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Formáli 

Af persónulegri reynslu og í starfi mínu sem félagsráðgjafi hjá Krabbameinsfélagi 

Íslands hef ég fundið að það bætir líðan krabbameinssjúklinga og flýtir fyrir bata 

þeirra að fá góðar upplýsingar og góðan stuðning eftir að hafa greinst með 

krabbamein. Vegna þessarar reynslu langaði mig að skoða hvernig 

krabbameinssjúklingar sem komnir eru yfir sextugt upplifa þann stuðning og þær 

upplýsingar sem þeir fá á meðan þeir eru í læknismeðferð vegna krabbameina.  

 Haustið 2008 bauðst mér að fara í samnorrænt meistaranám í 

öldrunarfræðum (NordMag). Námið er 120 eininga þverfaglegt nám sem er 

skipulagt sameiginlega af Háskóla Íslands, háskólanum í Lundi í Svíþjóð og 

háskólanum í Jyväskylä í Finnlandi. Í Háskóla Íslands er námið vistað hjá 

félagsráðgjafardeild. Í náminu er lögð sérstök áhersla á að kynna nemendum 

norræna öldrunarþjónustu. Í því kynnast nemendur helstu þáttum sem hafa áhrif á 

velferðarmál aldraðra, öldrunarþjónustu, stefnumótun, löggjöf og framkvæmd á 

sviðum félags- og heilbrigðisþjónustu.  

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur 

dósents við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og Sigurveigar H. 

Sigurðardóttur dósents í félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og 

kann ég þeim bestu þakkir fyrir góðan stuðning, aðstoð og ráðleggingar. Þá vil ég 

færa Sigurveigu sérstakar þakkir fyrir að hafa hvatt mig til að fara í meistaranámið 

og gera mér þannig kleift að gera þessa rannsókn. Ég færi forsvarsmönnum 

stuðningshópa krabbameinssjúklinga þakkir fyrir aðstoð við að finna þátttakendur 

í rannsóknina og þá vil ég þakka þátttakendum sjálfum sérstaklega fyrir að hafa 

deilt með mér lífsreynslu sinni og gefið mér leyfi til að greina frá henni í þessari 

ritgerð. Vægi þessarar ritgerðar er 40 ECTS.  

Ég vil að lokum þakka eiginmanni mínum Jóhanni M. Bjarnasyni fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar á meðan ég vann að þessari rannsókn og dóttur 

minni Svövu Lind Jóhannsdóttur fyrir að teikna þær skýringamyndir og líkön sem 

birt eru í ritgerðinni.  

Vísindasjóður Félagsráðgjafafélags Íslands styrkti þetta verkefni.  
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Inngangur 

 

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á upplifun og reynslu fólks yfir sextugt á því að 

greinast með krabbamein og heilbrigðisþjónustu sem fólk á þessum aldri fær hér á 

landi. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við sjö einstaklinga 

með það að markmiði að fá innsýn í reynslu þeirra af því að greinast með 

krabbamein, læknismeðferð sem þeir fengu og aðra þætti sem höfðu áhrif á líðan 

þeirra á þessum tíma. Spurt var um hvaða upplýsingar og stuðning þátttakendur 

höfðu fengið og hvaða áhrif það hafði á þá að hverfa af vinnumarkaði vegna 

heilsubrests.  

Ástæða þess að ég valdi þetta efni var sú að ég þekki krabbamein af eigin 

raun. Þegar ég var 36 ára greindist ég með krabbamein og átti þá tvo unga syni. 

Ég greindist aftur með krabbamein 44ra ára og átti þá þrjú börn á aldrinum fimm 

til sautján ára. Þetta hafði mikil áhrif á mig og ég upplifði sálræn einkenni sem ég 

vissi ekki þá að væru eðlileg við þessar aðstæður. Þessi persónulega reynsla mín 

af krabbameini varð til þess að ég tók að kynna mér sálrænar afleiðingar þess að 

greinast með krabbamein og hóf nám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Lokaverkefni mitt þar var rannsókn á þörf fólks fyrir áframhaldandi stuðning að 

lokinni krabbameinsmeðferð (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2007).  

Ég var meðrannsakandi í rýnihóparannsókn þar sem rætt var við konur sem 

greinst hafa með brjóstakrabbamein og aðstandendur (Herdís Jónasdóttir og 

Ingibjörg Hreiðarsdóttir, 2010). Aðrar rannsóknir eru rannsókn á jafningjafræðslu 

stuðningshópa Krabbameinsfélagsins (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir og 

Ragnheiður Alfreðsdóttir, 2008) og rannsókn á áhrifamætti bænarinnar (Gunnjóna 

Una Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2006)  

Frá því ég útskrifaðist sem félagsráðgjafi árið 2004 hef ég starfað við 

félagsráðgjöf  hjá Krabbameinsfélagi Íslands. Þar hef ég rætt við hundruð 

einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendur þeirra, ásamt því 

að styðja við starfsemi stuðningshópa krabbameinssjúklinga eftir þörfum. Frá 

árinu 2007 hef ég starfað í Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Fyrri reynsla 
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mín af rannsóknum og af starfi mínu sem fagmaður hjá Krabbameinsfélaginu varð 

til þess að þegar mér bauðst að fara í meistaranám í öldrunarfræðum sá ég 

tækifæri til að dýpka þekkingu mína á málefnum eldra fólks sem greinist með 

krabbamein.  

Þessi rannsókn er mikilvægur þáttur í að afla þekkingar á upplifun fólks yfir 

sextugt á því að greinast með krabbamein og fara á eftirlaun fyrr en annars hefði 

verið. Mikilvægt er að fá vitneskju um hvaða stuðning krabbameinssjúklingar fá 

frá fagfólki á meðan þeir eru í meðferðinni. Einnig er mikilvægt að kanna hvaða 

upplýsingar nýtast krabbameinssjúklingum vel og hvort þeir eru ánægðir með þær 

upplýsingar sem þeir fá hjá fagfólki og öðru fólki sem starfar í 

heilbrigðisþjónustu. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir hér á landi á þörf 

krabbameinssjúklinga fyrir upplýsingar og því er þörf á svona rannsókn. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á stuðningi fyrir krabbameinssjúklinga en 

ekki meðal eldri aldurshópa. 

Ritgerðin byggir á átta köflum auk heimildarskrár. Að inngangi loknum 

hefst annar kafli ritgerðarinnar þar sem gerð er grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Þar eru birtar rannsóknarniðurstöður á því hvaða upplýsingar og 

stuðning fólk sem greinist með krabbamein vill fá og fjallað er um niðurstöður 

rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi og erlendis. Þá er rætt um áhrif þess 

að greinast með krabbamein og heilsueflandi úrlausnir. Fjallað er um 

kreppukenningu Kübler-Ross og hvernig kenningin skýrir breytingar sem verða á 

lund og líðan krabbameinssjúklinga eftir greiningu krabbameinsins og síðar, þegar 

sjúkdómurinn tekur meiri toll af heilsu og þreki sjúklingsins. Síðan er greint frá 

kvarða sem metur vanlíðan hjá krabbameinssjúklingum og fjallað um líkön sem 

útskýra á sjónrænan hátt hve mikilvægt er fyrir krabbameinssjúklinga að fá 

stuðning, hvatningu og fræðslu þegar þeir eru að berjast við að ná bættri heilsu og 

betri líðan. Að lokum er gerð grein fyrir lagalegum réttindum 

krabbameinssjúklinga.  Þriðji kaflinn fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar.  

Í fjórða kafla hefst umfjöllun um niðurstöður og er þar sagt frá upplifun 

sjúklinga í aðdraganda sjúkdómsgreiningar, krabbameinsmeðferð og sálrænni 

upplifun á greiningu og meðferð. Í fimmti kafla er rætt um hvaða upplýsingar 

þátttakendur í rannsókninni fengu í krabbameinsmeðferðinni og hvort þeir fengu 

upplýsingar um endurhæfingu og annað sem þeir áttu rétt á samkvæmt lögum.  



 6 

Í sjötta kafla er gerð grein fyrir stuðningi sem þátttakendur fengu og hverjir veittu 

þann stuðning. Rædd eru samskipti þátttakenda við fagstéttir á Landspítalanum, 

stuðningshópa krabbameinssjúklinga og hvort annar stuðningur var veittur. Í 

sjöunda kafla ritgerðarinnar eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað 

er um greiningu, upplýsingar, endurhæfingu, réttindi, stuðning, stuðningshópa, 

eldri krabbameinssjúklinga og rætt um þörf á stefnumótun varðandi endurhæfingu 

fyrir krabbameinssjúklinga. Í lok kaflans er greint frá lærdómi sem draga má af 

rannsókninni. Í áttunda kafla eru lokaorð ritgerðarinnar.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur  

 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Gerð er grein 

fyrir fjölda einstaklinga yfir sextugt sem greinast með krabbamein hér á landi og 

greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á þörf krabbameinssjúklinga fyrir 

upplýsingar og stuðning. Í síðari hluta kaflans er fjallað um kenningar og líkön 

sem skýra það ferli sem krabbameinssjúklingar fara í gegnum frá því að þeir eru 

greindir með krabbamein en það eru innri þættir svo sem tilfinningar og hugsanir 

sem sjúklingurinn upplifir í veikindaferlinu. Gerð er grein fyrir mælikvarða sem 

notaður er til að meta vanlíðan og mögulegar orsakir hennar. Þá er fjallað um ytri 

þætti sem eru bjargráð og stuðningur í umhverfi sjúklingsins og annað það sem er 

gagnlegt fyrir sjúklinginn til að ná heilbrigði á ný. Í lok kaflans er umfjöllun um 

réttindi sjúklinga. 

 

Faraldsfræðilegar upplýsingar 

Frá árinu 1955 hafa upplýsingar um öll ný krabbamein sem greinst hafa á Íslandi 

verið skráð í Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. Þar er að finna 

upplýsingar um aldur sjúklinga við greiningu, kyn og tegund krabbameins. 

Síðustu árin hafa um 66% karla og 49% kvenna sem greinast með krabbamein 

verið 65 ára eða eldri (Þórarinn Sveinsson, 2007). Hér á landi er ein 

krabbameinslækningadeild og er hún staðsett á Landspítalanum við Hringbraut. 

Um helmingur þeirra sem eru í krabbameinsmeðferð á Landspítalanum eru 65 ára 

eða eldri. Aldursdreifing þeirra sem fá krabbameinsmeðferð er svipuð hjá eldra 

fólki og þeim sem yngri eru (Þórarinn Sveinsson, 2007).  

Við meðferð krabbameina er skilgreining á lækningu gjarnan miðuð við að 

viðkomandi einstaklingur sé á lífi fimm árum eftir greiningu sjúkdóms síns. Við 

athugun á árangri meðferðar eldri krabbameinssjúklinga hér á landi má sjá að um 

90% líkur eru á að sjötugur einstaklingur sem greinist með krabbamein verði 75 

ára  og um 70% líkur eru á að áttræður einstaklingur sem greinist með krabbamein 

verði 85 ára. Af þessu má sjá að eldra fólk sem greinist með krabbamein hefur 
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góðar lífslíkur og að það er enginn dauðadómur að greinast með krabbamein. Þó 

tölfræðilegar upplýsingar úr Krabbameinsskrá Krabbameinsfélagsins sýni að 

krabbamein sé algengur sjúkdómur meðal eldra fólks og að þriðji hver 

einstaklingur greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni deyr aðeins 

fjórði hver maður af völdum krabbameina hér á landi (Jón Gunnlaugur Jónasson 

og Laufey Tryggvadóttir, 2008). Þá segir landlæknir að við getum verið stolt af 

því að hér á landi sé öllum veitt góð þjónusta án tillits til aldurs og annarra þátta:  

 

Siðferðilega er það engin spurning að læknir sem stendur fyrir framan 

sjúkling á að gera allt sem hann getur fyrir þann sjúkling.  

 

Stefnumótun er þannig skýr hvað jafnrétti eldri sjúklinga til heilbrigðisþjónustu 

varðar (Matthías Halldórsson, 2007) og byggir á jöfnum rétti allra til að njóta 

mannréttinda samkvæmt 65. grein Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. 

 

Þörf krabbameinssjúklinga fyrir upplýsingar 

Eftir að fólk greinist með krabbamein hefur það mikla þörf fyrir að fá upplýsingar 

um sjúkdóminn og hvað það getur sjálft gert til að bæta heilsu sína. Krabbamein 

er samheiti yfir flókna sjúkdóma sem eru þess eðlis að sjúklingar þurfa að fá 

upplýsingar um sjúkdóminn til að átta sig á hvernig er best að takast á við 

afleiðingar hans og til að taka þátt í ákvarðanatöku um hvers konar læknismeðferð 

henti þeim best. Rannsóknir hafa sýnt að viðeigandi upplýsingar hjálpa 

krabbameinssjúklingum að skilja sjúkdóminn og auðvelda þeim að takast á við 

aðstæður sínar (Cassileth, Volckmar og Goodman, 1980; Iconomou, Viha, 

Koutras, Vagenakis og Kalofonos, 2002). Þá sýna rannsóknir Mills og Davidson 

(2002) og Raupach og Hiller (2002) að krabbameinssjúklingar sem eru í meðferð 

á sjúkrahúsi eru þar í góðri aðstöðu til að fá fjölbreyttar upplýsingar og fræðslu 

hjá hjúkrunarfólki um sjúkdóm sinn og önnur vandamál sem þeir eru að glíma við 

í meðferðinni. Niðurstöður sýndu einnig að krabbameinslæknar og 

hjúkrunarfræðingar á krabbameinsdeildum eru þeir aðilar sem eru mikilvægastir í 

upplýsingagjöf fyrir krabbameinssjúklinga því þeir eru í aðstöðu til að láta 

sjúklinga hafa upplýsingabæklinga og vísa þeim á vefsíður og annað gagnlegt efni 

(Davison o.fl., 2002; Katz, Nissan og Moyer, 2004). Samt er algengt að 
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krabbameinssjúklingar kvarti undan því að þeir fái ekki nægilegar upplýsingar frá 

heilbrigðisstarfsfólki (Oxlad, Wade, Hallsworth og Koczwara, 2007).  

Niðurstöður rannsóknar sem Herdís Jónasdóttir og Ingibjörg Hreiðarsdóttir 

(2010)
1
 gerðu á viðhorfi 79 kvenna sem greinst höfðu með brjóstakrabbamein og 

aðstandenda þeirra sýna að þátttakendur í rannsókninni töldu sig þurfa að fá meiri 

fræðslu, meiri upplýsingar, meiri stuðning og meiri alhliða endurhæfingu en þeir 

fengu meðan þær voru í krabbameinsmeðferð á Landspítalanum.  

  

Áreiðanlegar upplýsingar 

Mikilvægt er að fólk hafi aðgang að áreiðanlegum upplýsingum um krabbamein, 

en gagnreyndar rannsóknir og upplýsingar um krabbamein sem birtar eru í 

fagtímaritum, bókum og bæklingum geta verið óaðgengilegar fyrir fólk sem 

skortir faglega þekkingu á sjúkdómum eða er ekki vant að lesa slíkt efni. Sumir 

geta jafnvel átt erfitt með að skilja fræðslubækling þó þeir séu ætlaðir sjúklingum 

(Foltz og Sullivan, 1996).  

Niðurstöður rannsóknar Degner o.fl. (1997) á upplýsingaleit krabbameins-

sjúklinga sýndi þörf þeirra fyrir upplýsingar um útbreiðslu sjúkdómsins, 

batahorfur, valkosti varðandi krabbameinsmeðferð, aukaverkanir 

krabbameinsmeðferðar, áhrif á fjölskyldu og vini, áhrif á dagleg störf og félagslíf, 

eigin umönnun sjúklingsins og kynferðisleg vandamál eða áhyggjur tengdar 

kynlífi. 

Fræðimaðurinn Ankem (2006) dró saman niðurstöður úr ellefu rannsóknum 

og kom í ljós að flestir krabbameinssjúklingar leituðu fyrst upplýsinga hjá 

krabbameinslæknum og hjúkrunarfræðingum. Þá í læknisfræðilega 

upplýsingabæklinga sem voru sérstaklega samdir sem fræðsluefni fyrir 

krabbameinssjúklinga og loks leituðu þeir upplýsinga hjá fjölskyldu og vinum 

sem einnig voru helstu stuðningsaðilar sjúklinganna.  

Niðurstöður samantektar Ankem (2006) sýndu að krabbameinssjúklingar 

telja sig fá gagnlegustu upplýsingarnar í bókum sem fjalla um læknisfræðileg- og 

krabbameinstengd efni. Margir nota þó ekki bækur í leit að upplýsingum. Þá 

                                                             

1 Rannsóknin var gerð undir nafninu Lífstré þar sem 79 þátttakendum var skipt í 13 rýnihópa.  



 10 

sýndu niðurstöðurnar einnig að þó fólk leiti mest upplýsinga hjá læknum og 

hjúkrunarfræðingum telur það sig ekki vera að fá gagnlegustu upplýsingarnar hjá 

þessum aðilum. Rannsóknir sýna að krabbameinssjúklingar leita upplýsinga úr 

mörgum áttum og bæta oft upplýsingum frá heilbrigðisstarfsfólki við upplýsingar 

sem þeir fá frá fjölskyldu, vinum, stuðningshópum eða úr fjölmiðlum (Carlsson, 

2000; Mills og Davidson, 2002; Raupach og Hiller, 2002; Turk-Charles, 

Meyerowitz og Gatz, 1997). Rannsóknir sýna að krabbameinssjúklingar fara mest 

eftir upplýsingum frá fjölskyldu og vinum og einnig að samtöl við aðra 

krabbameinssjúklinga eru mikilvæg til að fá upplýsingar og aðlagast ástandinu 

(Luker, Beaver, Leinster og Glynn Owens, 1996).  

 

Upplýsingasímar vegna krabbameina í Evrópu   

Samtök evrópskra krabbameinsfélaga (ECL) samþykktu árið 2002 sameiginlega 

yfirlýsingu um að efla réttindi krabbameinssjúklinga og koma þeim til 

framkvæmda. Samþykktar voru leiðbeiningar sem Evrópulönd ættu að tileinka sér 

og hrinda í framkvæmd með virðingu fyrir mannréttindum að leiðarljósi. Í þeim er 

lögð áhersla á að allir eigi rétt á hinni bestu krabbameinsleit, greiningu og 

meðferð sem völ er á. Einnig er lögð áhersla á að endurhæfing standi sjúklingum 

til boða, bæði á meðan á meðferð stendur og eins þegar henni er lokið. Hún stuðli 

að endurheimt heilsu og tilfinningalegrar vellíðunar og að hún þurfi að vera 

þverfagleg og á mörgum sviðum svo sem líkamleg, félagsleg, iðjuþjálfun, 

sálfræðileg og andleg (Krabbameinsfélag Íslands, 2004a).  

Í flestum löndum Evrópu eru starfandi upplýsingasímar fyrir fólk sem 

greinst hefur með krabbamein. Á vinnufundi sem haldinn var í Heidelberg í 

Þýskalandi 20. febrúar 2009 komu fram eftirfarandi upplýsingar sem teknar hafa 

verið úr gagnagrunnum eftirfarandi upplýsingasíma:  

Hjá Macmillan í Bretlandi sýnir skráning að krabbameinssjúklingar leita aðallega 

eftir upplýsingum um krabbameinsmeðferð, rannsóknir, sjúkdómseinkenni, 

krabbameinsleit og sérhæfðar upplýsingar varðandi krabbamein.   

Hjá Cancer Society of Finnland sýnir skráning að mikil þörf er fyrir sérhæfðar 

upplýsingar um krabbamein og að fræðsla um krabbamein eru þær upplýsingar 

sem fólk leitar mest eftir. Í Finnlandi segjast 80% krabbameinssjúklinga vilja fá 

meiri upplýsingar og að mest þörf fyrir upplýsingar sé strax eftir greiningu 
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krabbameins og einnig þegar fólk endurgreinist með krabbamein. Í Finnlandi 

segjast aðeins 26% krabbameinssjúklinga og 15% aðstandenda hafa fengið nægar 

upplýsingar frá læknum um sjúkdóminn. Niðurstöður þar sýna einnig að 52% 

fólks yfir fimmtugt leitar upplýsinga á Internetinu en 80% fólks undir fimmtugu. 

Þeir sem leituðu ekki upplýsinga á Internetinu voru að meðaltali 10 árum eldri en 

þeir sem leituðu á netinu. Þeir sem ekki leituðu upplýsinga á Internetinu sögðust 

myndu leita upplýsinga þar ef þeir kynnu það eða fengju aðstoð. 

Hjá German Cancer Research Center sýnir skráning að krabbameinssjúklingar 

vilja fá upplýsingar um krabbameinsmeðferðir og hvort meðferðin sem þeir eru að 

fá sé raunverulega sú besta sem völ er á. Spurt er um hvernig læknar geti verið 

vissir um að meðferðin virki og hvort aðrar krabbameinsmeðferðir séu mögulegar. 

Spurt er hvaða aðferð við sjúkdómsgreiningu sé áreiðanlegust og hvort læknar 

byggi krabbameinsmeðferð stundum á innsæi en ekki á klínískum leiðbeiningum.  

