nei 
 
Ég tek ekki þátt í neinu skipulögðu tómstundastarfi: 

□ Já 

□ Nei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Síða 1 af 2 

MASC 
 

Nafn:____________________________ Aldur:____ Dagsetning:_______ 
 
Á þessum lista er spurt um það sem þú hefur verið að hugsa undanfarið, hvernig þér 
hefur liðið og hvað þú hefur gert.  Dragðu hring utan um það atriði sem passar best 
við.  Vinsamlegast svarið öllum atriðum og sleppið engu.  Einungis skal merkja við 
einn valmöguleika við hverja staðhæfingu. 
 
Hér eru tvö dæmi sem sýna þér hvernig þú átt að merkja við.  Í dæmi A ættir þú að 
draga hring utan um 1 ef þú hefur varla nokkurn tímann verið hrædd(ur) við hunda, en 
1 þýðir að atriðið á varla nokkurn tímann við um þig.  Í dæmi B ættir þú að draga 
hring um 2 ef þrumur og eldingar koma þér stundum úr jafnvægi en 2 þýðir að atriðið 
á stundum við um þig. 

Á 
aldrei 
við 
um 
mig 

Á 
næstum 
aldrei 

við um 
mig 

Á 
stundum 
við um 

mig 

Á oft 
við 
um 
mig 

 
Dæmi A – Ég er hrædd(ur) við hunda .....................          0            1 2 3 
Dæmi B – Þrumur og eldingar hræða mig................          0            1           2 3 
 
Nú skalt þú reyna að svara hverju atriði sjálf(ur) og mundu að það eru engin rétt eða 
röng svör, svaraðu bara hvernig þér hefur liðið undanfarið. 
 
 

Á 
aldrei 
við 
um 
mig 

Á 
næstum 
aldrei 

við um 
mig 

Á 
stundum 
við um 

mig 

Á oft 
við 
um 
mig 

 
1 Ég finn fyrir streitu og taugaspennu 0 1 2 3 
2 Ég bið yfirleitt um leyfi 0 1 2 3 
3 Ég hef áhyggjur af því að fólk muni hlæja að mér 0 1 2 3 
4 Ég verð hrædd(ur) ef foreldrar mínir fara í burtu 0 1 2 3 
5 Ég fylgist með því hvort hætta sé á ferðum 0 1 2 3 
6 Ég á erfitt með að ná andanum 0 1 2 3 
7 Tilhugsunin um að fara í útilegu hræðir mig 0 1 2 3 
8 Ég fæ skjálfta eða er taugaóstyrk(ur) 0 1 2 3 
9 Ég reyni að halda mig nálægt mömmu eða pabba 0 1 2 3 
10 Ég er hrædd(ur) um að aðrir krakkar muni gera grín 

að mér 
0 1 2 3 

11 Ég legg mig fram um að hlýðnast foreldrum mínum 
og kennurum 

0 1 2 3 

12 Ég fæ svima og finnst vera að líða yfir mig 0 1 2 3 
13 Ég kanna hlutina áður en ég geri eitthvað 0 1 2 3 
14 Ég hef áhyggjur af því að vera tekin(n) upp í tíma 0 1 2 3 
15 Mér bregður 0 1 2 3 
16 Ég er hrædd(ur) um að öðrum finnist ég heimsk(ur) 0 1 2 3 

Viðauki IV



 

 

 

Síða 2 af 2 

17 Ég læt ljós loga á nóttunni 0 1 2 3 
18 Ég finn fyrir verk í brjóstkassanum 0 1 2 3 
19 Ég forðast að fara ein(n) án fjölskyldunnar 0 1 2 3 
20 Mér líður einkennilega, furðulega eða fæ 

óraunveruleikakennd 
0 1 2 3 

21 Ég reyni að gera það sem öðrum líkar 0 1 2 3 
22 Ég hef áhyggjur af því hvernig aðrir hugsa um mig 0 1 2 3 
23 Ég forðast að horfa á kvikmyndir og sjónvarpsþætti 

sem hræða mig 
0 1 2 3 

24 Ég fæ hraðan hjartslátt eða hjartað sleppir úr slögum 0 1 2 3 
25 Ég held mér fjarri því sem kemur mér úr jafnvægi 0 1 2 3 
26 Ég sef við hliðina á einhverjum í fjölskyldunni 0 1 2 3 
27 Ég er eirðarlaus og á nálum 0 1 2 3 
28 Ég reyni að gera allt nákvæmlega rétt 0 1 2 3 
29 Ég hef áhyggjur af því að verða mér til skammar 0 1 2 3 
30 Ég verð hrædd(ur)þegar ég ek um í bíl eða í strætó 0 1 2 3 
31 Ég fæ í magann 0 1 2 3 
32 Ef ég fer úr jafnvægi eða verð hrædd(ur) læt ég strax 

einhvern vita af því 
0 1 2 3 

33 Ég verð taugaóstyrk(ur) ef ég þarf að koma fram 0 1 2 3 
34 Ég óttast vont veður, er myrkfælin(n), lofthrædd(ur) 

eða hrædd(ur) við dýr eða skordýr 
0 1 2 3 

35 Ég er skjálfhent(ur) 0 1 2 3 
36 Ég fullvissa mig um að allt sé í lagi 0 1 2 3 
37 Mér finnst erfitt að biðja aðra krakka að leika við 

mig 
0 1 2 3 

38 Ég er sveitt(ur) í lófunum eða mér er kalt á 
höndunum 

0 1 2 3 

39 Ég er feimin(n) 0 1 2 3 
 
 
Takk fyrir að svara listanum.   

Viðauki IV