Hjá Italian Association for Cancer Patients sýnir skráning að helmingur 

krabbameinssjúklinga taldi sig ekki fá nægilega góðar upplýsingar hjá 

krabbameinslækni sínum þegar þeir voru greindir með krabbamein og að 71% 

krabbameinssjúklinga sögðust ekki vera ánægð með upplýsingar sem þeir fengu á 

krabbameinsdeild. Sá bæklingur sem oftast er sóttur á vefsíðu ítalska 

krabbameinsfélagsins er bæklingur um mataræði fyrir krabbameinssjúklinga
2
. 

Af þessu má ljóst vera að mikið vantar uppá að þörfum 

krabbameinssjúklinga fyrir upplýsingar sé fullnægt í Evrópu. 

 

Eldri krabbameinssjúklingar 

Erlendar rannsóknir sýna að þó fjöldi eldri krabbameinssjúklinga aukist hratt eru 

enn hindranir varðandi þjónustu fyrir þá. Í samanburði við yngri sjúklinga eru þeir 

sem eldri eru líklegir til að fá minni læknismeðferð eða sálfræðiþjónustu en yngri 

krabbameinssjúklingar (Surbone o.fl., 2006). Þá sýndu rannsóknir Terret, Zulian 

og Droz (2004) að margir þeirra eldri í hópi aldraðra krabbameinssjúklinga fá ekki 

næga þjónustu og að fólk yfir 65 ára eða eldra sé ekki eins líklegt til að fá 

fullnægjandi umönnun. Erlendar rannsóknir sýndu einnig að síður er skimað fyrir 

                                                             

2
 Þessar upplýsingar voru fengnar úr fyrirlestrum sem haldnir voru á vinnufundi hjálparsíma 

krabbameinssjúklinga í Evrópu sem haldinn var í Heidelberg 20. febrúar 2009. 
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krabbameini hjá eldra fólki og að við sjúkdómsgreiningu sé árangursrík meðferð 

eða þátttaka í klínískum rannsóknum  síður boðin. Auk þess var eldri sjúklingum 

síður boðin líknarmeðferð. Eldri sjúklingar með langt gengið krabbamein misstu 

því oft lífsgæði þegar streita og sálræn vandamál jukust hjá þeim. Þeir elstu í hópi 

aldraðra geti einnig fengið vægari læknismeðferð sem oft sé byggð á skekktum 

hugmyndum um að þeir vilji hvorki né þoli hefðbundna krabbameinsmeðferð 

(Surbone o.fl., 2006). Niðurstöður úr öðrum erlendum rannsóknum sýndu að 

krabbameinssjúklingar 65 ára og eldri leituðu síður eftir upplýsingum um 

krabbamein en yngri sjúklingar. Þeir ráðfærðu sig í minna mæli við 

heilbrigðisstarfsfólk, notfærðu sér síður skriflegar upplýsingar, hlustuðu minna á 

upplýsingar í fjölmiðlum og leituðu síður til stuðningshópa krabbameinssjúklinga 

en þeir sem yngri voru. Einnig sýndu niðurstöður að þeir notuðu Internetið lítið til 

að afla sér upplýsinga (Mills og Davidson, 2002; Carlsson 2000; Turk-Charles 

o.fl., 1997).   

Niðurstöður rannsóknar Zabora, Brintzenhofeszoc, Curbow, Hooker og 

Piantadosi (2001) sýndu að með auknum aldri minnkar andleg vanlíðan 

krabbameinssjúklinga og að yngri sjúklingar voru líklegri til að þjást af vanlíðan 

heldur en þeir sem eldri voru. Þetta átti þó ekki við eftir 80 ára aldur en þá jókst 

vanlíðan sjúklinga aftur. Fleiri rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Carlson 

o.fl., 2004; Thomas, Carlson og Bultz, 2009). 

 

Samskipti og stuðningsúrræði 

Rannsóknir sýna að það fylgir því andlegt álag að vera sjúkdómsgreindur með 

krabbamein og að einstaklingar sem greinast með krabbamein upplifa álagið bæði 

sem ógn sem felur í sér ótta við að verða fyrir miska en um leið sem áskorun þar 

sem læra þarf nýja hluti og þroskast (Nail, 2001). Í rannsókn sem Johnsen, Jensen, 

Pedersen og Grönvold (2006) gerðu í Danmörku komu í ljós þrjár grundvallar 

þarfir hjá krabbameinssjúklingum og voru það þörf fyrir upplýsingar, þörf fyrir 

leiðbeiningar og þörf fyrir stuðning. Margir sögðu að erfið tímabil í 

sjúkdómsferlinu hafi verið þegar bíða þurfi eftir niðurstöðum úr rannsóknum, 

þegar bíða þurfti eftir að meðferð hæfist, þegar óljóst var hvað var að gerast eða 

þegar þeir höfðu ekki einhvern sem þeir máttu leita til varðandi upplýsingar og 

aðstoð. Þá sögðu margir sjúklingar að versti tíminn hafi verið þegar meðferð var 
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lokið og þeir áttu að halda áfram að lifa hefðbundnu lífi. Niðurstöður rannsókna 

sýna að þó þörf krabbameinssjúklinga fyrir upplýsingar sé mikil er þörfin fyrir 

tilfinningalegan stuðning samt enn mikilvægari fyrir sálfélagslega aðlögun að því 

að greinast með krabbamein (Helgeson og Cohen, 1996).  

Skilgreining á sálfélagslegri aðlögun er að aðlagast sjúkdómsástandinu án 

þess að þróa andlega streitusjúkdóma eins og kvíða og þunglyndi og missa ekki 

fyrra hlutverk eða stjórn á eigin lífi (Helgeson og Cohen, 1996). Ef mikil óvissa 

og ringulreið ríkir þá eykst kvíði sjúklingsins en ef meiri jákvæðni er til staðar 

minnkar streitan og líkur á góðri aðlögun sjúklingsins aukast. Streita og kvíði geta 

myndast þegar kröfur til sjúklingsins verða of miklar (Helgeson, Snyder og 

Seltman, 2004). Rannsóknir Helgeson og Cohen (1996) sýndu að 

krabbameinssjúklingar sem farið hafa í gegnum krabbameinsmeðferð og náð bata 

aftur telji að það hafi helst vantað sálfélagslegan stuðning í þá þjónustu sem þeir 

fengu frá fagfólki. Í rannsókn sem Grönvold, Pedersen, Jensen, Faber og Johnsen 

(2006) gerðu í Danmörku sýndu niðurstöður að helmingur sjúklinga töldu að litið 

væri á þá sem sjúkdómstilfelli í krabbameinsmeðferðinni en ekki sem manneskjur.  

Eftir meðferð sögðu 23% þátttakenda að þeim hefði ekki fundist þeir vera 

upplýstir um stuðningsmöguleika utan spítalans. Af þeim sjúklingum sem töldu 

sig hafa þörf fyrir að tala við sálfræðing sögðu 61% að þeim hafi ekki verið boðin 

slík þjónusta og 34% sjúklinga sögðu að starfsfólk spítalans hefði engan eða lítinn 

áhuga á aðstæðum aðstandenda þeirra.  

Oft  tengjast umtalsverðir líkamlegir, sálrænir og félagslegir erfiðleikar 

greiningu og meðferð við krabbameini. Þreyta, hárlos, bólga í munnslímhúð, 

ónæmisbæling, megrun, ógleði, uppköst, verkir, slappleiki og breyting á 

líkamsstarfsemi eru einkenni sem tengjast bæði sjúkdómnum sjálfum og meðferð 

við honum. Þriðjungur krabbameinssjúkra þjáist af þunglyndi, angist eða skertri 

aðlögun. Þessi áhætta er þrisvar sinnum meiri en hjá fólki almennt. Þeir sem fá 

krabbamein þurfa oft að kljást við erfiðleika í tengslum við vinnu, skertan efnahag 

og jafnvel skerta getu við athafnir daglegs lífs (Pascoe, Neal, Allgar, Selby, 

Wright, 2004, Elísabet Hjörleifsdóttir, 1998).  
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Hvaða stuðningsúrræði vilja íslenskir krabbameinssjúklingar? 

Í rannsókn sem gerð var meðal 40 krabbameinssjúklinga sem voru í lyfjameðferð 

á Lyflækningadeild Landspítalans sýndu niðurstöður að 60% þátttakenda taldi sig 

hafa þörf fyrir stuðning að lokinni krabbameinsmeðferð, 69% töldu þörf fyrir 

aðstoð varðandi upplýsingar um réttindi sjúklinga, 74% töldu mikilvægast að 

ræða við vini og vandamenn og tæplega 40% töldu mikilvægt að taka þátt í 

umræðuhópi með fólki sem hefur sambærilega lífsreynslu. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að 60% töldu sig hafa þörf fyrir fræðslu og endurhæfingu eftir að 

krabbameinsmeðferð á Landspítalanum lyki (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 

2007). Niðurstöður rannsóknar sem María Reykdal (2005) gerði til að meta 

árangur á fræðslunámskeiðum fyrir 68 krabbameinssjúklinga og aðstandendur 

þeirra á Norðurlandi sýndu að sú fræðsla sem virðist gagnast 

krabbameinssjúklingum best var fræðsla um krabbamein og þunglyndi, 

kvíðastjórnun og slökun og leiðir til að takast á við sorg og kvíða.  

Í rýnihóparannsókn Herdísar Jónasdóttur og Ingibjargar Hreiðarsdóttur 

(2010) sem gerð var meðal kvenna sem greinst höfðu með brjóstakrabbamein og 

aðstandenda þeirra kom fram mikilvægi þess að sjúklingar og aðstandendur þeirra 

hefðu tengilið sem væri einn úr þverfaglegu teymi sem myndað væri í kringum 

fjölskylduna og bæri ábyrgð á að halda utan um fjölskylduna og öll hennar mál 

meðan á þjónustu við sjúklinginn stæði. Hlutverk þessa aðila væri að tengja 

fjölskylduna við þá meðferðarferla og ráðgjafa sem hún þyrfti á að halda. Lögð 

var áhersla á mikilvægi þess að aðstandendur fengju viðeigandi ráðgjöf og 

stuðning ekki síður en sjúklingurinn og að þeir hefðu aðgang að fagaðila sem þeir 

gætu rætt við um það sem þeim lægi á hjarta en gætu ekki rætt í hefðbundnu 

viðtali með sjúklingnum hjá lækni. Nánustu aðstandendur væru oft undir miklu 

álagi við að halda heimili og vinnu saman og að auki kæmi það oft í þeirra hlut að 

upplýsa vini og vandamenn um líðan og gang sjúkdómsins.  

 

Stuðningshópar krabbameinssjúklinga 

Í samantekt Ankem (2006) á niðurstöðum úr ellefu rannsóknum kom í ljós að fáir 

krabbameinssjúklingar leita upplýsinga hjá stuðningshópum krabbameins-

sjúklinga þrátt fyrir að þar teldu krabbameinssjúklingar sig fá gagnlegustu 
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upplýsingarnar. Það veitti huggun að ræða við aðra einstaklinga sem greinst 

höfðu með krabbamein og skiptast á upplýsingum um sameiginlega reynslu 

(Schapira, Meade, McAuliffe, Lawrence og Nattinger, 1999). Stuðningshópar 

geta líka átt sinn þátt í að hjálpa sjúklingnum að takast á við sjúkdóminn (Edgar, 

Remmer, Rosberger og Fournier, 2000). Niðurstöður könnunar sem gerð var 

meðal 30 stuðningsfulltrúa stuðningshópa Krabbameinsfélags Íslands sýna að 

aðeins 3% þeirra sem greinast með krabbamein ræða við stuðningsfulltrúa 

stuðningshópanna. Einnig sýndu niðurstöðurnar að flestir þeirra sem ræddu við 

stuðningsfulltrúa stuðningshópanna óskuðu eftir að hitta stuðningsfulltrúann aftur 

(Gunnjóna Una Guðmundsdóttir og Ragnheiður Alfreðsdóttir, 2008).  

Samkvæmt rannsókn Sutton og Erlen (2006) og könnunum Cancer Connect 

á Nýja Sjálandi og The Cancer Council í Kanada vilja krabbameinssjúklingar 

ræða við aðra sem búa yfir sömu reynslu um greiningu og meðferð, aukaverkanir 

meðferðar, heilbrigðisstarfsfólk og umönnun, líkamsmynd, áhrif krabbameins á 

líkamann, áhrif á kynlíf, daglegt líf, líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð við 

streitu, þreytu, svefntruflanir, orkuleysi, hlutverkabreytingu innan fjölskyldunnar 

vegna veikindanna, batahorfur, afmæli, tilfinningalegan stuðning, stuðning 

annarra, forgangsröðun, trú og upplýsingar, mál tengd fjölskyldu og maka, 

stuðningshópa og ýmis praktísk málefni (Gyða Eyjólfsdóttir, 2008).  

Innan Krabbameinsfélagsins eru starfandi 8 stuðningshópar á 

höfuðborgarsvæðinu sem halda uppi öflugu fræðslu- og félagsstarfi. Markmið 

stuðningshópanna er að veita fólki sem greinist með krabbamein og 

aðstandendum þeirra persónulega ráðgjöf og aðstoð. Félagar stuðningshópanna 

hafa flestir kynnst krabbameini af eigin raun og er stuðningur sem þeir veita í 

formi jafningjafræðslu. Margir af sjálfboðaliðum stuðningshópanna telja sig ekki 

hafa fengið nægan stuðning og fræðslu í sínum veikindum og vilja miðla þeim 

sem eru veikir af reynslu sinni og styðja þá í baráttunni við sjúkdóminn. 

Sjálfboðaliðar stuðningshópanna heimsækja sjúklinga á spítala eða heim sé þess 

óskað (Daníel Reynisson, Hildur Björk Hilmarsdóttir, Steinunn Ragnarsdóttir og 

María Erla Pálsdóttir, 2008).  

Þekkt er að jafningjafræðsla og annar sálfélagslegur stuðningur frá þeim 

sem gengið hafa í gegnum svipaða lífsreynslu hefur góð áhrif í bataferli 

krabbameinssjúklinga. Þar má sem dæmi nefna tilfinningalegan stuðning sem 

felur í sér samúð, umhyggju, huggun og samkennd. Komið hefur í ljós að ótti 
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sjúklings við krabbameinið minnkar þegar hann fær meiri upplýsingar um 

sjúkdóminn og hittir annað fólk með líka reynslu. Það dregur einnig úr áfallinu 

sem greining krabbameinsins veldur að tala um líðan sína. Rannsóknir sýna einnig 

að einsemd sem margir krabbameinssjúklingar upplifa er jafn stór áhættuþáttur 

fyrir heilsutjóni og reykingar eða hækkuð blóðfita (Snorri Ingimarsson, 2008). 

Afturvirkar rannsóknir hafa einnig leitt í ljós marktækt meiri sálræna vanlíðan hjá 

fólki þegar það var metið aftur einu til tveimur árum eftir greiningu 

krabbameinsins (Moorey og Greer, 2009).   

Margir þeirra sem greinast með krabbamein óska eftir að ræða við einhvern 

sem hefur greinst með samskonar krabbamein og þeir sjálfir. Sérstaklega er þetta 

algengt hjá sjúklingum sem farið hafa í skurðaðgerðir þar sem líffæri eða 

líkamspartar eru fjarlægðir og sjúklingar þurfa að aðlagast nýjum aðstæðum svo 

sem við brottnám brjósts, raddbanda, ristils o.fl. Þá getur verið mikilvægt að fá 

innsýn inn í þá framtíð sem í vændum er og heyra um reynslu annarra í svipuðum 

aðstæðum.  

Einnig óska margir þeirra sem greinst hafa með krabbamein og þurfa að fara 

í aðgerð vegna þess eftir að ræða við einhvern sem hefur farið í samskonar 

aðgerð. Þetta á sérstaklega við um karlmenn sem greinst hafa með krabbamein í 

blöðruhálskirtli og eiga val um að fara í skurðaðgerð, geislameðferð, 

lyfjameðferð, innri geislun eða svokallaða vaktaða bið þar sem fylgst er með vexti 

krabbameinsins (Guðmundur Geirsson, 2009).  

 

Áfallið og úrvinnsla eftir greiningu krabbameins 

 

Innri þættir 

Eftir greiningu krabbameins verða oftast þáttaskil í lífi krabbameinssjúklinga og 

fjölskyldna þeirra þar sem nýjar og áður óþekktar aðstæður taka við. Ýmsar 

breytingar á lífi fjölskyldunnar geta fylgt í kjölfarið og ótal spurningum þarf að fá 

svarað til að geta unnið sem best úr þeim kringumstæðum sem upp eru komnar. 

Oft er erfitt fyrir einstakling sem fær þær upplýsingar að hann sé með krabbamein 

að meðtaka fleiri upplýsingar og því hefur það lítinn tilgang að gefa honum mikið 
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af upplýsingum strax eftir sjúkdómsgreininguna (Herdís Jónasdóttir og Ingibjörg 

Hreiðarsdóttir, 2010).  

Settar hafa verið fram kenningar og skýringarlíkön sem byggð eru á 

niðurstöðum  rannsókna á líðan fólks og tilfinningum þess eftir greiningu 

krabbameins. Tilgangur slíkra líkana er að varpa ljósi á sorgarferli eða kreppuferli 

sem fólk fer í gegnum í sjúkdómsferlinu. Líkan Elísabetar Kübler-Ross 

(1974/1983), sem sett var fram á áttunda áratugi síðustu aldar er sennilega þeirra 

þekktast en hún skiptir veikindaferlinu í fimm stig: 

1. Fyrsta stigið hefst eftir greiningu krabbameinsins og er tímabil afneitunar 

og einangrunar þar sem fólk á erfitt með að trúa því að það sé komið með 

krabbamein. Tilfinningar sem fylgja geta verið doði, vantrú eða afneitun. Á þessu 

stigi er fólk oft dofið eða í sjokki. Fólk heyrir fréttirnar um greininguna en það 

tekur tíma að átta sig á þeim og upplifa tilfinningarnar sem fylgja. Afneitun er 

varnarviðbragð þegar takast þarf á við atburð sem er of yfirþyrmandi til að 

meðtaka hratt. Fólk biður t.d. um að rannsóknir séu endurteknar því það hljóti að 

vera um misskilning að ræða.  

2. Annað stigið einkennist af reiði sem upp getur komið gagnvart æðra valdi, 

Guði, læknum, sjúklingnum sjálfum eða öðrum. Það getur verið mikil reiði 

gagnvart greiningunni og þeim sem flutti fréttirnar. Spurningar eins og hvers 

vegna ég, vakna. Samviskubit er sterkt á þessu stigi þar sem einstaklingurinn leitar 

oft skýringa í fyrri reynslu eða líferni til að varpa ljósi á hvað gæti hafa valdið 

krabbameininu.  

3. Þriðja stigið er tímabil samninga þar sem ósk sjúklingsins er venjulega ósk 

um lengra líf. Fólk getur staðið sig að því að ræða við æðra vald í huganum og 

lofa því að lifa heilbrigðara lífi.  

4. Fjórða stigið einkennist af þunglyndi en þá er sjúkdómurinn farinn að ná 

meiri völdum í lífi einstaklingsins og líkaminn fer að láta á sjá. Sjúklingurinn 

horast hratt og verður þreklaus. Þetta ásamt fleiri spítalavistum og aðgerðum 

veldur oft mikilli vanlíðan hjá sjúklingnum.  

5. Fimmta stigið er tímabil jafnaðargeðs en þá er sjúklingurinn hvorki 

niðurdreginn né reiður vegna örlaga sinna. Ef sjúklingur hefur fengið aðstoð við 

að komast í gegnum fyrstu fjögur stig sorgarferlisins er auðveldara fyrir hann að 

ná þessu stigi þar sem hann er ekki lengur reiður eða dapur yfir örlögum sínum. 

Hann er orðinn þreyttur og máttfarinn og er oftast búinn að fá útrás fyrir erfiðar 
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tilfinningar. Á þessu stigi eru litlar tilfinningar eftir, sársaukinn virðist horfinn, 

stríðinu lokið og kominn tími til að kveðja. Þegar hér er komið þarf að hafa í huga 

að aðstandendur sjúklings þurfa meiri stuðning og skilning en sjúklingurinn 

sjálfur (Kübler-Ross, 1974/1983). 

Líkanið lýsir vel því tilfinningalega ferli sem margir krabbameinssjúklingar 

upplifa og er ennþá í fullu gildi. Það er mikilvægt fyrir umönnunaraðila sjúklinga 

að hafa yfirsýn yfir tilfinningalega líðan krabbameinssjúklinga því rannsóknir 

sýna að tilfinningar sem krabbameinssjúklingar upplifa geta haft áhrif á getu 

þeirra til að takast á við sjúkdóminn (Zabora o.fl., 2001).  

 

Vanlíðan 

Rannsóknir sýna að um þriðjungur krabbameinssjúklinga þjáist af mælanlegri 

vanlíðan í kjölfar greiningar og meðferðar krabbameins. Vanlíðan er margþætt 

óþægileg tilfinning af hugrænum, tilfinningalegum og félagslegum toga sem getur 

minnkað getu einstaklingsins til að takast á við krabbamein, líkamleg einkenni og 

meðferð þess á árangursríkan hátt (Zabora o.fl., 2001). Vanlíðanin getur verið 

mismikil eða allt frá því að einkennast af eðlilegum tilfinningum svo sem depurð 

og ótta yfir í þunglyndi, kvíða, félagsleg einangrun eða jafnvel tilvistarkreppu 

(Holland o.fl., 2010). Til þess að hægt sé að mæta þörfum krabbameinssjúklinga 

er nauðsynlegt að meta þörf sérhvers sjúklings fyrir aðstoð. Matið er þá hægt að 

leggja til grundvallar fyrir markvissa endurhæfingaráætlun fyrir hvern sjúkling, 

þar sem markmiðið er bæði fyrirbyggjandi aðgerðir, meðferð og að draga úr 

aukaverkunum og síðbúnum afleiðingum sjúkdómsins (Krabbameinsfélag Íslands, 

2004).  

Á Landspítalanum hefur verið unnið að gerð klínískra leiðbeininga um mat 

og meðferð á vanlíðan sem byggja á leiðbeiningum National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN). Þar er mælt með að skimað sé fyrir vanlíðan hjá öllum 

krabbameinssjúklingum, fylgst sé með breytingum á líðan þeirra með reglulegu 

millibili og að meðhöndlað sé þegar þörf er á. Í fylgiskjali (viðauki I) hér að aftan 

má sjá kvarða sem krabbameinslæknar og hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum 

geta stuðst við til að meta vanlíðan sjúklinga og mögulegar orsakir hennar.  

Þessar leiðbeiningar hafa verið teknar í notkun á dag- og göngudeild  
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krabbameinslækninga Landspítalans (Halla Logadóttir, 2010). Matstækið metur 

vanlíðan sem orsakast getur vegna almennra vandamála, sem tengst geta 

fjölskyldu sjúklingsins, tilfinningum hans eða andlegum- og líkamlegum 

vandamálum.  

Oft tengist ótti krabbameini og greiningu þess. Afleiðingarnar geta t.d. birst 

sem streita, vanmáttur, depurð, þunglyndi, kvíði eða skelfing. Upplýsingar sem 

mælikvarðinn gefur eru mikilvægar til að hægt sé að greina vanda sjúklinga og 

niðurstöður mælinganna má nota til að vísa sjúklingum til fagfólks sem hefur 

sérfræðiþekkingu í þeim vandamálum sem valda vanlíðan sjúklinga. 

Vanlíðanin getur haft áhrif á hugræna virkni svo sem hugsun, einbeitingu og 

minni, félagslega þætti eins og samskipti við aðra, líkamleg einkenni á borð við 

þreytu og spennu og hegðun og þá oftast framtakssemi og virkni. Margir finna 

fyrir því í veikindum að þeir eru viðkvæmari en áður. Á mynd 1 má sjá 

víxlverkandi tengsl þessara þátta:  

 

 

Mynd 1. Víxlverkandi áhrif líkamlegra einkenna,  hugsana, tilfinninga, og 

hegðunar.  

Líkamleg vanlíðan getur dregið úr framtakssemi og virkni og það getur aukið 

líkur á neikvæðum hugsunum hjá sjúklingi um það hversu lítils megnugur hann 

er. Slík hugsun getur leitt til tilfinninga eins og depurðar, vonleysis og kvíða og 



 20 

því getur fylgt þrekleysi sem eykur enn frekar líkamlega vanlíðan. Þannig getur 

erfiður vítahringur skapast þegar vanlíðan er mikill (Landspítali, 2010).  

Vanlíðan getur komið fram á hvaða stigi sem er í sjúkdómsferlinu eða allt frá 

greiningu til loka meðferðar og einnig síðar. Hún er algengari við greiningu, þegar 

beðið er eftir að hefja meðferð, við lok meðferðar, við útskrift af spítala, þegar 

krabbameinið tekur sig upp aftur og við lok lífs (Holland o.fl., 2010). Þá sýndu 

rannsóknarniðurstöður að eftir því sem lengra leið á sjúkdómsferlið fundu 

krabbameinssjúklingarnir oftar til vanlíðunar (Carlson o.fl., 2004).   

Að vera vakandi fyrir vanlíðan og meðhöndla hana leiðir til betri meðferðarfylgni, 

betri samskipta, færri símtala við heilbrigðisstarfsfólk og læknisheimsókna vegna 

kvíða og getur komið í veg fyrir að sjúklingar reiðist eða þrói með sér alvarlegan 

kvíða eða þunglyndi (Holland o.fl., 2010).  

 

Endurhæfing 

Tilgangur með endurhæfingu fyrir krabbameinssjúklinga er að þeir geti tekið til 

við daglegt líf sitt með sem bestum hætti þrátt fyrir þær breytingar og takmarkanir 

sem sjúkdómurinn hefur í för með sér, líkamlega, sálrænt, félagslega og varðandi 

líf þeirra í heild sinni. Þetta er gert með því að miðla krabbameinssjúklingum 

þekkingu, úrræðum og stuðningi. 

Endurhæfing krabbameinssjúklinga er takmörkuð á öllum Norðurlöndunum 

en þó er talsverður munur á milli landa. Markmið Nordisk Cancer Union (NCU) 

er að endurhæfing verði samfelldur hluti af sjúkdómsferli allra 

krabbameinssjúklinga á Norðurlöndum. Lagalegan grunn fyrir endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga á Norðurlöndunum skortir ýmist alveg eða er ekki að finna 

í einum lögum. Það torveldar hraðar og árangursríkar ráðstafanir og getur haft það 

í för með sér að sjúklingurinn fær alls ekki endurhæfingu eða að hún er of seint á 

ferðinni (Krabbameinsfélag Íslands, 2004). 
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Ytri þættir  

Ytri þættir eru utanaðkomandi þættir í umhverfi krabbameinssjúklingsins sem 

hafa áhrif á hvernig honum vegnar í sjúkdómsferlinu. Heilsueflandi líkan Lawton 

(1986) um stuðning og álag skýrir vel hvaða áhrif stuðningur og hvatning hafa á 

bata krabbameinssjúklinga allt frá greiningu þar til þeir hafa náð heilbrigði á nýjan 

leik. Líkanið skýrir áhrif stuðnings og stuðningsleysis. Það sýnir að of litlar eða of 

miklar kröfur frá umhverfinu hafa ekki góð árif á líðan sjúklingsins. Líkanið sýnir 

að sjúklingi líður best þegar umhverfið gerir hæfilegar kröfur til hans. 

 

Mynd 2.  Heilsueflandi líkan Lawton.  

Lóðrétti ásinn á líkaninu sýnir getu einstaklingsins og að lítil geta er líkleg til að 

haft neikvæð áhrif á sjálfsmat og líðan sjúklingsins. Lárétti ásinn sýnir hvaða áhrif 

kröfur úr umhverfinu hafa á sjúklinginn og að bæði of litlar og of miklar kröfur 

hafa neikvæð áhrif á heilsu hans (Iwarsson, 2003; Rigby og Letts, 2003).  
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Líkanið sýnir hvernig upplýsingar og stuðningur geta eflt heilbrigði og þannig 

hjálpað krabbameinssjúklingum að byggja sig upp. Margir þeirra sem greinast 

með krabbamein þurfa að draga úr vinnu og tómstundum vegna minnkandi getu. 

Krabbameinssjúklingi getur liðið vel svo lengi sem hann hefur getu til að standa 

undir skuldbindingum sínum en þegar hann er ekki lengur fær um það er líklegt að 

líðan hans versni. Of miklar kröfur úr umhverfinu virka streituvaldandi á 

sjúklinginn (Helgeson og fl., 2004). Með batnandi heilsu þolir sjúklingurinn meiri 

þrýsting frá umhverfinu. Líkanið sýnir að mikil geta einstaklingsins og hæfilegar 

kröfur frá umhverfinu veita sjúklingum besta líðan. Svolítið meiri þrýstingur og 

hvatning frá umhverfinu eru líkleg til að efla möguleika sjúklingsins á að öðlast 

meiri getu. Því má draga þá ályktun að endurhæfing hafi jákvæð áhrif á 

krabbameinssjúklinga og muni auka virkni þeirra og getu eins og mögulegt er. Á 

hinn bóginn má sjá að þegar sjúklingnum batnar og hæfni hans er orðin mikil 

verður hann hæfari til að þola meiri þrýsting frá umhverfinu. Markmiðið er að 

sjúklingurinn nái heilsu og fyrri getu og þarna skiptir miklu máli fyrir 

krabbameinssjúklinga á öllum aldri að fá stuðning og hvatningu til að viðhalda 

getu sinni og fyrri lífsgæðum. Þetta sýnir mikilvægi þess að teymi fagfólks sem 

allt eru sérfræðingar á sínu sviði starfi í kringum hvern sjúklinga og aðstoði hann 

og hvetji jafnt og þétt frá greiningu þar til bati hefur náðst á ný.  

  

Endurhæfing á Landspítalanum 

Á Landspítalanum eru starfandi margar fagstéttir sem koma að lækningu og 

endurhæfingu krabbameinssjúklinga. Auk lækna og hjúkrunarfræðinga eru þessar 

fagstéttir félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, næringarfræðingar, sálfræðingar, 

sjúkraþjálfar, talmeinafræðingar og prestar eða djáknar. Allir þessir fagaðilar hafa 

það hlutverk að efla sálfélaglegt, andlegt og líkamlegt heilbrigði 

krabbameinssjúklinga og aðstandanda þeirra.  

Hlutverk félagsráðgjafa á Landspítalanum er að mæta fólki þar sem það er 

statt og aðstoða sjúklinga og fjölskyldur þeirra við að takast á við breytingar og 

erfiðleika sem veikindi geta haft í för með sér. Félagsráðgjafi finnur úrræði í 

umhverfi sjúklingsins sem koma að notum og tengja sjúklinginn við þá sem veita 

þjónustuna hverju sinni. Félagsráðgjafar bjóða upp á einstaklings-, fjölskyldu- og 
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hjónaviðtöl til stuðnings og aðstoðar í erfiðleikum og sorg. Þeir aðstoða sjúklinga 

við að sækja um greiðslur og lífeyri frá  Sjúkratryggingum, TR, sjúkrasjóðum 

stéttarfélaga og frá lífeyrissjóðum og aðstoða sjúklinga við að sækja um 

heimilisaðstoð og leita annarra úrræða varðandi stuðning við fjölskyldu 

sjúklingsins. Félagsráðgjafar líta á fjölskyldu sjúklingsins sem mikilvægan 

stuðningsaðila og því er velferð hennar mjög mikilvæg í þessum aðstæðum. 

Félagsráðgjafinn á að vera talsmaður sjúklings sem ekki á nákomna ættingja eða 

þegar fjölskyldutengsl eru orðin mjög flókin.  

Næringarráðgjafi gefur ráð um almennt fæði og sérfæði á Landspítalanum 

og veitir ráðgjöf og fræðslu til sjúklinga og aðstandenda samkvæmt beiðni.  

 Mjög mikilvægt er fyrir fólk sem ekki getur nærst eðlilega að fá ráðleggingar frá 

næringarfræðingum.  

Á Landspítalanum starfa sérmenntaðir prestar og djákni sem veita prestlega, 

andlega og trúarlega þjónustu. Þeir sinna fólki sem hefur orðið fyrir missi og sorg, 

leitar svara við spurningum um eigin tilvist og tilgang lífsins, finnur fyrir einsemd 

og einangrun eða vill ræða um eigin trú og tengsl við Guð, eða um tengsl sín við 

annað fólk. Sjúkrahúsprestar eða djáknar aðstoða sjúklinga og fjölskyldur þeirra í 

tilfinningalegum erfiðleikum svo sem sorg, sektarkennd og vonleysi.  

Sálfræðingar á Landspítalanum meta líðan sjúklinga og veita viðeigandi 

ráðgjöf og meðferð. Þjónustan felur m.a. í sér stuðningsviðtöl, sálfræðilega 

meðferð og fræðslu. Um er að ræða einstaklings- eða hópmeðferð, para- og 

fjölskylduviðtöl. Sálfræðingar nota sálfræðipróf eftir þörfum til dæmis mat á 

þunglyndi og kvíða og mat á streitu eða aðlögun að erfiðum veikindum. 

Sálfræðileg meðferð beinist að því að bæta líðan sjúklingsins og aðstandenda 

hans, ná sátt við breytta stöðu, efla aðlögunarhæfni og sjálfstraust og koma betra 

jafnvægi á það sem úrskeiðis hefur farið í fjölskyldunni. Oft eru kenndar aðferðir 

eins og slökun til að auðveldara verði að leysa vandamál eða ná betri stjórn á eigin 

líðan.  

Sjúkraþjálfarar á Landspítalanum hafa það að markmiði að stuðla að 

líkamlegri og andlegri vellíðan sjúklinga. Þeir þjálfa sjúklinga með æfingum og 

veita meðferð við sogæðabjúg ásamt því að nota  hljóðbylgjur og öndunaræfingar.  

Sjúkraþjálfari velur meðferð sem hentar hverjum og einum og byggist meðferðin 

á tilvísun frá lækni.  
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Talmeinafræðingar aðstoða sjúklinga við að ná sem bestri færni til tjáskipta 

og kenna aðrar leiðir til þess, sé þess þörf.  

Iðjuþjálfar vinna að endurhæfingu sjúklinga eftir tilvísunum. Þeir styrkja 

fólk í að sinna daglegu lífi, hvort sem er á heimilinu, í vinnu eða við tómstundir. 

Meginmarkmiðið er að meta, efla eða viðhalda færni skjólstæðingsins að því 

marki sem hann kýs og er fær um þannig að hann geti lifað sjálfstæðu og 

innihaldsríku lífi og verið ábyrgur og virkur þátttakandi í samfélaginu. Iðjuþjálfun 

er mikilvægur þáttur í andlegri, líkamlegri, tilfinningalegri og félagslegri 

endurhæfingu. Þar þjálfast sjúklingar líkamlega um leið og þeir rjúfa einangrun og 

eiga þess kost að byggja sig upp í samneyti við aðra sem eru í svipuðum 

aðstæðum og þeir (Landspítali, 2010).  

 

Önnur endurhæfing fyrir krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra 

Ljósið er einkarekin endurhæfing sem stofnsett var fyrir fimm árum og gegnir 

veigamiklu hlutverki sem ein helsta endurhæfing fyrir krabbameinssjúklinga og 

aðstandendur þeirra hér á landi. Þar starfa þrír iðjuþjálfar og þar fá 

krabbameinssjúklingar góðan sálfélagslegan stuðning.  

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins  var opnuð haustið 2007 og var sett á 

stofn sem þriggja ára tilraunaverkefni. Hún starfar samkvæmt hugmyndafræði 

Maggie Centre í Skotlandi. Ráðgjafarþjónustan er upplýsingamiðstöð og 

stuðningsmiðstöð fyrir fólk greint með krabbamein og fjölskyldur þeirra. Þar 

starfar félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingar.  

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði rekur alhliða 

endurhæfingu fyrir krabbameinssjúklinga. Þrátt fyrir að Sjúkratryggingar Íslands 

og sjúkrasjóðir stéttarfélaga greiði niður mikinn hluta af dvalargjaldinu þar eru 

margir sem ekki hafa ráð á að fara þangað í endurhæfingu.  

 

Lagalegt umhverfi sem tryggja á rétt sjúklinga hér á landi 

Lagalegan grunn fyrir endurhæfingu krabbameinssjúklinga hér á landi er ekki að 

finna í einum lögum. Þar sem lagaheimildir eru í mörgum lagabálkum er erfitt að 

átta sig á og fá yfirsýn yfir endurhæfingarúrræði sem í boði eru. Sjúklingar vita oft 
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ekki að þeir eiga rétt á endurhæfingu því í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 

er ekki kveðið á um að sjúklingar skuli eiga rétt á endurhæfingu. Þar er aðeins 

talað um fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Því getur skapast hætta á 

að sjúklingar fái ekki endurhæfingu við sitt hæfi eða að hún er of seint á ferðinni.  

Ef fólk veikist eða missir getu til að framfleyta sér hafa stjórnvöld samþykkt 

ýmis lög og reglugerðir sem ætlað er að tryggja réttindi allra til að hafa jafnan 

aðgang að læknisþjónustu og lágmarks framfærslu á meðan þörf er á. Fólk stendur 

almennt misjafnlega að vígi hvað áunnin réttindi hjá stéttarfélögum  og 

lífeyrissjóðum varðar, en lög um almannatryggingar nr. 100/2007, félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 og félagslega aðstoð nr. 99/2007  eiga að tryggja að allir 

njóti lágmarks framfærslu. Við þessar aðstæður nýtir fólk fyrst rétt sinn á 

vinnumarkaði og heldur þar fullum launum í nokkra mánuði eða allt að ári og fer 

sá tími almennt eftir því hve viðkomandi einstaklingur hefur starfað lengi á sama 

vinnustað. Þegar fólk fellur út af launaskrá hjá vinnuveitanda á það rétt á 

greiðslum úr sjúkrasjóði síns stéttarfélags. Samtals á fólk rétt á launum og 

greiðslum úr sjúkrasjóði í eitt til tvö ár. Að þeim tíma liðnum hefur fólk fullnýtt 

áunninn rétt sinn á vinnumarkaði og í stéttarfélagi og ef það getur ekki hafið vinnu 

á ný þarf að sækja um framfærslu hjá Sjúkratryggingum Íslands. Þar hefur fólk 

möguleika á að sækja um endurhæfingarlífeyri eða örorkumat. Þeir sem eiga 

uppsafnaðan rétt hjá lífeyrissjóðum geta einnig sótt um örorkulífeyri þar 

(Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, 2009). Það getur verið flókið fyrir fólk að átta 

sig á hvar og hvenær það á að sækja um greiðslur og önnur úrræði sem það á rétt á 

en sækja þarf um allt það sem fólk vill nýta sér. Vilji fólk nýta persónuafslátt sinn 

þarf það að láta skipta skattkorti sínu milli stofnana sem það fær tekjur frá. Þeir 

sem hafa greitt mikið fyrir læknisþjónustu og rannsóknir á almanaksárinu eiga rétt 

á að fá afsláttarkort hjá TR og læknar geta sótt um lyfjakort fyrir sjúklinga með 

ákveðna sjúkdóma. Einnig er hægt að sækja um skattaívilnanir vegna mikils og 

langvarandi lækniskostnaðar eða tekjutaps vegna skertrar starfsgetu. Af þessu má 

sjá að í samfélaginu eru til staðar ýmis úrræði til að minnka fjárhagsleg útgjöld 

krabbameinssjúklinga en flestir vita ekki af þessum úrræðum og fá stundum ekki 

upplýsingar um þau. 

Einnig eru til staðar ýmis önnur félagsleg úrræði varðandi endurhæfingu, 

aðstoð inn á heimili sjúklinga, dagdeildir eða dagvistun fyrir veikt fólk, 

heimahlynning fyrir krabbameinssjúklinga og fleira. Félagsráðgjafar sem starfa á 
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Landspítalanum leiðbeina sjúklingum og aðstoða þá við að sækja um greiðslur og 

annað það sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum og reglugerðum. Helstu lög sem 

tryggja réttindi krabbameinssjúklinga eru: 

 

1.  Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008. Markmið laganna er m.a að tryggja 

sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan aðgang að 

heilbrigðisþjónustu óháð efnahag.  

2. Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Þau taka til skipulags 

heilbrigðisþjónustu. Markmið laganna er að allir landsmenn eigi kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar 

andlegri, líkamlegri og félagslegu heilbrigði.  

3. Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Markmið laganna er að tryggja 

sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og styrkja 

réttindastöðu gagnvart heilbrigðisþjónustunni. Í þeim segir að sjúklingar eigi rétt á 

samfelldri læknisþjónustu.  

4. Lög um sjúkraskrár nr. 55/2009. Tilgangur laganna er m.a. að tryggja vernd 

sjúkraskrárupplýsinga og ákvæði um hvað á að færa í sjúkraskrár. Sjúklingur eða 

umboðsmaður hans á rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá í heild eða að hluta og að 

fá afhent afrit af henni.  

5. Lög um landlækni nr. 41/2007. Ef sjúklingar eru óánægðir með þjónustu 

sem þeir fá í heilbrigðiskerfinu geta þeir kvartað til landlæknis.  

6. Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. Þau kveða á um rétt til bóta til 

sjúklinga sem verða fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni hér á landi í tengslum við 

rannsókn eða sjúkdómsmeðferð.  

Hér hafa verið talin upp helstu lög sem tryggja eiga rétt sjúklinga til 

heilbrigðisþjónustu. Önnur lög sem styðja rétt sjúklinga til endurhæfingar eru lög 

um iðjuþjálfun nr. 75/1977 og lög um sjúkraþjálfun nr. 58/1976 en í þeim lögum 

segir að þessar fagstéttir starfi við hæfingu og endurhæfingu sjúkra og heilbrigðra 

sem fólgin sé í þjálfun, fræðslu og kennslu. 

Þrátt fyrir að sálfræðingar og félagsráðgjafar starfi mikið með sjúklingum 

varðandi endurhæfingu þeirra eru engin ákvæði í lögum þessara starfstétta sem 
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segja að þessar fagstéttir skuli þjónusta sjúklinga. Af þessu má ljóst vera að þrátt 

fyrir fjölda laga sem samþykkt hafa verið til að gæta hagsmuna fólks sem þarf að 

nota heilbrigðisþjónustuna vantar heildstæð lög eða reglugerðir sem tryggja að 

sjúklingar fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á að fá á þeim tíma sem þeir þarfnast 

þjónustunnar.  

 

Samantekt   

Hér hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað var um 

faraldsfræðilegar upplýsingar, þörf krabbameinssjúklinga fyrir upplýsingar og 

gagnsemi þeirra, niðurstöður erlendra og innlendra rannsókna varðandi 

upplýsingar og stuðning. Gerð var grein fyrir niðurstöðum rannsókna varðandi 

jafningjafræðslu og stuðningshópa krabbameinssjúklinga.  

Þá var fjallað um áfallið að greinast með krabbamein og um kenningar sem 

ætlað er að útskýra breytingar á lund krabbameinssjúklinga. Rætt var um vanlíðan 

og hvernig bregðast má við henni. Sagt var frá heilsueflandi líkani sem skýrir 

hvernig stuðningur og hvatning hefur góð áhrif í endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga.  
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3. Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum, 

markmiði og rannsóknarspurningum. Þá eru þátttakendur kynntir og aðgengi að 

þeim. Einnig er gerð grein fyrir gagnasöfnun og þeim aðferðum sem voru notaðar 

við greiningu á rannsóknargögnunum. Að lokum er gerð grein fyrir helstu 

takmörkunum á rannsókninni.  

 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar var það að afla þekkingar á, 

a) upplifun fólks yfir sextugt á því að greinast með krabbamein, b) hvaða 

læknismeðferð þátttakendur fengu í kjölfar sjúkdómsgreiningarinnar, c) hvaða 

þættir höfðu áhrif á líðan þeirra á þessum tíma og d) hvers konar upplýsingar og 

stuðning þátttakendur fengu í heilbrigðisþjónustunni. Hins vegar var markmiðið 

að fá upplýsingar um það hvort þátttakendur í rannsókninni hafi fengið þá 

þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum nr. 74/1997 sem eiga að tryggja 

réttindi sjúklinga hér á landi. Áhersla var lögð á að draga fram þætti sem 

þátttakendum fannst nýtast þeim vel og einnig þá sem þeim fannst ekki nýtast sem 

skyldi. Rannsóknarspurningin var: „Hver er upplifun fólks sem komið er yfir 

sextugt á því að greinast með krabbamein og hvaða þjónustu fær það í 

heilbrigðiskerfinu á Íslandi?“ Til glöggvunar skipti ég henni í eftirfarandi liði: 

 

1. Hvaða þýðingu hafði það fyrir þátttakendur að greinast með  krabbamein 

og hvað tók við eftir greiningu?  

2. Hvaða upplýsingar fengu þátttakendur í krabbameinsmeðferðinni og hvar 

fengu þeir upplýsingar?  

3. Hvaða stuðning fengu þátttakendur eftir greiningu krabbameinsins og 

hverjir veittu þeim stuðning? 
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Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var unnin innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Þekkingarfræðilegt 

sjónarhorn sem rannsóknin byggir á er félagsleg mótunarhyggja sem fjallar um 

hvernig veruleikinn er byggður upp og skilgreindur á félagslegan hátt í 

samskiptum manna. Samkvæmt sjónarhornum mótunarhyggjunnar verður þekking 

til í viðtali sem er samtal um áhugasvið tveggja einstaklinga (Crotty, 1998).  

Það fræðilega sjónarhorn sem ég hef valið er fyrirbærafræðileg nálgun þar 

sem markmið rannsakanda er að skilja veruleikann frá sjónarhorni þátttakenda. 

Hann fer á vettvang með rannsóknarspurningar sem geta breyst eftir því sem 

rannsókninni vindur áfram og öðlast þannig ákveðinn skilning á lífi og aðstæðum 

viðmælendanna (Creswell, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandinn 

byggir túlkun sína, mat og niðurstöður á gögnunum en hugsanir hans og 

vangaveltur eru einnig veigamikill þáttur í greiningu, mati og túlkun gagnanna 

(Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 1998). 

Tvær meginaðferðir eigindlegra rannsókna eru opin viðtöl og 

þátttökuathuganir og þessar aðferðir styðja vel hvor aðra (Bogdan og Biklen, 

2003; Kvale, 1996). Opin viðtöl fela í sér að rannsóknargagna er aflað í viðtali á 

milli rannsakenda og viðmælenda sem ræða um afmarkað efni, sérstaka atburði 

eða aðstæður í lífi viðmælendanna sem lýsa reynslu sinni og tilfinningum. 

Rannsakandinn leiðir umræðuna og þarf að gæta þess að vera opinn fyrir nýjum 

og óvæntum hliðum sem kunna að koma upp. Áhersla er lögð á að skapa trúnað á 

milli þátttakenda og rannsakenda. Opin viðtöl eru yfirleitt notuð til að öðlast dýpri 

skilning á lífi fólks en mögulegt er að ná í þátttökuathugunum (Kvale, 1996).  

Þátttökuathuganir felast í því að rannsakandi fer á vettvang til að kynnast 

aðstæðum þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Hann getur verið allt frá því að vera 

áhorfandi til þess að vera virkur þátttakandi á vettvangi. Það sem fyrir augu og 

eyru ber er skráð eins nákvæmlega og kostur er að lokinni dvöl á vettvangi 

(Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Mikilvægt er að rannsakandi 

sé opinn fyrir því sem gerist á vettvangi, haldi aftur af eigin skoðunum og hlusti á 

þátttakendur (Creswell, 1998).  

Aðferðir eigindlegrar rannsókna hæfðu rannsókninni vel þar sem leitast var 

við að skilja reynslu og upplifun fólks sem greinst hefur með krabbamein og 

upplifun þess á þeirri heilbrigðisþjónustu sem þeir fengu. Sérstaklega þar sem um 
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er að ræða viðkvæmt og vandmeðfarið málefni sem þarfnast sérstakrar nærgætni. Í 

viðtölunum voru þátttakendur beðnir að lýsa með eigin orðum upplifun sinni af 

því að leita sér lækninga vegna heilsubrests, að greinast með krabbamein og síðan 

heilbrigðisþjónustu sem þeir höfðu þegið í kjölfar sjúkdómsgreiningarinnar. 

Viðtölin fóru fram í húsnæði Krabbameinsfélags Íslands og var þátttökuathugun 

gerð í Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins.  

 

Þátttakendur og aðgengi að þeim 

Þátttakendur í rannsókninni eru sjö einstaklingar sem hafa greinst með 

krabbamein. Þeir voru á aldrinum 62 til 76 ára og voru valdir þannig að þeir hefðu 

sem fjölbreyttastan bakgrunn. Einkum var haft í huga að þeir dreifðust með tilliti 

til kyns, búsetu og tegundar krabbameins. Ég komst í samband við þátttakendur í 

gegnum forsvarsmenn stuðningshópa krabbameinssjúklinga sem hafa aðstöðu hjá 

Krabbameinsfélagi Íslands. Hér á eftir er stutt kynning á þátttakendum til að gefa 

lesendum mynd af þeim og aðstæðum þeirra. Til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur og reyna að tryggja að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til þeirra 

hefur nöfnum þeirra verið breytt. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni eru eftirfarandi 

einstaklingar: 

Alda Björnsdóttir fann fyrir hnút í nára og leitaði til læknis sem taldi að hún væri 

með kviðslit. Stuttu síðar fór hún  í aðgerð vegna kviðslits en í aðgerðinni kom í 

ljós að hún var með æxli í eitli og var það fjarlægt. Æxlið reyndist illkynja. Alda 

fór í aðgerð innan mánaðar frá því hún leitaði fyrst til læknis vegna meinsins. Hún 

stefndi að því að komast sem fyrst til vinnu aftur. 

Eiríkur Hannesson greindist með krabbamein í kjálkabeini. Eiríkur leitaði fyrst 

til tannlæknis vegna tannverkjar og lét fjarlægja jaxl. Þegar verkurinn minnkaði 

ekki var tekið sýni úr kjálka hans og hann greindur með krabbamein í kjálkabeini. 

Hann fór í aðgerð vegna krabbameinsins hálfu ári eftir að hann leitaði fyrst til 

læknis. Hann stefndi að því að komast aftur til vinnu en átti eftir að fara í miklar 

og kostnaðarsamar tannviðgerðir.   

Gunnlaugur Björnsson var með óþægindi í hálsi og leitaði fyrst til 

heimilislæknis þar sem hann fékk lyf við hálsbólgu. Honum hélt áfram að versna 
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og leitaði þá til  háls-, nef og eyrnasérfræðings. Nokkru síðar greindist hann með 

krabbamein í barka. Hann greindist með krabbamein hálfu ári eftir að hann leitaði 

fyrst til læknis. Barkakýli Gunnlaugs var fjarlægt og síðan hefur hann andað og 

talað í gegnum ventil á hálsi. Hann hafði ekki lengur þrek til að vinna og var því 

kominn með örorkumat.   

Ingunn Geirsdóttir var búin að leita til margra lækna vegna þreytu og verkja í 

fjögur ár áður en hún var greind með krabbamein í nýra. Að lokum fór hún á 

Bráðamóttöku Landspítalans vegna þvagteppu og var í framhaldi af því lögð inn á 

spítala þar sem hún greindist með ólæknandi krabbamein. Ingunn greindist með 

krabbameinið fjórum árum eftir að hún leitar fyrst til læknis vegna meinsins. Hún 

þurfti að hætta vinnu vegna krabbameinsins og var komin með örorkumat.  

Hannes Sigurðsson var búinn að leita sér lækninga í fjögur ár vegna erfiðleika 

við að losa þvag og var greindur með tímabundnar bólgur í blöðruhálskirtli. Hann 

pissaði blóði og í framhaldi af því var hann greindur með krabbamein í 

blöðruhálskirtli. Hann greindist með krabbamein fjórum árum eftir að hann leitaði 

sér lækninga vegna meinsins. Hannes hefur verið á eftirlaunum í nokkur ár. Heilsa 

hans fer versnandi.  

Sigríður Oddsdóttir var með þráláta hálsbólgu og leitaði fyrst til heimilislæknis 

þar sem hún fékk lyf við hálsbólgu. Hálsbólgan hélt áfram að versna og hún leitar 

síðan á læknavakt og til háls-, nef og eyrnasérfræðings. Hún greindist með 

krabbameinsæxli í hálsi. Sigríður greindist með krabbameinið hálfu ári eftir að 

hún leitaði fyrst til læknis vegna hálsbólgu. Hún er nú látin.   

Svala Guðjónsdóttir leitaði til lækna vegna mikilla verkja í baki. Í ljós kom að 

annar eggjastokkur hennar var ofvaxinn. Hún fór í skurðaðgerð þar sem 

eggjastokkurinn var fjarlægður. Hún þurfti að bíða í nokkra mánuði eftir 

upplýsingum um niðurstöður aðgerðarinnar og fékk þá upplýsingar um að hún 

hafi greinst með krabbamein. Svala þurfti að hætta að vinna vegna 

krabbameinsins og er komin með örorkumat. Síðan hún fékk krabbameinið hefur 

hún farið í aðgerðir reglulega þar sem æxli hafa verið fjarlægð úr kviðarholi 

hennar.  
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Tengsl við þátttakendur 

Góð tengsl rannsakanda og þátttakenda eru lykilatriði í eigindlegum rannsóknum 

(Kvale, 1996). Þetta á ekki hvað síst við í rannsóknum á upplifun 

krabbameinssjúklinga þar sem sjúklingurinn tjáir tilfinningar sínar. Þetta verður 

ekki gert nema gott og gagnkvæmt traust ríki milli rannsakanda og viðmælanda. 

Til að gott traust myndist þarf rannsakandi að hlusta af gaumgæfni á það sem 

viðmælandinn segir. Ég valdi því þá leið að biðja þátttakendur að segja mér sögu 

sína allt frá því þeir byrjuðu að leita sér lækninga vegna sjúkdómseinkenna eða 

slappleika. Ég notaði virka hlustun þar sem ég gaf til kynna að ég skildi upplifun 

þeirra án þess þó að leggja neitt til málanna. Eftir að þátttakendur höfðu lokið við 

að segja sögu sína spurði ég um einstök atriði sem ég taldi að væru ekki nógu skýr 

eða að þörfnuðust nánari  útskýringa. Allir þátttakenda voru fúsir til að segja sína 

sögu og nokkrir sögðust vilja segja frá ef það mætti verða til þess að hjálpa öðru 

fólki í svipuðum aðstæðum.  

 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór að mestu fram á tímabilinu október 2009 til apríl 2010. Áður en 

viðtölin hófust skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í 

vísindarannsókn, þar sem þeim var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og að 

þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri samkvæmt 10. grein laga nr. 74/1997 um 

réttindi sjúklinga (Ólöf Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 

2003). Hvert viðtal stóð í klukkustund að tveimur undanskildum sem voru styttri. 

Ekki var stuðst við staðlaðan viðtalsramma en rannsóknarspurningar voru hafðar 

til hliðsjónar í viðtölunum og var megináherslan lögð á að þátttakendur lýstu lífi 

sínu, líðan og aðstæðum. Viðtölin voru tekin upp á segulband með leyfi 

viðmælenda og greind eftir að þau höfðu verið skráð niður á tölvutækt form frá 

orði til orðs. Rannsóknargögn sem aflað var með þessum hætti voru samtals 130 

blaðsíður. Að lokinni afritun og úrvinnslu var öllum hljóðupptökum eytt. Eftir að 

öflun og skráningu gagna var lokið hófst lokagreining, sem fór fram með þeim 

hætti að öll gögnin voru lesin yfir nokkrum sinnum og dregin fram þau 

meginþemu sem lutu að rannsóknarspurningunum og þeim þáttum sem verið var 

að leita upplýsinga um.  
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Greining rannsóknargagna 

Við greiningu rannsóknargagnanna studdist ég við nálgun grundaðrar kenningar 

sem er rannsóknarhefð og  á rætur sínar í félagsfræði. Í þessari aðferð fer greining 

gagna fram um leið og þeirra er aflað og greiningin einkennist af stöðugum 

samanburði allt rannsóknarferlið. Rannsakandinn skráir hjá sér athugasemdir og 

hugleiðingar tengdar gögnunum jafnóðum (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 

1998; Strauss og Corbin, 1998). Frumgreining á gögnunum hófst strax að loknu 

fyrsta viðtalinu og öll rannsóknargögnin voru greind handvirkt með því að 

marglesa þau og strika undir mikilvæg atriði og bera þau saman við aðra hluti í 

gögnunum. Þessi greiningarvinna fór fram jafnhliða gagnasöfnuninni. Nýir 

þátttakendur voru valdir út frá möguleikum þeirra á að veita nýja innsýn og auka 

við þá þekkingu sem þegar hafði verið aflað (Strauss og Cobin, 1998). Í kjölfarið 

fór fram kóðun og gerð minnisblaða með athugasemdum og hugleiðingum 

rannsakanda. Kóðun felur í sér að textinn í viðtölunum er lesinn nákvæmlega og 

leitað eftir ákveðnum þemum og hugtökum sem fá sérstök heiti eða kóða. Gögnin 

eru flokkuð eftir kóðunum og borin saman í leit að samræmi og ósamræmi, líkum 

og ólíkum sjónarhornum (Bogdan og Biklen, 2003; Strauss og Cobin, 1998). Í 

rannsókninni studdist ég við opna kóðun og öxulkóðun en með opinni kóðun er 

markmiðið að finna hugtök og þemu í gögnunum og í öxulkóðun er markmiðið að 

þróa og tengja markvisst ákveðna þætti, þemu eða fyrirbæri sem fram koma í 

gögnunum og finna samhengi, orsakir og afleiðingar þáttanna (Bogdan og Biklen, 

2003; Creswell, 1998). Út frá kóðunarflokkunum skrifaði ég um reynslu 

þátttakenda og upplifun þeirra á að leita sér læknisþjónustu og hvaða upplýsingar 

og stuðningur væri mikilvægur að þeirra mati. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

reyni ég að endurspegla það sem þátttakendum í rannsókninni fannst mikilvægt en 

rannsóknin er skrifuð út frá sjónarhóli viðmælenda til þess að rödd þeirra, 

aðstæður, reynsla og skilningur fái að heyrast.  

 

Takmarkanir rannsóknar og siðferðilegar áskoranir  

Rannsóknin takmarkast við reynslu sjö einstaklinga og þar sem um lítinn hóp er 

að ræða verður að fara varlega í að túlka niðurstöður hennar. Fáar rannsóknir eru 
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til um þetta efni og því ekki hægt að máta niðurstöður við rannsóknir um sama 

efni. Mér er ekki kunnugt um að rannsóknir hafi verið gerðar hér á landi á því 

hvaða áhrif það hefur og hver er upplifun eldra fólks á því að greinast með 

krabbamein og á því hvaða upplýsingar og stuðning það fékk á meðan það var í 

krabbameinsmeðferð. Þrátt fyrir ofangreindar takmarkanir tel ég að 

niðurstöðurnar sem hér koma fram gefi mikilvægar upplýsingar um það sem betur 

má fara varðandi upplýsingagjöf til krabbameinssjúklinga, samskipti þeirra við 

fagstéttir í aðdraganda og á meðan þeir eru í læknismeðferð og þörf fyrir 

endurhæfingu vegna krabbameina. 

Ávinningur fyrir þátttakendur felst í að vera þátttakandi í rannsókn sem 

getur stuðlað að stefnumótun og bættri þjónustu við fólk sem greinist með 

krabbamein og aðstandendur þeirra. Áhætta fyrir þátttakendur var til staðar þar 

sem fjallað var um upplifun þátttakenda á sjúkdómi sínum. Ef einhver 

streituvaldandi málefni eða erfið reynsla kæmi upp sem þátttakendur höfðu þörf á 

að fá frekari ráðgjöf við, var Sjöfn Ágústsdóttir sálfræðingur þeim til taks. Ekki 

reyndist þó þörf á því.  

Þá tel ég að persónuleg reynsla mín af krabbameini og faglegur bakgrunnur 

hafi auðveldað mér að byggja upp trúnaðartraust og hafi orðið til þess að dýpka 

skilning minn á frásögnum viðmælenda minna.    

Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd, tilvísun: S4508/2009 

og einnig leyfi hjá Vísindasiðanefnd, tilvísun: VSNb2010020013/03.1 

 

Samantekt 

Hér hefur verið greint frá framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð var grein fyrir 

markmiðum og rannsóknarspurningum og sagt frá aðgengi að þátttakendum og 

þeir kynntir. Einnig var gerð grein fyrir veikindum þeirra og aðstæðum. Fjallað 

var um gagnasöfnun og hvernig gögnin voru greind. Að lokum var sagt frá helstu 

takmörkunum rannsóknarinnar. 
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4. Aðdragandi, greining og meðferð 

 

Hér hefst umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar og í þessum kafla er leitað 

svara við því hvaða þýðingu það hafði fyrir þátttakendur að greinast með 

krabbamein og hver upplifun þeirra á greiningu og meðferð krabbameinsins var.  

 

Að fá sjúkdómsgreiningu 

Þátttakendur leituðu allir til lækna vegna þess að þeir fundu fyrir slappleika, 

verkjum eða vegna sjáanlegra sjúkdómseinkenna. Flestir leituðu fyrst til 

heilsugæslulækna þar sem þeir fengu lyf við einkennunum. Þegar einkennin hurfu 

ekki voru ný lyf prófuð en án árangurs. Þessar lyfjagjafir reyndust gagnlausar og 

urðu aðeins til þess að seinka því að sjúkdómseinkennin væru rannsökuð nánar. Á 

meðan á þessu stóð hélt krabbameinið áfram að vaxa í líkömum þátttakenda. 

Lyfjagjafirnar voru skaðlegar á þann hátt að þær juku þjáningu þátttakenda og von 

þeirra um bata dvínaði jafnt og þétt eftir því sem tíminn leið. 

Læknisheimsóknirnar kostuðu bæði tíma og fyrirhöfn og í heildina var 

fjárhagslegur skaði þátttakenda vegna ónothæfra lyfja, árangurslausra 

læknisheimsókna og vinnutaps talsverður.  

Á þeim tíma sem þátttakendur leituðu sér lækninga gengu flestir þeirra milli 

lækna og fengu misjafnar móttökur. Sumir upplifðu tilfinningar á borð við 

höfnun, vanmátt og vonleysi. Í flestum tilvikum tók það þátttakendur langan tíma 

að fá rétta sjúkdómsgreiningu og í einu tilviki tók það allt að fjögur ár. Aðeins 

einn þátttakanda fékk skjóta úrlausn sinna mála en það var Alda. Hún var með 

sjáanlegan hnút í nára og var greind með krabbamein innan mánaðar frá þeim 

tíma sem hún leitaði fyrst til læknis vegna meinsins. Flestir hinna þátttakendanna 

höfðu leitað til lækna í sex til tólf mánuði áður en þeir voru sjúkdómsgreindir rétt 

en þá fyrst var hægt að hefja viðeigandi læknismeðferð vegna krabbameinsins.   
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Þegar fólk er búið að leita sér lækninga án árangurs mánuðum saman getur 

það upplifað létti þegar krabbameinið greinist. Þá er fólk farið að trúa því að 

eitthvað alvarlegt sé að heilsu þess en tekst samt ekki að fá úr því skorið hver 

orsök heilsubrestsins er. Þetta hefur slæm áhrif á andlega líðan sjúklingsins sem 

smátt og smátt missir trú á að hann fái lækningu. Greining krabbameins getur 

bundið enda á vonlitla þrautagöngu milli lækna og markað tímamót í lífi hins 

sjúka. Sjúklingurinn upplifir þá að hann tilheyri ákveðnum sjúklingahópi og hann 

er ekki lengur „meðhöndlaður sem vandamál“ eða jafnvel talinn „hysterískur.“  

Tímabil vonleysis virðist liðið og tími vonar og bjartsýni getur hafist. Þannig var 

það hjá Ingunni en það tók hana fjögur ár að fá rétta sjúkdómsgreiningu. Á 

þessum fjórum árum þurfti hún að minnka við sig vinnu vegna mikillar þreytu og 

verkja sem ágerðist stöðugt eftir því sem árin liðu. Hún var búin að missa alla von 

um lækningu:  

 

Ég vann bara af skyldurækni og svo bara svaf ég. Ég var meira að 

segja svo þreytt að ég grét oft í vinnunni vegna þreytu.  

 

Hún hafði árangurslaust leitað til margra heilsugæslulækna. Að lokum gafst hún 

upp og neitaði að fara til lækna þó fjölskylda hennar hefði miklar áhyggjur af 

henni og hvetti hana til að gefast ekki upp. Samskipti hennar við lækna í 

heilsugæslu voru erfið og ollu henni vanlíðan: 

 

Mér fer alltaf hrakandi og það fer að gusast niður af mér blóð með 

svo miklum krafti að það gusast niður og aftur upp. Ég fer til 

heimilislæknisins míns og hann segir að þetta séu bara eftirstöðvar 

blæðinga. Ég var löngu hætt á blæðingum og sagði að það gæti 

ekki verið. Hann bara hlustaði ekkert á mig og ég var ekkert 

skoðuð.  
 

Ingunn var búin að fara til lækna á nokkrum heilsugæslustöðvum og biðja um að 

nýru hennar væru skoðuð því móðir hennar dó úr nýrnasjúkdómi. Þegar hún fékk 

þvagteppu fór hún á bráðamóttöku Landspítalans og í framhaldi af því 

uppgötvaðist að hún var með krabbamein. Hún var sár og reið yfir að læknar hafi 

ekki hlustað á hana og er ósátt við að læknar hafi komið fram við hana sem 

„hysteríska“ miðaldra konu. Hún vill koma boðum áleiðis til kvenna og segir: 

„Konur á miðjum aldri eigi ekki að fara til karlkyns heimilislækna.“ 
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Sjúkdómsgreining símleiðis 

Flestir þátttakenda í rannsókninni voru ekki sáttir við hvernig þeir fengu 

upplýsingar um að þeir væru með krabbamein. Þrír fengu sjúkdómsgreiningu 

símleiðis en aðrir fengu hana í viðtölum hjá læknum. Allir þátttakenda tengja 

orðið krabbamein við dauða og því má ætla að það hafi verið áfall fyrir þá að 

greinast með krabbamein. Þrátt fyrir það var upplifun þeirra mismunandi og allt 

frá því að vera léttir til þess að vera mikið áfall. Áfallið var meira hjá þeim 

þátttakendum sem fengu sjúkdómsgreiningu í gegnum síma. Þátttakendur voru 

sammála um að ekki eigi að segja fólki símleiðis að það hafi greinst með 

krabbamein og einn þátttakanda sagði að slíkt væri ófyrirgefanlegt. Þetta er 

skiljanlegt sjónarmið en rannsóknir sýna að sjúkdómsgreiningunni fylgir oft dofi 

og tilfinningaólga þar sem fólk á erfitt með að trúa að þetta sé að gerast og að það 

standi nú frammi fyrir slíkri ógn við tilveru sína (Holland 2010). Sigríður hafði 

lokið geisla- og lyfjameðferð og var farin að vinna aftur. Hún hafði fengið þær 

upplýsingar að hún væri læknuð af krabbameininu:  

 

Ég fer svo í eftirlit og þá varð ég nú fyrir óskemmtilegri reynslu. 

Ég er send í sneiðmyndatöku og læknirinn segist ætla að láta mig 

vita um leið og niðurstaða komi. Ég er ekkert farin að heyra þegar 

sex vikur eru liðnar og hringi. ... læknirinn hringir til baka og segir: 

já, Sigríður ég get ekkert gert meira fyrir þig. Þetta er orðið svo 

stórt æxli að við ráðum ekkert við þetta.  

 

Sigríður sagðist hafa fengið taugaáfall við þetta símtal. Ekki eru til skráðar 

siðareglur eða vinnureglur varðandi það hvernig segja eigi fólki að það sé með 

krabbamein en svona vinnubrögð vekja upp spurningar um það hvaða upplýsingar 

er viðeigandi að gefa í síma og hvort það sé siðferðilega rétt að tilkynna sjúklingi 

um yfirvofandi dauða hans símleiðis?  Annar þátttakandi í rannsókninni sem fékk 

sjúkdómsgreiningu símleiðis var einnig ósáttur. Hann var við vinnu úti á landi 

þegar símtalið kom og upplýsingarnar sem hann fékk voru þess eðlis að gert var 

meira úr útbreiðslu krabbameinsins en ástæða var til. Hann upplifði 

sjúkdómsgreininguna sem dauðadóm. Það hefði hann ekki gert ef upplýsingarnar 

sem hann fékk hefðu verið réttar.  
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 Eftir greiningu krabbameins 

Greining krabbameinsins markaði tímamót í lífi þátttakenda þar sem fyrri lífstíll 

var kvaddur en nýtt hlutverk og nýtt starf tók við, hlutverk og starf 

krabbameinssjúklingsins. Erfitt og þjáningarfullt hlutverk og krefjandi starf með 

miklum útgjöldum. Við þessar aðstæður getur fólk staðið frammi fyrir miklum 

breytingum á fyrri lífsháttum og óvissu varðandi framtíðina. Það er mismunandi 

hve lengi þetta tímabil varir og oft er ekki vitað hvort fólk nær bata á ný eða hvort 

sjúkdómurinn nær yfirhöndinni og endalok lífs eru í nánd. Því er eðlilegt að fólk 

fyllist kvíða og óttist um framtíð sína. 

Aðeins einn þátttakenda hafði lokið krabbameinsmeðferð og var talinn 

læknaður af krabbameininu þó hann þurfi að lifa með afleiðingum sjúkdómsins til 

æviloka. Hann fór í geislameðferð og síðan í skurðaðgerð þar sem barkakýlið var 

fjarlægt. Við þá aðgerð missti hann röddina og þurfti að læra að tala á nýjan leik í 

gegnum ventil sem komið var fyrir neðan við háls hans. Flestir þátttakenda í 

rannsókninni fóru í skurðaðgerð og áframhaldandi lyfja- og geislameðferðir í 

framhaldi af sjúkdómsgreiningunni. Flestir þeirra höfðu verið í góðu sambandi við 

sinn krabbameinslækni þar sem gagnkvæmt traust og virðing hafði myndaðist 

milli læknis og sjúklings. Svo var þó ekki í tilviki Hannesar. Hann fékk 

sjúkdómsgreiningu þar sem honum var sagt að hann væri með krabbamein í 

blöðruhálskirtli en engin læknismeðferð fylgdi í kjölfarið. Honum fannst 

ósanngjarnt að fá ekki meðferð við krabbameininu og varð reiður yfir að vera 

greindur með krabbamein en fá enga læknismeðferð. Samskipti Hannesar við 

lækna hafa valdið honum verulegri vanlíðan: 

 

Þá fór ég til hans aftur og spurði hann að því hvort hann ætlaði ekki 

að gera eitthvað við krabbanum úr því hann væri búinn að finna 

hann. En svarið var það að það lægi ekkert á. Hann væri 

staðbundinn og yrði bara þarna.  

 

Hannesi fór versnandi og gekk sífellt ver að losa úr þvagblöðrunni. Eftir  þrjú ár 

fór hann í skurðaðgerð þar sem blöðruhálskirtillinn var fjarlægður. Þá var 

krabbameinið komið í eitla og hafði breiðst út um líkama hans. Þetta var mikið 

áfall fyrir Hannes og vakti hjá honum reiði. Synjun á læknisaðgerð vegna 

lífsógnandi sjúkdóms vekur upp siðferðilegar spurningar og spurningu um það 

hvort sjúklingur eigi rétt á að fara í þá læknismeðferð sem hann óskar eftir? 
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Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eiga sjúklingar rétt á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita og þeir 

eiga einnig rétt á upplýsingum um önnur hugsanleg úrræði en fyrirhugaða 

læknismeðferð og upplýsingum um afleiðingar þess ef ekkert er aðhafst.  

Hannes var ekki sammála mati læknisins á því að ekkert lægi á. Hann 

óttaðist krabbameinið og vildi fara í skurðaðgerð og láta fjarlægja það. Hann 

skildi ekki hvers vegna læknirinn synjaði honum um að fara í skurðaðgerð og 

honum fannst ákvörðun læknisins ósanngjörn. Hannes fékk ekki nægar 

upplýsingar um sjúkdóminn til að geta skilið ákvörðun læknisins um að aðgerð 

væri óþörf. Hefði hann fengið allar upplýsingar og verið í góðum samskiptum við 

sinn lækni hefði hann kannski ekki þurft að upplifa þá höfnun, vanlíðan og reiði 

sem hefur litað líf hans í mörg ár. Verið getur að hann hefði sjálfur tekið sömu 

ákvörðun og læknirinn tók fyrir hans hönd en það getur líka verið að hann hefði 

ákveðið að fara strax í aðgerð þar sem blöðruhálskirtillinn með krabbameininu 

hefði verið fjarlægður þó sú aðgerð hefði líklega skert lífsgæði hans. 

Eiríkur fór í skurðaðgerð eftir að hann var greindur með krabbamein og sú 

aðgerð reyndist mun viðameiri en talið var fyrir aðgerðina. Þegar hann vaknaði 

upp eftir aðgerðina gat hann hvorki talað né séð: 

  

Þegar ég vakna á gjörgæslu eftir þessa aðgerð þá eru gleraugun 

hvergi nálægt og ég er mállaus. Það var aldrei talað um það fyrir 

aðgerðina að það þyrfti að taka öndunina upp í gegnum hálsinn. En 

það var hryllileg reynsla að vakna svona mállaus og sjónlaus líka, 

þannig að ég fékk svona hálfgert sjokk.  

 

Þessi lífsreynsla fékk svo á hann að hann steyptist allur út í psoriasis, en honum 

var sagt að slíkt gæti gerst ef fólk yrði fyrir miklu áfalli. Hann taldi að ef honum 

hefði verið sagt að aðgerðin gæti orðið svona viðamikil hefði hann verið viðbúinn 

og áfallið orðið minna.  

Þátttakendur höfðu mikla þörf fyrir að fá upplýsingar um ástand sitt og 

möguleika varðandi læknismeðferð og afleiðingar hennar til að hafa hugmynd um 

það sem framundan var og til að geta aðlagað sig að nýjum aðstæðum í lífi sínu.  
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Sálræn upplifun og aðlögun að nýjum aðstæðum 

Í flestum tilvikum er það áfall fyrir fólk að greinast með krabbamein en þegar fólk 

greinist í annað sinn segja margir að áfallið sé meira. Þannig var það í tilfelli 

Sigríðar: „Ég held ég hafi alltaf gert mér grein fyrir því án þess samt að vera 

tilbúin þegar það kom.“  

Tilfinningar sem fylgja í kjölfarið geta verið vantrú og afneitun. Afneitun er 

varnarviðbragð þegar takast þarf á við atburð sem er of yfirþyrmandi til að vera 

meðtekinn strax (Gyða Eyjólfsdóttir, 2008). Eins og að framan greinir tengdu allir 

þátttakendur í rannsókninni orðið krabbamein við dauða og þar af leiðandi var 

sjúkdómsgreiningin meira áfall fyrir þá en aðra sem leggja mildari merkingu í 

orðið og tengja það ekki beint við dauða.  

Í frásögnum þátttakendanna eru ýmis atriði sem eru til þess fallin að auka á 

álagið sem fylgdi sjúkdómsgreiningunni. Þrír þátttakenda fengu kaldar og 

ónákvæmar upplýsingar símleiðis og aðrir mættu skilningsleysi og höfnun þegar 

þeir leituðu sér lækninga í aðdraganda sjúkdómsgreiningarinnar en slík samskipti 

eru til þess fallin að veikja von sjúklinga um lækningu. Takmarkaðar eða rangar 

upplýsingar urðu einnig til að vekja upp reiði og vonleysi eða aðrar óþægilegar 

tilfinningar. Tveir þátttakenda höfðu orð á því að það væri eins og það mætti ekki 

segja þeim satt og sögðust ekki vita hverjum væri verið að hlífa. Svala vildi fá 

meiri upplýsingar en hún fékk um aðgerð sem hún fór í: 

  

Ég var skorin stórum holskurði og það var miklu meira fjarlægt en 

þau sögðu mér. Þau segja alltof lítið, ég veit ekki hverjum þau eru 

að hlífa. En maður vill vera vel upplýstur um það sem er að ske.  

  

Þekkt er að gagnkvæmt traust milli sjúklings og læknis myndast þegar allar 

upplýsingar eru veittar en þegar sjúklingurinn finnur að honum er ekki sagt allt 

getur skapast vantraust. Slíkt veldur óöryggi sem getur aukið vanlíðan 

sjúklingsins. Þannig upplifði Hannes samskipti sín og lækna: „Mér finnst vera 

komið illa fram við mann af læknum því það má aldrei segja manni neitt.“  

Allir þátttakenda í rannsókninni voru vongóðir um bata og horfðu jákvæðir fram á 

veginn þó flestir gerðu sér fyllilega grein fyrir því að það væri ekki raunhæft að 

vænta fulls bata. Allir sýndu þó baráttuvilja og vilja til að lifa lengur. Það voru 

vonbrigði fyrir flesta að þurfa að hætta að vinna og þeir vildu komast aftur til 
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vinnu. Þeir vildu halda áfram að lifa svipuðu lífi og áður með maka sínum og 

fjölskyldum.  

Heilsa Svölu fer versnandi og þau tímabil sem hún er með litla verki 

styttast. Hún sagðist vilja vera jákvæð en stundum fyndi hún til reiði yfir því að 

vera komin í þessar aðstæður. Henni fannst sárt að hafa þurft að hætta í sinni 

vinnu en það þurfti hún að gera vegna verkja og þrekleysis. Þó Gunnlaugur væri 

talinn læknaður af krabbameininu er líf hans gjörbreytt frá því sem áður var og 

hann átti erfitt með að sætta sig við að hafa ekki lengur þrek til að stunda atvinnu. 

Hans stefna í lífinu er að bugast aldrei og vera alltaf kátur og glaður og gera 

hlutina sjálfur. Hann sagðist líta allt öðru vísi á lífið núna. Það einfaldlega gefi og 

taki. Það er engin lækning við sjúkdómi Hannesar og hann sagðist vera hættur að 

spekúlera í krabbameininu. Hann er kominn á eftirlaun og er með stöðuga verki en 

sagðist taka hvern dag fyrir sig. Hann sagðist hugsa um heimilið með konu sinni 

og elda því hún hafi ekki lengur heilsu til þess vegna gigtar í höndum.  

Helmingur þeirra sem þátt tóku í rannsókninni höfðu meiri áhyggjur af líðan 

aðstandenda sinna en af eigin heilbrigði. Sigríður sagðist heppin ef hún sleppi frá 

þessu lifandi og að hún vilji njóta lífsins og bara vera til. Þrátt fyrir að vera orðin 

langt leidd af krabbameininu hafði hún meiri áhyggjur af maka sínum en eigin 

líðan: „Mér finnst maðurinn minn heldur hafa þurft á aðstoð að halda og hann 

hefur fengið aðstoð hjá presti.“  Ingunn og Alda voru sama sinnis. Alda sagði að 

sér liði vel sjálfri en hún hefði meiri áhyggjur af syni sínum sem er alkóhólisti. 

Ingunn sagði að ákveðnir erfiðleikar í hennar fjölskyldu hafi dregið hana niður, en 

dóttir hennar lést nokkrum mánuðum áður. Hún hafði ekki áhyggjur af eigin 

sjúkdómi sem engin lækning er við. Hún sagðist vera ótrúlega þakklát fyrir hvert 

ár sem hún fái og að hún hafi tekið þá ákvörðun þegar hún greindist með 

krabbameinið að tala aldrei um veikindi sín og kvarta ekki.  

 

Samantekt 

Hér hefur verið leitað svara við því hvaða þýðingu það hafði fyrir þátttakendur að 

greinast með krabbamein og hvað var gert í framhaldi af sjúkdómsgreiningunni. 

Greining krabbameinsins hafði í öllum tilvikum þá þýðingu fyrir þátttakendur að 

þrautargöngu milli lækna lauk og hafist var handa við að lækna sjúkdóminn. 
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Aðeins einn þátttakenda greindist innan mánaðar með krabbamein. Það tók aðra 

þátttakendur hálft til fjögur ár að fá rétta sjúkdómsgreiningu. Flestir upplifðu 

einhver mistök varðandi sjúkdómsgreiningu eða meðferð við krabbameininu. Allir 

þátttakenda þurftu að hverfa af vinnumarkaði tímabundið og flestir til frambúðar. 

Við það glataðist fyrri lífsstíll og í framhaldi af því hafa þeir þurft að endurmeta 

lífsgildi sín og skapa sér nýtt hlutverk í lífinu í samræmi við aðstæður og getu. 

Allir áttu þeir sér ósk um lengra líf.  
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5. Upplýsingar um meðferð, endurhæfingu og réttindi 

 

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eiga sjúklingar rétt á að fá 

upplýsingar jafnóðum og tilefni skapast um heilsufar sitt, ástand og batahorfur, 

fyrirhugaða meðferð ásamt áhættu og gagnsemi hennar, önnur hugsanleg úrræði 

og afleiðingar þess ef ekkert verður aðhafst. Í þessum kafla er leitað svara við því 

hvaða upplýsingar þátttakendur í rannsókninni fengu um sjúkdóm sinn, 

krabbameinsmeðferð, endurhæfingu og þjónustu sem sjúklingar eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru almennt óánægðir með hve litlar 

upplýsingar þeir höfðu fengið og sögðu að þeir hefðu viljað fá meiri upplýsingar 

og fræðslu um sjúkdóm sinn. Hannes var ósáttur við hversu litlar upplýsingar 

hann fékk hjá sínum lækni um krabbameinið sem hann greindist með. Hann 

sagðist hafa verið eins og „hálfviti“ þegar hann komi heim af spítala því hann 

vissi ekki hvað hafi verið gert við hann:  

 

Manni kemur ekkert við hvað þeir eru að gera, þeir eru með þetta í 

tölvunni. En að spyrja, það er yfirleitt bara út í hött svör sem að 

maður fær. Það var ekki fyrr en núna mörgum árum seinna að ég 

fékk að vita hvað PSA
3
 gildið í blóði var þegar annar læknir fer að 

segja mér að það hafi verið komið langt yfir 200. Hinn sagði alltaf 

hækkar aðeins, bara aðeins.  

 

Flestir aðrir sem þátt tóku í rannsókninni hefðu líka viljað fá meiri upplýsingar um 

það krabbamein sem þeir greindust með og fyrirhugaða læknismeðferð.  

 

 

                                                             

3 PSA eða sértækt prostate antigen, er eggjahvítuefni sem er framleitt í blöðruhálskirtlinum og 

unnt er að greina lítið magn af því í blóði karla. Eðlilegt gildi þess er yfirleitt á bilinu 0-2.5 – 4 

ng/ml. Hóflega hækkað gildi upp í 10 ng/ml tengist yfirleitt góðkynja ástandi eins og góðkynja 

stækkun á blöðruhálskirtli eða blöðruhálskirtils-bólgu, en það getur einnig verið til staðar á 

frumstigi krabbameins í blöðruhálskirtli og þýðir að frekari rannsókna sé þörf til að útiloka 

krabbamein í blöðruhálskirtli. 
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Gunnlaugur var sá eini sem sagðist vera ánægður með þær upplýsingar sem hann 

fékk hjá sínum læknum eftir að hann fékk rétta sjúkdómsgreiningu. Honum var 

sagt að eftir aðgerðina yrði hann með álíka hása rödd og hann var kominn með 

fyrir aðgerðina en rödd hans var þá orðin mjög hás vegna sjúkdómsins. Þrátt fyrir 

að Gunnlaugur teldi að hann hafi fengið nægar upplýsingar fékk hann ekki 

upplýsingar um réttindi sín, líkamlega endurhæfingu eða að hann ætti rétt á að 

sækja um örorkumat.  

Erlendar rannsóknir sýna að þegar krabbameinssjúklingar finna að þeir eru 

ekki að fá tæmandi upplýsingar hjá sínum krabbameinslækni fara þeir að leita 

upplýsinga á öðrum vettvangi (Ankem, 2006). Svala hefur haldið vel utan um 

allar upplýsingar varðandi sinn sjúkdóm og hún hefði viljað fá meiri upplýsingar: 

 

Mér hefur aðallega fundist vanta að útskýra betur fyrir manni hvað er í 

vændum og hvað er að ske og gefa manni betri upplýsingar. Maður er 

eiginlega að afla sér sjálfur upplýsinga á netinu og finnur jú allt 

mögulegt og getur reyndar verið mjög vel upplýstur en það er 

náttúrulega betra að fá þetta frá fyrstu hendi. Góðar útskýringar á 

hlutunum sem að mér hefur fundist vanta varðandi þessa skurði.  

 

Svala hefur fundið upplýsingar á Internetinu sem hún vildi ræða nánar um við 

sinn krabbameinslækni. Hún hefur einnig verið í sambandi við konur erlendis með 

sama sjúkdóm og hún er með og hefur fengið upplýsingar um úrræði hjá þeim. 

Slíkar upplýsingar geta gefið sjúklingum von um að lækningu sé að finna en 

viðbrögð læknanna slökkva oft þann vonarneista. Þetta getur haft slæm áhrif á 

sjúklinginn þar sem von hans um lækningu minnkar og dregið getur úr virkri 

barátta hans gegn sjúkdóminum. Hjálparleysi og vonleysi leiða af sér neikvæðar 

hugsanir sem geta leitt til þunglyndis en rannsóknarniðurstöður sýna að 

baráttuandi hjá krabbameinssjúklingum hefur fylgni við lítinn kvíða og lítið 

þunglyndi (Watson, Greer og Young, 1988).  

Ingunn fékk aðeins upplýsingar um það hvað hennar sjúkdómur heitir og að 

hún hefði þriggja til sex mánaða lífslíkur. Hún náði ekki miklu sambandi við sinn 

krabbameinslækni sem hún taldi að væri mjög fær í sínu fagi. Hún á nákominn 

ættingja sem hefur aðgang að sjúkraskýrslum á spítalanum og hann sagði henni 

hvers eðlis hennar sjúkdómur er. Hún hefði heldur kosið að fá þessar upplýsingar 

frá sínum lækni og getað rætt þessa hluti við hann. 
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Með því að veita sjúklingum góðar upplýsingar er stundum hægt að koma í 

veg fyrir mistök í lækningu og það stuðlar einnig að því að sjúklingar séu 

meðvitaðir um ástand sitt og fái eðlilegan bata. Einn þátttakenda í rannsókninni 

upplifði þetta þar sem hann lá á spítala og var að ná sér eftir stóra skurðaðgerð þar 

sem bein var tekið úr fæti hans. Fyrst gréri fótur hans í rangri stöðu vegna of 

lítillar hreyfingar en þegar það uppgötvaðist var honum sagt að æfa fótinn að 

sársaukamörkum sem hann þá gerði. Við það skaðaðist fóturinn vegna of mikillar 

hreyfingar. 

 

Upplýsingar um endurhæfingu 

Heilsueflandi líkan Lawton (1986) sem fjallað er um í kafla tvö lýsir vel hvernig 

teymisvinna með aðkomu allra fagstétta getur eflt heilbrigði og hjálpað 

krabbameinssjúklingum að byggja sig upp á nýjan leik eftir að hafa þurft að draga 

úr vinnu vegna heilsubrests. Þar má sjá að miklar kröfur frá umhverfinu virka 

streituvaldandi á sjúkling sem vill halda fyrri lífsstíl og að með batnandi heilsu 

verður sjúklingurinn aftur fær um að stunda fyrri störf. Líkanið sýnir einnig að 

það hefur slæm áhrif á heilsu sjúklinga að fá ekki aðstoð og hvatningu. 

Stuðningsleysi og of erfið verkefni eru til þess fallin að brjóta hann niður og skapa 

hættu á að sjúklingurinn verði kvíðinn vegna vanmáttar og dapur eða jafnvel 

þunglyndur ef honum tekst ekki að halda fyrri lífsgæðum.  

Í endurhæfingu fá sjúklingar stuðning og hvatningu frá öllum fagstéttum en 

ekki bara frá læknum og hjúkrunarfræðingum. Þar fá þeir hjálp við að vinna sig 

frá sjúkdómnum og ná fótfestu í lífinu á nýjan leik. Því skiptir miklu máli fyrir 

alla þá sem greinast með krabbamein að fá endurhæfingu við sitt hæfi.  

Þátttakendur í rannsókninni voru sammála um að það skipti miklu máli 

varðandi bata að fá endurhæfingu samhliða læknismeðferð en ekki að lokinni 

hefðbundinni læknismeðferð. Eiríkur lá á Landspítalanum í þrjá mánuði á meðan 

hann var að komast á fætur eftir aðgerð á fæti án þess að fá endurhæfingu:  

 

Psoriasis getur grasserað inni í líkamanum líka og mig grunar að það 

hafi verið því allir liðir niður í fótinn stirðnuðu og var ég ekki í neinni 

sjúkraþjálfun hérna fyrir sunnan, ekki fyrr en ég kom heim.  
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Eiríkur vissi ekki að hann átti rétt á að fá þjálfun hjá sjúkraþjálfara á meðan hann 

var á spítalanum. Þátttakendur í rannsókninni sögðu allir að þeir hafi litlar 

upplýsingar fengið um þjónustu annarra fagstétta á Landspítalanum en lækna og 

hjúkrunarfræðinga og flestir þeirra vissu ekki að starfandi var endurhæfing fyrir 

krabbameinssjúklinga á Landsspítalanum í Fossvogi. Þeir fengu takmarkaðar 

upplýsingar um þá endurhæfingu sem sjúklingar eiga rétt á samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008 en þar segir að sjúkrahúsvist skuli tryggð eins lengi 

og nauðsyn krefur ásamt læknishjálp og lyfjum og annarri þjónustu sem 

sjúkrahúsið veitir. Sjúkratryggingar ná einnig yfir alla almenna og sérhæfða 

þjónustu sem veitt er á göngudeildum, dagdeildum, slysadeildum og 

bráðamóttökum án þess að um innlögn á sjúkrahús sé að ræða. Sérstaklega er 

kveðið á um að sjúkratryggingarnar nái til nauðsynlegrar sjúkraþjálfunar, 

iðjuþjálfunar og talþjálfunar sem samið hefur verið um og að 

Sjúkratryggingastofnun þurfi að berast vottorð sérfræðings (læknis) um nauðsyn 

þjálfunar. Samkvæmt þessum lögum er það á valdi lækna hvort sjúklingar fá 

endurhæfingu og því er mikilvægt að læknar þekki vel sjúklinga sína og andlegar 

þarfir þeirra ekki síður en líkamlegar þarfir. 

Flestir þátttakenda í rannsókninni töldu þjónustu annarra fagstétta en lækna 

og hjúkrunarfræðinga einnig vera mikilvæga í bataferli þeirra en gerðu sér ekki 

grein fyrir því á meðan þeir voru á spítalanum að þeir þurftu á þjónustu annarra 

fagstétta að halda. Sumir þeirra höfðu ekki vitneskju um að þeir ættu rétt á 

þjónustu annarra fagstétta en lækna og hjúkrunarfræðinga. Sú endurhæfing sem 

Gunnlaugur fékk á Landspítalanum fólst aðeins í þjónustu talmeinafræðings:  

 

Prógrammið var þannig að mesta málið var að læra að tala og 

talmeinafræðingurinn var búinn að tala við mig áður en ég fór í 

skurðinn og svo kom hann þegar búið var að taka saumana.... Það var 

svakalegt að geta ekki tjáð sig.  

 

Endurhæfing gefur einnig lífsfyllingu og er góð leið til að rjúfa þá einangrun sem 

sjúkdómurinn veldur. Í endurhæfingu njóta sjúklingar samveru við aðra sjúklinga 

og fagfólk og þar gefst tækifæri til að deila upplýsingum og reynslu með öðrum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir vel meðvitaðir um gildi endurhæfingar og af 

frásögnum þeirra má ráða að það er mismunandi eftir deildum á Landspítalanum 

hvort krabbameinssjúklingar fá upplýsingar um endurhæfingu og önnur úrræði 
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sem í boði eru. Til dæmis fengu þeir ekki slíkar upplýsingar á meðan þeir dvöldu 

á skurðdeild. Sigríður fékk upplýsingar um endurhæfingu krabbameinssjúklinga í 

Fossvogi hjá hjúkrunarfræðingum heimahlynningarinnar Karitas og bað lækni um 

að senda beiðni um pláss fyrir sig þar en var sett á biðlista: 

  

Ég reyndi að komast að niðri á Borgarspítala en ég komst ekkert að 

þar. Ég þarf eiginlega að komast í einhverjar æfingar finnst mér 

sjálfri, sérstaklega þegar ég er hætt að geta gengið úti og það er farið 

að kólna.  

 

Sigríður var eini þátttakandinn í rannsókninni sem fékk upplýsingar um 

endurhæfingu Landspítalans í Fossvogi en þar sem heilsu hennar fór hrakandi var 

ekki ljóst hvort hún gæti notfært sér það úrræði.  

Ingunni var ekki boðin endurhæfing á Landspítalanum. Hún hafði áður kynnst 

Reykjalundi og hafði hitt lækni þar í nokkur skipti. Hann sagðist ekki geta tekið 

hana inn á Reykjalund því hún væri með krabbamein og að stefna Reykjalundar sé 

að taka ekki krabbameinssjúklinga í endurhæfingu. Hún lagði mikla áherslu á að 

komast í endurhæfingu:  

 

Ég yrði að komast í þjálfun, ég yrði, ég kæmi mér ekki sjálf af stað 

og ég yrði einhversstaðar að fá hjálp.  

 

Ingunn sagði að sér hafi síðar verið sagt að Reykjalundur taki ekki við 

krabbameinssjúklingum því komi eitthvað óvænt uppá á meðan þeir séu 

innskrifaðir þar og ef þarf að senda þá í nánari rannsóknir verði Reykjalundur 

krafinn um greiðslur vegna rannsóknanna eða annars sjúkrakostnaðar. Því hefði 

þurft að skrá hana út af Reykjalundi ef hún hefði þurfi á læknisaðstoð að halda 

vegna krabbameinsins. Ingunn er sú eina af þátttakendum í rannsókninni sem 

hefur tekið virkan þátt í iðjuþjálfun og slökun í endurhæfingunni hjá Ljósinu: 

  

Ég ætlaði nú aldrei í Ljósið og ætlaði aldrei að tengjast neinu sem héti 

krabbamein, krabbaliði eða krabbafólk. Ætlaði ekkert að vera í 

þessum pakka en var boðið að fara í Ljósið í Neskirkju og ég er búin 

að vera þar meira og minna síðan.  

 

Ingunn tók lítinn þátt í iðjuþjálfuninni í Ljósinu fyrstu árin en fór þangað til að 

hitta fólk og fá sér kaffisopa og spjalla. Henni fannst það mjög gott og hefur 
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haldið því áfram. Hvorki Alda né Hannes fengu upplýsingar um að þau gætu nýtt 

sér endurhæfingu á Landspítalanum.  

 

Réttur sjúklinga til að tilkynna eða kæra mistök  

Eins og fyrr segir gekk illa að greina krabbameinið hjá flestum þátttakenda í 

rannsókninni og flestir þeirra fengu ranga sjúkdómsgreiningu áður en krabbamein 

þeirra fannst. Nokkrir þátttakenda í rannsókninni voru óánægðir með litla 

eftirfylgni varðandi lyfjagjafir og Svala fékk lyf sem hafði hrikalegar 

aukaverkanir í för með sér:  

 

Hendurnar urðu logandi eins og ég hefði sett þær á eldavél. Ég hringdi 

uppeftir og sagði að ég væri logandi á höndunum og hvað ég ætti að gera. 

Þær gátu engin ráð gefið mér annað en að setja krem eða setja hendurnar 

undir kalt vatn eins og brunasár.    

 

Hannes var með óbærilega verki í nára og seinna kom í ljós að þvagleiðarar höfðu 

brunnið í geislameðferð. Hann vildi fá betri úrlausn en að vera boðin verkjatafla 

þegar hann ræddi þessa verki við sinn lækni: „Og þá skrifaði hann uppá 

verkjatöflur fyrir mig og svefntöflur og sagði mér að fara heim“.  

Aukaverkanir lyfja- og geislameðferða geta verið margvíslegar og sérstaklega 

sársaukafullar fyrir sjúklinga sem eru komnir í þessar aðstæður vegna mistaka 

sem orðið hafa á fyrri stigum í sjúkdómsferlinu eins og getur átt við í tilfellum 

Svölu og Hannesar.  

Svona atvik vekja upp spurningar hvenær sé ástæða til að tilkynna þau til 

landlæknis, en hlutverk landlæknis er m.a. samkvæmt lögum um landlækni nr. 

41/2007 að sinna kvörtunum almennings vegna heilbrigðisþjónustu og hafa eftirlit 

með heilbrigðisþjónustu, heilbrigðisstarfsmönnum og lyfjaávísunum lækna. 

Flestir þeirra sem þátt tóku í rannsókninni höfðu frá einhverju að segja sem þeir 

voru ósáttir við eða höfðu íhugað að tilkynna til landlæknis. Sigríður segist hafa 

íhugað að kæra sinn lækni til landlæknis:  

 

Hann er náttúrulega sakhæfur í rauninni. Hann er ekki farinn að lesa 

niðurstöður í sex vikur. Og í rauninni átti ég bara að tala við 

landlækni.  
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Þó fólk eigi lögum samkvæmt rétt á að fá upplýsingar um ástand sitt og batahorfur 

getur það átt í erfiðleikum með að nálgast þessar upplýsingar þó þær séu til í 

sjúkraskýrslum. Svala fékk sína sjúkdómsgreiningu í viðtali hjá lækni. Hún hafði 

farið í skurðaðgerð nokkrum mánuðum áður þar sem annar eggjastokkur hennar 

var fjarlægður vegna ofvaxtar. Fyrir skurðaðgerðina lágu ekki fyrir upplýsingar 

um eðli meinsins. Hún þurfti að hafa mikið fyrir að fá upplýsingar um niðurstöður 

aðgerðarinnar:  

 

Mér var sagt að ég ætti að fá upplýsingar hjá sjúkrahúslækni. Þar 

vildi enginn tala við mig og sagt að skýrslurnar mínar væru týndar. 

Ég lendi þarna í nokkurra vikna þrasi út af því að enginn vildi fræða 

mig um það hvað hafi gerst.  

 

Svala fékk ekki upplýsingar um hvað hafði komið út úr aðgerðinni fyrr en 

skurðlæknirinn kom úr veikindafríi nokkru síðar og þá fékk hún að vita hjá honum 

að hún hafi greinst með krabbamein.  

Þátttakendur í rannsókninni sem orðið hafa fyrir svokölluðum 

„læknamistökum“ telja það ekki til hagsbóta fyrir sig að kvarta til landlæknis og 

einn þátttakandi sagðist ekki hafa gert það af ótta við að fá ekki þá þjónustu sem 

hann þyrfti á að halda síðar í sjúkdómsferlinu. Svala las í læknaskýrslu að mistök 

höfðu verið gerð í aðgerðinni sem orsökuðu það að krabbamein dreifðist um 

kviðarholið. Hún segir að það hafi hvarflað að henni að kæra málið til landlæknis 

en hún hafi síðan ákveðið að gera það ekki því hún þurfi á áframhaldandi 

læknisþjónustu að halda.  

Í sjúkraskrá er lýsing eða túlkun í rituðu máli, myndir, línurit og mynd- og 

hljóðupptökur sem innihalda upplýsingar er varða heilsufar sjúklings og meðferð 

hans. Samkvæmt lögum um sjúkraskrár á sjúklingur rétt á aðgangi að eigin 

sjúkraskrá í heild eða að hluta til og til að fá afhent afrit af henni ef þess er óskað. 

Tveir af þeim sem þátt tóku í rannsókninni þurftu að leggja mikið á sig til að fá 

upplýsingar úr eigin sjúkraskrá þrátt fyrir að lög um sjúkraskrár nr. 55/2009 

heimili sjúklingi eða umboðsmanni hans rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá. 

Ingunni var neitað um að skoða sneiðmyndir af útbreiðslu krabbameins í líkama 

hennar:  
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Það var ekki nokkur leið að ég gæti fengið að sjá hvar í líkamanum á 

mér það var, sama hvað ég bað, nei ég gat ekki fengið að sjá 

myndirnar.  

 

Ingunn vildi sjá hvar krabbameinið var því hún vildi nota „sjónsköpun“  og sjá 

fyrir sér í hugleiðslu hvernig krabbameinið einangraðist og hyrfi úr líkama hennar. 

Hún fékk síðar að sjá myndirnar hjá öðrum lækni.  

Í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir að áður en að útskrift 

sjúklings komi skuli aðstæður hans kannaðar og honum tryggð fullnægjandi 

heimaþjónusta eða önnur úrræði eftir því sem unnt er. Engum þeirra sem þátt tóku 

í rannsókninni var boðin aðstoð við að sækja um heimilisaðstoð en fjórir höfðu 

sjálfir útvegað sér slíka aðstoð sem þeir greiddu fyrir án greiðsluþátttöku frá sínu 

sveitarfélagi.  

Einn þátttakandi fékk aðstoð hjúkrunarfræðinga hjá heimahlynningunni Karitas, 

sem komu reglulega heim til hennar eftir að hún fór heim af spítalanum og 

aðstoðuðu við að skammta lyf og gáfu næringu í gegnum sondu.  

 

Samantekt 

Í þessum kafla var leitað svara við því hvaða upplýsingar þátttakendur í 

rannsókninni fengu um krabbameinsmeðferðina, endurhæfingu og lagaleg réttindi 

sín. Flestir voru óánægðir með hve litlar upplýsingar þeir fengu um sjúkdóminn, 

aukaverkanir meðferða, aukaverkanir lyfja og heilsufar sitt. Þeir fengu einnig 

takmarkaðar upplýsingar um endurhæfingu og um þjónustu annarra fagstétta en 

lækna og hjúkrunarfræðinga, sem starfa á spítalanum. Þátttakendur voru óánægðir 

með að vera boðið verkjalyf án þess að rannsakað væri hvað orsaði verki sem 

verkjalyfin áttu að slá á.  
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6. Samskipti og stuðningur 

 

Hér verður leitað svara við því hvaða stuðning þátttakendur í rannsókninni fengu 

eftir að þeir greindust með krabbamein og hvaðan stuðningurinn kom. Fjallað er 

um samskipti þátttakenda við lækna, hjúkrunarfólk, aðrar fagstéttir á 

Landspítalanum og stuðningshópa krabbameinssjúklinga. Í lögum um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997 segir að heilbrigðisstarfsmaður skuli leitast við að koma á 

traustu sambandi milli sín og sjúklings. Nokkuð misjafnt er hvernig þátttakendur í 

rannsókninni upplifðu samskipti sín við fagfólk í heilbrigðisþjónustu og hvort þeir 

fengu stuðning frá fagfólki á spítalanum.  Eftir sjúkdómsgreininguna tókust flestir 

á við krabbameinið með þeim bjargráðum sem þeir höfðu yfir að ráða og höfðu 

litla hugmynd um þá þjónustu sem var í boði á Landspítalanum. Því skiptir miklu 

máli fyrir sjúklinga að fá góðar upplýsingar um þær fagstéttir sem veita 

sjúklingum þjónustu á spítalanum. Hæfni fagfólks í mannlegum samskiptum, 

tillitssemi og fagmennska skapa traust hjá sjúklingum og eru mikilvægur þáttur í 

því að sjúklingar aðlagist aðstæðum sínum.  

Af frásögnum þátttakenda má ráða að misjafnt var eftir deildum hversu 

alúðlegt starfsfólk spítalans var eða hvort þeir upplifðu að þeim væri sýnd virðing 

á meðan á læknismeðferðinni stóð. Flestir þátttakenda voru ánægðir með 

samskipti sín við krabbameinslækna og hjúkrunarfræðinga á krabbameinsdeildum 

og mættu vingjarnleika í samskiptum sínum við þessar fagstéttir. „Þetta eru alveg 

öðlings menn“ sagði Gunnlaugur um læknana sem komu til hans daglega meðan 

hann var á spítalanum til að athuga hvort allt væri í lagi.  

Eiríkur treysti sínum læknum og hjúkrunarfræðingum fullkomlega en hann var 

ekki ánægður með samskipti sín við lækni heima í héraði sem hann taldi tefja fyrir 

að lækning gæti hafist:  
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Þá fór ég til heimilislæknisins heima og hann vill endilega að ég færi 

norður á Akureyri í myndatöku en ég spurði hann að því  hvort það 

væri ekki nær að ég færi suður og hitta þá mína lækna sem væru 

hérna en hann taldi það ekki.  
 

Eiríkur fór norður til Akureyrar í myndatöku þar sem í ljós kom að ekki var allt 

með felldu. Hann taldi þetta hafa tafið að lækning gæti hafist því senda þurfti 

myndirnar suður og þá var læknirinn fyrir sunnan kominn í sumarfrí.  

Sumir þátttakenda kvörtuðu yfir að fá ekki athygli lækna í viðtölum, viðtöl 

væru of stutt eða læknar of uppteknir af tölvunni. Þeim fannst slæmt ef læknar 

voru ekki búnir að kynna sér niðurstöður úr myndatökum eða rannsóknum þegar 

þeir komu í viðtöl því viðtölin væru svo stutt að lítill tími gæfist til að ræða 

niðurstöðurnar og þýðingu þeirra fyrir sjúklinginn. Ingunn sagðist hafa fengið 

litlar upplýsingar hjá sínum krabbameinslækni: 

 

Ég næ ekki miklu sambandi við hann þó hann sé mjög góður læknir en 

ég á ekki mjög gott með að tala við hann.  

 

Ingunn var svo heppin að hafa kynnst öðrum lækni sem henni fannst gott að tala 

við. Hann starfar utan spítalans en hefur veitt henni góðan stuðning í baráttu 

hennar við sjúkdóminn. Nokkrum þátttakenda í rannsókninni fannst læknar ekki 

hlusta á það sem þeir höfðu að segja og gera lítið úr sjúkdómseinkennum sem þeir 

fundu fyrir en kom síðar í ljós að voru krabbameinsæxli. Svala kvartaði yfir 

stöðugum innvortis verkjum en læknir taldi þá geta stafað af gigt:  

 

Síðan í aðgerð sem hann gerir þá finnst stórt æxli þarna. Þá var það 

aðal æxlið þarna í hægri hliðinni á mér. Ég er alltaf með verki í hægri 

hliðinni, meira og minna og ég kvarta um það við lækni.   

 

Læknirinn hafði sent Svölu til taugalæknis en ekkert kom út úr því. Verkirnir 

héldu áfram að aukast og síðar kom í ljós að þeir stöfuðu af krabbameinsæxlum 

sem voru að vaxa.  

Verkjalyf geta verið nauðsynleg til að lina þjáningar. Ein kvennanna sem 

þátt tók í rannsókninni hafði farið í mikla skurðaðgerð og verið mænudeyfð. Á 

þriðja degi var mænudeyfingin tekin úr og hún varð viðþolslaus af verkjum. Hún 

fór til hjúkrunarfræðings á vakt og bað um parkodin:  
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Og hún segir „Viltu það?“ hún var búin að segja þetta við konuna við 

hliðina á mér allan daginn: „Viltu það?“ þegar konan var veinandi af 

kvölum. Svo að ég var svo sem búin að heyra þetta áður. Ég bara gafst 

upp og labbaði bara aftur inn í herbergi án þess að fá verkjapillu.  

 

Svala sagði flýtibatann
4
 fara illa með konur sem greinst hafa með krabbamein. 

Það sé enginn skilningur á því að þeim líði illa og þær fái alltof lítil verkjalyf og 

séu látnar fara fram úr rúminu þó þær geti varla staðið í fæturna. Óhóflegar kröfur 

brjóta þær niður andlega og þær fari á mis við að fá upplýsingar um breytingar á 

hormónastarfsemi líkamans þegar eggjastokkar eru fjarlægðir. Ingunni var ekki 

boðinn stuðningur á spítalanum þrátt fyrir að henni hafi verið sagt að hún hefði 

þriggja til sex mánaða lífslíkur: „Ekki einu sinni boðið að ræða við sálfræðing eða 

prest.“  

Þekkt er að krabbameinssjúklingar segist upplifa einsemd og að þeir lokist 

inni með tilfinningar sem þeir eiga erfitt með að tala um við aðra (Snorri 

Ingimarsson, 2008). Þessar tilfinningar valda oft mikilli vanlíðan og geta stundum 

brotist út í reiði. Einn þátttakandi í rannsókninni leitaði til Krabbameinsfélagsins 

vegna mikillar reiði í garð lækna sem hann þurfti að fá útrás fyrir.  Hann sagðist 

vera hættur að kvarta við lækna því þeir hlusti ekki á það sem hann segi.   

 

 Aðrar fagstéttir lítt sýnilegar á Landspítalanum 

Tveir þátttakenda í rannsókninni höfðu ekki rætt við aðrar fagstéttir á spítalanum 

en lækna og hjúkrunarfræðinga en aðrir þátttakendur höfðu allir rætt við einhvern 

annan fagaðila einnig. Ekkert samræmi var þó á því hvaða fagaðili ræddi við 

hvaða þátttakanda í rannsókninni og þátttakendur vissu almennt ekki að þeir gætu 

nýtt sér þjónustu annars fagfólks en lækna og hjúkrunarfræðinga á 

Landspítalanum.  

                                                             

4 Með flýtibata við legnám er átt við leiðbeiningar varðandi legnám með kviðskurði þar sem gert 

er ráð fyrir að konur séu fljótari að jafna sig eftir aðgerðina og að minni hætta sé á fylgikvillum. 

Konur  þurfa að fylgja ákveðnum leiðbeiningum sem þær fá áður en þær fara í aðgerðina.    
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Hætta er á að ef ekki er tekið á vandamálum sjúklinga á meðan þeir eru í 

meðferð á spítalanum verði það ekki heldur gert síðar, því þá þurfa sjúklingar að 

kaupa sér þjónustu fagaðila á mun hærra verði á frjálsum markaði. Helsta 

hindrunin fyrir því að sjúklingur leiti sér aðstoðar er doði sem fylgir áfallinu sem 

hlýst af því að greinast með krabbamein (Holland, 2010). Sjúklingar eru þá ekki 

búnir að átta sig á aðstæðum sínum og vita ekki hversu mikilvægt það er að fá 

faglega ráðgjöf og aðstoð. Því er mikilvægt að segja sjúklingum að þeir þurfi að 

hitta þessa fagaðila, ekki síður en lækna og hjúkrunarfræðinga. Slík viðtöl ættu að 

vera hluti af meðferð og endurhæfingu allra þeirra sem greindir eru með 

krabbamein. Þeir þátttakenda í rannsókninni sem ræddu við annað fagfólk á 

spítalanum en lækna og hjúkrunarfræðinga fannst það gagnlegt og voru ánægðir 

með þau samskipti og þær upplýsingar sem þar fengust.   

Fjórir af sjö þátttakendum í rannsókninni ræddu við félagsráðgjafa. Eiríkur 

var einn þeirra sem hitti félagsráðgjafa sem aðstoðaði hann við að sækja um 

endurhæfingarlífeyri: 

 

Við fórum nú til hans til þess að reyna að fá upplýsingar varðandi rétt 

okkar gagnvart Tryggingunum og jú, víst fengum við upplýsingar um 

það sem við töldum okkur þurfa þannig að það var allt í góðu lagi. 

 

 Næring skiptir miklu máli í endurhæfingu krabbameinssjúklinga og mikilvægt 

fyrir sjúklinga að fá traustar upplýsingar um hollan mat. Þrír þátttakenda ræddu 

við næringarfræðing. Að minnsta kosti tveir þátttakendur í rannsókninni þurftu að 

nærast í gegnum sondu svo mánuðum skipti. Eiríkur var mjög ánægður með 

stuðning sem hann fékk frá næringarfræðingnum:  

 

Og hún fylgdist með manni hvernig þetta hefur gengið meira segja 

löngu eftir að ég var kominn heim. Og benti okkur á hvað væri 

hentugast að kaupa og gæfi mesta orku. Hún hefur verið okkur alveg 

yndisleg.  

 

Tveimur þátttakendum var boðið að ræða við prest. Báðir höfnuðu því en þó af 

misjöfnum ástæðum. Sigríður taldi sig ekki hafa þörf fyrir það en maki hennar 

ræddi við prest og hún sagði að það hefði hjálpað honum mikið. Eiríkur bað um 

áfallahjálp og það kom til hans prestur en hann var of veikur til að geta rætt við 

prestinn:  
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Það kom til mín prestur sem sagðist myndu geta talað við mig en ég 

var bara ekki í stuði til þess að tala þá. Ég var ekki búinn að ná valdi á 

að tala, munnurinn var allur bólginn eftir aðgerðina.  

 

Einn þátttakenda ræddi við djákna. Svölu var boðið að ræða við djákna áður en 

hún fór í sína fyrstu aðgerð og hún taldi að það hafi verið gert því haldið hafi 

verið að hún lifði ekki aðgerðina.  

Andleg líðan þátttakenda í rannsókninni var ekki könnuð og aðeins einn þeirra 

ræddi við sálfræðing. Gunnlaugi var boðið að ræða við sálfræðing en hann þáði 

það ekki. Hann átti ekki auðvelt með að tjá sig þar sem raddbönd hans höfðu verið 

fjarlægð. Eiríkur bað sjálfur um að fá að ræða við sálfræðing: 

 

Og svo fórum við þarna í tvö skipti til sálfræðings. Ég bara þurfti að 

tala það var það sem að háði mér. Ég þurfti að létta þessu af mér og 

eftir það var þetta allt í lagi og hefur gengið alveg ljómandi vel og 

vonandi verður það bara áfram. 

 

Einn þátttakenda ræddi við sjúkraþjálfara. Eiríkur var sá eini sem fékk heimsókn 

frá sjúkraþjálfara þá þrjá mánuði sem hann dvaldi á Landspítalanum. Hann fékk 

ekki þjálfun hjá sjúkraþjálfaranum.  

Enginn þátttakanda fór í iðjuþjálfun á Landspítalanum og tveir þátttakenda höfðu 

ekki rætt við aðra fagaðila á Landspítalanum en lækna og hjúkrunarfræðinga. 

Alda býr úti á landi en var í sex vikna meðferð á geisladeildinni. Hún fékk ekki 

upplýsingar um endurhæfingu eða þjónustu annarra fagstétta á spítalanum en 

lækna og hjúkrunarfræðinga. Hannes ræddi ekki heldur við aðrar fagstéttir en 

lækna og hjúkrunarfræðinga.  

Í sumum tilvikum virtist tilviljun ráða því hvort þátttakendur í rannsókninni 

fengu þjónustu annarra fagaðila en lækna og hjúkrunarfræðinga á meðan þeir voru 

í meðferð á Landspítalanum. Allir ræddu við lækna og hjúkrunarfræðinga en það 

eru þeir aðilar á Landspítalanum sem eru í bestri aðstöðu til að bjóða 

krabbameinssjúklingum þjónustu annarra fagstétta sem starfa á spítalanum.  
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 Stuðningshópar og annar stuðningur 

Allir þeir sem þátt tóku í rannsókninni eiga maka og fjölskyldur sem veittu þeim 

stuðning og aðstoð í veikindaferlinu. Flestum þátttakenda fannst samt gott að tala 

við einhvern sem hafði greinst með sambærilegt krabbamein og þeir sjálfir 

greindust með. Eftir að Gunnlaugur var greindur með krabbamein komst hann í 

kynni við mann sem hafði greinst með svipaða tegund af krabbameini fjórtán 

árum áður. Sá maður hefur stutt Gunnlaug í gegnum sjúkdómsferlið. Auk þess 

fékk Gunnlaugur tvívegis heimsókn frá fulltrúa stuðningshópsins Nýrrar raddar á 

meðan hann var á spítalanum, bæði fyrir og eftir skurðaðgerðina. Gunnlaugur er 

félagi í stuðningshópnum Ný rödd og hefur fengið upplýsingar og stuðning þar 

sem hann er mjög ánægður með. Aðeins Gunnlaugur og Eiríkur fengu upplýsingar 

um stuðningshópa krabbameinssjúklinga á meðan þeir voru í meðferð á 

spítalanum. Svala sá auglýsingu í blaði um fund kvenna með krabbamein í 

eggjastokkum og eru Svala og Gunnlaugur einu þátttakendurnir í rannsókninni 

sem hafa gerst félagar í stuðningshópum krabbameinssjúklinga. Eiríkur fékk 

upplýsingar um stuðningshóp en var ekki tilbúinn til að fara á fund á þeim tíma en 

sagðist ætla að setja sig í samband við krabbameinsfélag í sinni heimabyggð eftir 

að hann kæmi heim. Sigríður mundi ekki til þess að henni hafi verið sagt frá 

stuðningshópum krabbameinssjúklinga og fannst hún ekki þurfa á stuðningi að 

halda.  Hannes fór á fund hjá stuðningshópi karla með krabbamein í 

blöðruhálskirtli og hann ætlaði ekki aftur á slíkan fund:   

 

Þetta eru allt saman karlar sem þekkjast og segja sömu söguna upp 

aftur og aftur. Þeir eru með krabba á misháu stigi og PSA gildið hjá 

þeim fer kannski alveg upp í 200. Þá fá þeir eitthvað meðal, gildið 

hrapar niður þar til þeir eru búnir að aðlagast lyfinu. Þá fer PSA gildið 

upp aftur og þá þarf að prufa eitthvað nýtt lyf.  

 

Hannes sagðist hættur að spekúlera í þessu og hann taki nú lífinu með ró. Alda fær 

stuðning frá krabbameinsfélagi í hennar heimabyggð. Það félag styður hana með 

því að greiða leigu fyrir íbúðina sem hún dvelur í á meðan hún er í 

krabbameinsmeðferð á Landspítalanum. Svölu fannst gott að hitta konurnar í 

hennar stuðningshópi. Hún hefur kynnst mörgum konum þar og fengið miklar og 

góðar upplýsingar. Hún sagði að henni fyndist sárt þegar konur úr hópnum deyja:  
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Það er rosalega sárt og það er mörgum mjög erfitt þannig lagað en 

svo hugsa ég með mér að ég græði meira á að kynnast þessum 

konum og hvað þær eru rosalega duglegar að ganga í gegnum allt 

sem þær gera. Maður er í rauninni bara ríkari á eftir.  

 

Svala sagðist eiga mjög góðar minningar um konur sem hafa verið með henni í 

stuðningshópnum og séu nú látnar. Þær hafi hjálpað henni mikið með því að segja 

frá reynslu sinni og einnig hafi þær komið með allskyns upplýsingar sem hún gat 

nýtt sér. Þegar Ingunn greindist með krabbameinið tók hún ákvörðun um að hún 

ætlaði aldrei að tala um sjúkdóminn. Hún ætlaði að lifa lífinu og gera allt sem 

hana langaði til. Hún segir að þetta viðhorf hennar til krabbameinsins hafi hjálpað 

henni mest. Ingunn á vinkonu sem greindist um svipað leyti og hún sjálf með 

krabbamein og þær hafa stutt hvora aðra í gegnum meðferðina. Hún gengur með 

gönguhópi Ljóssins og fer í líkamsræktarstöðina Hreyfingu með öðrum 

sjúklingum sem sækja sér endurhæfingu í Ljósinu. 

 

Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um samskipti þátttakenda í rannsókninni við lækna, 

hjúkrunarfólk, aðrar fagstéttir á spítalanum, stuðningshópa krabbameinssjúklinga 

og annan stuðning. Misjafnt er eftir deildum hvort þátttakendur fengu upplýsingar 

og stuðning frá fagfólki. Allir þátttakendur voru í samskiptum við lækna og 

hjúkrunarfræðinga og sumum var boðið að ræða við einhverja aðra fagaðila. Þó 

virðist engin regla vera á því hvaða sjúklingum er boðin þjónusta annarra 

fagstétta. Engum þátttakenda var boðið að nýta sér endurhæfingu fyrir 

krabbameinssjúklinga á Landspítalanum. Tveir þátttakenda fengu upplýsingar um 

stuðningshópa krabbameinssjúklinga á meðan þeir voru á Landspítalanum.  
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7. Umræða um niðurstöður 

 

Í þessari rannsókn hef ég athugað reynslu og upplifun sjö einstaklinga, sem eru 

komnir yfir sextugt á því að greinast með krabbamein og hvaða þjónustu þeir 

fengu í heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Til að nálgast niðurstöðurnar betur setti ég 

fram þrjár rannsóknarspurningar sem voru, 1) hvaða þýðingu hafði það fyrir 

þátttakendur að greinast með krabbamein og hvað tók við eftir greiningu? 2) 

hvaða upplýsingar fengu þátttakendur í krabbameinsmeðferðinni? og 3) hvaða 

stuðning fengu þátttakendur eftir greiningu krabbameins og hverjir veittu þeim 

stuðning? Hér á eftir verður leitast við að svara þessum spurningum og fjallað um 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þann lærdóm sem draga má af reynslu 

þessara einstaklinga. 

 

1. Þýðing þess fyrir þátttakendur að greinast með krabbamein 

Greining krabbameinsins hafði þá þýðingu fyrir þátttakendur í rannsókninni að 

hafist var handa við að meðhöndla sjúkdóminn. Einn þátttakanda sem greindur var 

með krabbamein í blöðruhálskirtli fékk aðeins sjúkdómsgreiningu en ekki 

læknismeðferð í kjölfarið. Erfið samskipti hans við lækni og ófullnægjandi 

upplýsingar um sjúkdóminn ollu honum vanlíðan og reiði. Þessi viðbrögð 

sjúklings eru í samræni við rannsóknir sem sýna að sumir krabbameinssjúklingar 

upplifa reiði eftir að þeir eru komnir yfir fyrsta áfallið sem greining 

krabbameinsins veldur (Kübler-Ross, 1974/1983). Samskipti þessa sjúklings við 

lækni hans eru ekki í samræmi við lög um réttindi sjúklinga, hvað varðar 

samskipti, upplýsingagjöf og einnig hvað varðar rétt til að fara í aðgerð vegna 

krabbameins (3.-5.gr. laga nr. 74/1997). Þrír þátttakenda sem fengu 

sjúkdómsgreiningu símleiðis voru ósáttir og reiðir yfir að fá „fréttirnar“ símleiðis. 

Einn þeirra sagðist hafa fengið taugaáfall við símtalið. Engar skráðar vinnureglur 

eða siðareglur eru hér á landi sem leiðbeina um hvernig segja eigi fólki að það sé 

greint með krabbamein en þörf er á að setja slíkar reglur. Í einu tilviki var of 
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mikið gert úr útbreiðslu krabbameinsins en mikilvægt er að upplýsingar séu réttar 

þannig að fólk verði ekki skelfingu lostið af ástæðulausu. Erlendar rannsóknir 

sýna að andlegt álag fylgir því að vera greindur með krabbamein og að 

einstaklingar sem greinast með krabbamein upplifa ógn og ótta við að verða fyrir 

miska (Nail, 2001). Þátttakendur í rannsókninni tengdu allir orðið krabbamein við 

dauða og samkvæmt því hefði verið betra að kalla alla sem í hlut eiga í viðtöl þar 

sem tíðindin eru tjáð af nærgætni, umhyggju og samhygð í umhverfi þar sem hægt 

er að veita nauðsynlega aðhlynningu og áfallahjálp. Erlendar rannsóknir sýna að 

við þessar aðstæður er tilfinningalegur stuðningur mikilvægur fyrir aðlögun hins 

nýgreinda að sjúkdómsástandinu og slíkur stuðningur vinnur gegn því að 

sjúklingar þrói með sér andlega streitusjúkdóma eins og kvíða og þunglyndi 

(Helgeson og Cohen, 1996). Einn þátttakandi í rannsókninni, sem er 62ja ára 

kona, fékk þær upplýsingar þegar hún var greind með krabbameinið að hún hefði 

þriggja til sex mánaða lífslíkur. Þrátt fyrir það var henni ekki boðið að ræða við 

sálfræðing eða prest á meðan hún dvaldi á Landspítalanum en samkvæmt 3. grein 

laga um réttindi sjúklinga hefði hún átt rétt á því.  

Eitt af því sem stuðlar að lakari þjónustu við krabbameinssjúklinga eru 

stuttar innlagnir sjúklinga á Landspítalann. Stuttar innlagnir gera 

heilbrigðisstarfsfólki erfiðara fyrir að koma auga á og meðhöndla vanlíðan 

sjúklinga sinna (Holland o.fl., 2010). Við þessu þarf að bregðast og koma þarf upp 

ákveðnu verklagsferli í kringum sjúklinga á meðan þeir eru í krabbameinsmeðferð 

á Landspítalanum. Þeir þátttakenda sem fóru í skurðaðgerð á Landspítalanum 

sögðust ekki hafa fengið upplýsingar þar um stuðning sem í boði er á spítalanum. 

Þeir sjúklingar sem fara aðeins í skurðaðgerðir en ekki í lyfja- eða geislameðferðir 

í framhaldinu dvelja oftast stutt á Landspítalanum. Einn þátttakanda, 64ra ára 

kona, fór í skurðaðgerð á Landspítalanum og kynntist svokölluðum „flýtibata“. 

Hún upplifði sárar kvalir og var viðþolslaus af verkjum en fékk samt ekki næg 

verkjalyf. Hún upplifði stutta innlögn, mikinn sársauka og skort á starfsfólki til að 

aðstoða sig. Vegna stuttra innlagna fara sjúklingar á skurðdeild oft á mis við að 

ræða við fagfólk eða hitta aðra sjúklinga sem eru í svipuðum aðstæðum. Þeir eiga 

því til að einangrast með vanlíðan sína og ná illa að vinna úr áfallinu sem greining 

krabbameinsins veldur. Líkamleg sár þeirra eru ef til vill gróin en andlegur 

sársauki er ekki athugaður og þörf fyrir sálrænan stuðning eða áfallahjálp er ekki 

mætt. Þátttakandi í rannsókninni, 62ja ára kona, var reið yfir því að eiga ekki rétt á 
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lífsgæðum eins og annað fólk því fjögur ár tók að greina hana með krabbamein og 

síðan tók mikil barátta við til að komast í endurhæfingu. 

 

2. Þörfum þátttakenda fyrir upplýsingar var ekki mætt sem skyldi  

Þátttakendur voru flestir óánægðir með hve litlar upplýsingar þeir fengu um 

krabbameinið sem þeir greindust með og hefðu viljað fá meiri upplýsingar og 

fræðslu um sjúkdóminn, ástand sitt og fyrirhugaða læknismeðferð og 

aukaverkanir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Herdísar Jónasdóttur og Ingibjargar Hreiðarsdóttur (2010) þar sem fram kemur 

óánægja með skort á þessum upplýsingum. Erlendar rannsóknir sýna að 

upplýsingar og fræðsla um sjúkdóminn hjálpa krabbameinssjúklingum að skilja 

og takast á við aðstæður sínar (Degner o.fl., 1997; Cassileth o.fl., 1980; Iconomou 

o.fl., 2002).  

Nokkrum þátttakendum í rannsókninni fannst að upplýsingum væri haldið 

leyndum fyrir þeim og voru reiðir yfir að fá ekki fullnægjandi upplýsingar eftir 

aðgerðir og hvað hafi verið framkvæmt í aðgerðinni. Það getur verið slæmt fyrir 

líðan sjúklingsins að fá ekki upplýsingar um innvortis skurðaðgerðir því þá hefur 

hann ekki yfirsýn yfir líkamsstarfsemi sína og á erfiðara með að átta sig á hvað 

valdi verkjum og annarri vanlíðan sem geta stafað af samgróningum eða vegna 

þess að líffæri hafa skemmst í geisla- eða lyfjameðferð. Nokkrir þátttakenda í 

rannsókninni höfðu fundið fyrir verkjum innvortis sem þeir höfðu engar skýringar 

á. Það orsakaði hjá þeim kvíða eða ótta og hafði slæm áhrif á líðan þeirra. Þegar 

þessir einstaklingar kvörtuðu yfir verkjum og vildu fá einhverjar lausnir fengu 

þeir ekki aðra fyrirgreiðslu en að vera boðin verkjalyf. Það hefði getað bætt líðan 

þeirra að fá aðstoð frá sálfræðingum og sjúkraþjálfurum sem starfa á 

Landspítalanum og hafa sérþekkingu á að takast á við verki og sálræn vandamál.  

Upplýsingagjöf til krabbameinssjúklinga hefur margfalt gildi við lækningu 

þeirra því góðar upplýsingar hjálpa sjúklingum að aðlagast sjúkdómnum og vinna 

gegn kvíða og ótta varðandi framtíðina. Sjúklingurinn axlar þá sjálfur ábyrgð og 

tekur virkan þátt í bataferli sínu. Einnig kemur slík upplýsingagjöf í veg fyrir að 

gleymist að meðhöndla sjúklinginn ef hann er látinn vita um niðurstöður 

rannsókna og hvað eigi að gera í framhaldinu eins og gerðist í tilviki eins 

þátttakanda í rannsókninni.  
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Rannsóknir sýna að læknar og hjúkrunarfræðingar eru mikilvægastir í 

upplýsingagjöf til krabbameinssjúklinga því þeir eru í bestri aðstöðu til að veita 

fjölbreyttar upplýsingar (Mills og Davidson, 2002; Raupach og Hiller, 2002; 

Davison o.fl., 2002; Katz o.fl., 2004). Því er mikilvægt að læknar og 

hjúkrunarfræðingar sem starfa á Landspítalanum upplýsi sjúklinga og 

aðstandendur þeirra um aðrar fagstéttir og stuðningsmöguleika innan og utan 

spítalans. Misjafnt var hversu greiðan aðgang þátttakendur í rannsókninni höfðu 

að upplýsingum um heilsufar sitt, sjúkdóm sinn, meðferð og aukaverkanir 

meðferðar. Sumir þeirra fengu takmarkaðar upplýsingar og vakti það hjá þeim 

reiði og kvíða vegna óvissu um stöðu mála og framtíðarhorfur. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður rannsókna sem sýna að sjúklingar í krabbameinsmeðferð hafa 

mikla þörf fyrir að fá stöðugar upplýsingar eftir því sem líður á sjúkdómsferlið og 

á þeim tíma sem breyttar aðstæður skapast (Herdís Jónasdóttir og Ingibjörg 

Hreiðarsdóttir, 2010). Einnig eiga sjúklingar rétt á að fá þessar upplýsingar 

samkvæmt 5. grein laga um réttindi sjúklinga en þar segir að upplýsingar skuli 

gefnar jafnóðum og tilefni skapast og á þann hátt og við þau skilyrði að sjúklingur 

geti skilið þær. Þátttakendur í rannsókninni vildu fá meiri upplýsingar og 

gagnlegast hefði verið fyrir þá að fá upplýsingarnar þegar þeir þörfnuðust þeirra 

og eftir því sem leið á læknismeðferðina. 

 

Upplýsingar um endurhæfingu 

Enginn þátttakanda í rannsókninni fékk upplýsingar um endurhæfingu fyrir 

krabbameinssjúklinga á Landspítalanum í Fossvogi. Þeir voru þó sammála um að 

endurhæfing skipti miklu máli í bataferli sjúklinga. Í lögum um réttindi sjúklinga 

er ekkert ákvæði sem segir að bjóða eigi sjúklingum endurhæfingu en slíkt ákvæði 

þyrfti að vera til að tryggja að allir eigi greiðan aðgang að slíkri þjónustu. Eins og 

málum er háttað í dag er það undir læknum komið að meta hverjir séu nógu 

heilsulitlir til að fá endurhæfingu. Heilsueflandi líkanið á mynd 2 í kafla 2 skýrir 

vel hvernig endurhæfing hefur góð áhrif til að aðlaga sjúklinga að aðstæðum 

sínum og efla heilsu þeirra eins og mögulegt er. Líkanið sýnir einnig að engin 

endurhæfing hefur neikvæð áhrif á heilbrigði sjúklinga og að heilsa þeirra getur 

versnað vegna aðgerðarleysis. 
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Strax eftir greiningu krabbameinsins og á meðan á meðferð stóð voru þátttakendur 

í rannsókninni uppteknir af því að lifa af og komast í gegnum meðferðina. Þeir 

voru ekki komnir með yfirsýn yfir hvaða áhrif krabbameinið hefði á heilsu þeirra. 

Sex af sjö þátttakendum í rannsókninni stefndu að því að hverfa aftur til fyrri 

starfa þegar þeir hefðu náð heilbrigði á ný. Það tók þá hins vegar lengri tíma að ná 

upp vinnuþreki en þeir höfðu vonað og það skipti þá miklu máli að komast í 

endurhæfingu. Einn þátttakanda, 62ja ára kona, sem gefnar voru þriggja til sex 

mánaða lífslíkur sagðist verða að komast í endurhæfingu og að hún kæmi sér ekki 

af stað nema hún fengi hjálp.  

Eins og að framan greinir gagnrýndu þátttakendur í rannsókninni lækna fyrir 

að bjóða bara lyf þegar sjúklingar kvörtuðu yfir verkjum. Þátttakendur vildu aðrar 

lausnir sem gætu til dæmis falist í endurhæfingu fyrst eða samhliða því að 

verkjalyf væru gefin.  

 

Upplýsingar um réttindi 

Nær helmingur þátttakenda í rannsókninni höfðu ekki vitneskju um að þeir ættu 

rétt á þjónustu annarra fagaðila á Landspítalanum en lækna og hjúkrunarfræðinga.  

Þrátt fyrir fjölda laga sem samþykkt hafa verið til að gæta hagsmuna notenda 

heilbrigðisþjónustunnar vantar að styrkja ákvæði í lögum eða reglugerðum sem 

tryggja að sjúklingar fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á og að 

heilbrigðisþjónustan sé samfelld þann tíma sem veikindin vara. Telja má líklegt að 

sjúklingar sem fara ekki í endurhæfingu samhliða krabbameinsmeðferð fái enga 

endurhæfingu. Eftir að sjúklingar hafa lokið krabbameinsmeðferð á 

Landspítalanum þurfa þeir að greiða fullt verð fyrir endurhæfingu eða aðstoð 

fagaðila. Því er það hagsmunamál fyrir þá að fá alla þá þjónustu sem stendur til 

boða á Landspítalanum á meðan þeir eru í meðferð þar.  

Nokkrir þátttakenda hefðu haft ástæðu til að senda kvartanir til landlæknis 

en engin slík kvörtun var send. Ástæða þess var sú að þátttakendur töldu það ekki 

verða þeim til hagsbótar. Hlutverk landlæknis er meðal annars að hafa eftirlit með 

heilbrigðisþjónustu og sinna kvörtunum sjúklinga. Það er alltaf matsatriði hvort 

eða hvenær ástæða er til að tilkynna miska til landlæknis. Flestir þátttakenda 

upplifðu einhver vandræði í sjúkdómsgreiningunni þar sem áður var búið að 

greina þá með hálsbólgu eða aðra minniháttar kvilla og fá ávísuð lyf við þeim. 
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Gerð voru mistök í skurðaðgerð sem hefði átt að kæra til landlæknis en í því 

tilviki dreifðist krabbamein út í kviðarhol eins þátttakanda í rannsókninni. Í öðru 

tilviki gleymdist að skoða niðurstöður rannsókna við endurgreiningu krabbameins 

og einnig seinkuðu mistök réttri sjúkdómsgreiningu, þar sem einn þátttakanda var 

ítrekað greindur með hálsbólgu. Allt eru þetta atriði sem ástæða gæti verið til að 

kanna nánar, sbr. 4. grein laga um landlækni. Einnig voru sumir þátttakenda í 

rannsókninni ekki í góðum samskiptum við starfsfólk í heilbrigðisþjónustu en í 3. 

grein laga um réttindi sjúklinga segir að heilbrigðisstarfsmaður skuli leitast við að 

koma á traustu sambandi milli sín og sjúklings.  

Við útskrift af Landspítalanum var engum af þátttakendum í rannsókninni 

boðin aðstoð við að sækja um heimilisaðstoð en í 22. grein laga um réttindi 

sjúklinga segir að áður en að útskrift sjúklings komi skuli aðstæður hans kannaðar 

og honum tryggð fullnægjandi heimaþjónusta eða önnur úrræði eftir því sem unnt 

er. 

 

3. Stuðningur sem þátttakendur fengu frá fagfólki  

Sumir þátttakenda voru ekki ánægðir með samskipti sín við heilsugæslulækna 

vegna þess hve erfiðlega hafði gengið að fá rétta sjúkdómsgreiningu. Þeir voru 

látnir hafa lyf til að slá á sjúkdómseinkenni en ekki rannsakaðir nánar til að finna 

orsakir einkennanna.  

Flestir þátttakenda voru ánægðir með samskipti sín við krabbameinslækna 

og hjúkrunarfræðinga á krabbameinsdeildum Landspítalans. Sumir kvörtuðu þó 

yfir að ná ekki nógu góðu sambandi við sinn lækni, læknirinn væri of upptekinn í 

tölvunni eða ekki búinn að kynna sér niðurstöður rannsókna og því færi sá stutti 

tími sem þeir hefðu með lækninum í að bíða meðan verið væri að finna 

niðurstöður rannsókna. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Herdísar 

Jónasdóttur og Ingibjargar Hreiðarsdóttur (2010) varðandi það að sjúklingar 

þyrftu að hafa einhvern fagaðila til að tala við um það sem ekki væri tími til að 

ræða í hefðbundnu viðtali hjá lækni. Vandamál sem krabbameinssjúklingar standa 

frammi fyrir og þurfa að ræða geta til dæmis verið af líkamlegum, sálrænum eða 

félagslegum toga. Það er mikilvægt fyrir sjúkling að geta rætt þessa hluti við aðra 

sem hafa þekkingu á þessum atriðum því það minnkar óvissu og kvíða 

sjúklingsins. Rannsóknir sýna að góð og jákvæð samskipti minnka streitu 

sjúklinga og líkur á góðri aðlögun að aðstæðum aukast (Helgeson og fl., 2004). 
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Misjafnt var eftir deildum á Landspítalanum hversu ánægðir þátttakendur í 

rannsókninni voru með samskipti sín við fagfólk. Um helmingur þátttakenda var í 

einhverjum samskiptum við fleiri fagstéttir á Landspítalanum en lækna og 

hjúkrunarfræðinga og flestum fannst það mjög hjálplegt. Þetta er í samræmi við 

erlendar rannsóknir sem sýna  að krabbameinssjúklingar sem farið hafa í gegnum 

meðferð og náð bata segja að það hafi helst vantað sálfélagslegan stuðning í þá 

þjónustu sem þeir hafi fengið frá fagfólki (Helgeson og Cohen, 1996). 

 

Stuðningur frá stuðningshópum  

Flestir þátttakenda höfðu ekki vitneskju um stuðningshópa krabbameinssjúklinga 

en samkvæmt 4. grein laga um réttindi sjúklinga eiga þessar upplýsingar að vera 

aðgengilegar sjúklingum á heilbrigðisstofnunum. Margir stuðningshópar starfa í 

náinni samvinnu við Krabbameinsfélag Íslands og aðildarfélög þess, bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og úti um land allt. Markmið stuðningshópanna er að styðja 

krabbameinssjúklinga og fjölskyldur þeirra. Stuðningshóparnir hafa staðið fyrir 

útgáfu á ýmsu fræðsluefni um krabbamein og ráðleggingum til að draga úr miska 

sem krabbameinið og afleiðingar þess hafa á krabbameinssjúklinga og fjölskyldur 

þeirra. Rannsóknir sýna að stuðningshópar geta átt sinn þátt í að hjálpa 

sjúklingnum að takast á við sjúkdóminn (Edgar o.fl., 2000) og að samtöl við aðra 

sem hafa  svipaða lífsreynslu eru mikilvæg til að fá upplýsingar og aðlagast 

ástandinu (Luker o.fl., 1996). Því er mikið hagsmunamál fyrir sjúklinga að komast 

í samband við fulltrúa stuðningshópanna. 

Á vegum stuðningshópa Krabbameinsfélagsins starfa stuðningsfulltrúar í 

sjálfboðavinnu en það er fólk sem læknast hefur af krabbameini og býr því yfir 

reynslu sem þeir geta miðlað sjúklingunum. Stuðningsfulltrúarnir hafa fengið 

þjálfun hjá sálfræðingi til að veita stuðning og ræða við krabbameinssjúklinga. 

Þegar sjúklingar óska eftir að tala við stuðningsfulltrúa er reynt að finna einhvern 

sem er á svipuðum aldri, hefur fengið svipað krabbamein og farið í svipaða 

meðferð og hinn sjúki. Í slíkum viðtölum er lögð áhersla á að stuðningsfulltrúinn 

hlusti á sjúklinginn og svari spurningum hans en sé ekki mikið að segja frá eigin 

reynslu (Gyða Eyjólfsdóttir, 2008). Tveir þátttakenda í rannsókninni hafa gengið 

til liðs við stuðningshóp og eru ánægð með þann stuðning og upplýsingar sem þau 

hafa fengið þar.  
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Stuðningsfulltrúar stuðningshópanna ræða einnig oft við fólk sem greinst 

hefur með krabbamein og stendur frammi fyrir því að taka ákvörðun um hvernig 

meðferð það á að þiggja og á þetta einkum við um karla sem greinst hafa með 

krabbamein í blöðruhálskirtli (Guðmundur Geirsson, 2009). Þá er mikilvægt að fá 

alhliða upplýsingar um hvaða afleiðingar læknisaðgerðir geta haft á lífsgæði fólks 

og ræða við aðra sem hafa gengið í gegnum sambærilega reynslu.  

Aðeins tveir þátttakenda af sjö fengu upplýsingar um stuðningshópa 

krabbameinssjúklinga á meðan þeir voru í krabbameinsmeðferð og er það vannýtt 

upplýsingaþjónusta fyrir sjúklinga í ljósi þess að erlendar rannsóknir sýna að 

krabbameinssjúklingar telja sig fá gagnlegustu upplýsingarnar hjá þeim (Ankem, 

2006).  

 

Helstu niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að alltof langur tími hafi liðið frá því 

að sumir þátttakenda kenndu sér fyrst meins og leituðu til heilsugæslulækna þar til 

rétt sjúkdómsgreining fékkst. Þeir fengu margvísleg lyf sem unnu ekki á 

sjúkdómseinkennunum. Á þessu tímabili glataðist dýrmætur tími og sjúkdómurinn 

varð alvarlegri og meira lífsógnandi. 

Þrír þátttakenda voru sjúkdómsgreindir símleiðis og upplýsingar varðandi 

útbreiðslu krabbameinsins voru ónákvæmar og upplifðu þeir reiði í kjölfarið. Þeir 

fengu ekki aðstoð við að vinna úr reiðinni og aðeins einn þátttakandi fékk viðtal 

hjá sálfræðingi eftir að hann hafði óskað eftir því.  

Flestir þátttakenda í rannsókninni voru ánægðir með samskipti sín við lækna 

og hjúkrunarfræðinga á krabbameinsdeildum Landspítalans og sama er að segja 

um samskipti við aðra fagaðila sem þeir hittu á spítalanum. Tveir þátttakenda hittu 

aðeins lækna og hjúkrunarfræðinga á meðan þeir voru í meðferð en aðrir hittu 

fleiri fagaðila en tilviljun virtist stundum ráða hvaða fagaðila þeir hittu. Engum 

þeirra var boðið að fara í endurhæfingu fyrir krabbameinssjúklinga á 

Landspítalanum í Fossvogi. Niðurstöður gefa vísbendingar um að þátttakendur í 

rannsókninni hafi fengið jafngóða læknisþjónustu og aðrir aldurshópar 

krabbameinssjúklinga fá hér á landi.  
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Þátttakendur í rannsókninni töldu sig fá alltof litlar upplýsingar frá læknum 

og tveir þeirra áttu í erfiðleikum með að fá upplýsingar úr eigin sjúkraskrá. Þeir 

fengu litlar upplýsingar um úrræði og aðeins tveir þeirra fengu upplýsingar um 

sjúklingafélög eða stuðningshópa krabbameinssjúklinga. Niðurstöðurnar benda til 

þess að upplýsingagjöf fagaðila við krabbameinssjúklinga sé álíka ábótavant hér 

og erlendis þar sem fólk er ekki að fá þær upplýsingar sem það telur sig þurfa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hér á landi vanti ákvæði í lög 

eða stefnumótun um endurhæfingu fyrir krabbameinssjúklinga. Í 3. grein laga um 

réttindi sjúklinga segir að sjúklingur eigi rétt á samfelldri þjónustu og að samstarf 

ríki milli allra heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem hana veita. Það vantar hins 

vegar að leggja línur um hvernig endurhæfingin eigi að vera upp byggð. Bæði 

Samtök norrænna krabbameinsfélaga (NCU) og Samtök evrópskra 

krabbameinsfélaga (ECL) hafa samþykkt skýra stefnu sem myndi bæta verulega 

gæði þeirrar heilbrigðisþjónustu sem krabbameinssjúklingar fá ef hún væri tekin 

upp hér á landi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikið vantar upp á að endurhæfing 

sem býðst krabbameinssjúklingum á Íslandi sé í samræmi við stefnu Nordisk 

Cancer Union (NCU) frá 2004 en markmið hennar er að endurhæfing verði 

samfelldur hluti af sjúkdómsferli allra krabbameinssjúklinga á Norðurlöndum. Sjá 

má stefnu samtakanna í endurhæfingu krabbameinssjúklinga í viðauka II.  

Þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar einnig að það vantar mikið upp á að 

farið sé eftir leiðbeiningum Samtaka evrópskra krabbameinsfélaga (ECL) um 

réttindi krabbameinssjúklinga hér á landi a.m.k. hvað varðar gæði umönnunar, 

upplýsingar til sjúklinga, stuðning við sjúklinga og aðstandendur og endurhæfingu 

fyrir krabbameinssjúklinga. Sjá má leiðbeiningar samtakanna í viðauka III.  
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Lærdómur sem draga má af rannsókninni 

Hér að neðan eru helstu atriði sem þátttakendur voru ekki ánægðir með og  

lærdómur sem ég hef dregið af rannsókninni og reynslu þátttakenda.  

 

Greining 

 Stytta þarf sjúkdómsgreiningarferli sjúklinga. Vanda þarf betur til rannsókna á 

sjúkdómseinkennum áður en lyf eru gefin. 

 Ekki á að tilkynna um sjúkdómsgreiningu krabbameins símleiðis nema 

aðstæður leyfi ekkert annað því slík aðferð veldur oft meira áfalli fyrir 

sjúklinginn. Þörf er á samræmdum vinnureglum fyrir fagfólk til að styðjast við 

þegar sjúklingi er greint frá því að hann sé með krabbamein og bjóða þarf fólki 

andlegan stuðning.  

 Mæla þarf vanlíðan allra þeirra sem greinast með krabbamein og meðhöndla 

hana, því að talið er að um helmingur fólks sem greinist með krabbamein sýni 

mælanlegar breytingar á geði í upphafi og að tveir af hverjum þremur þeirra 

mælist með kvíða og þunglyndi. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að almennt 

hækkar hlutfall geðraskana hjá þeim sem ekki læknast af krabbameini og 

sjúkdómurinn ágerist (Snorri Ingimarsson, 2008) og vegna afturvirkra 

rannsókna sem sýndu marktækt meiri sálræna vanlíðan hjá fólki þegar það var 

metið aftur einu til tveim árum eftir greiningu krabbameinsins (Moorey og 

Greer, 2009). 

 

Upplýsingaþörf 

 Krabbameinssjúklingar þurfa að fá meiri og betri upplýsingar um krabbameinið 

og fyrirhugaða meðferð gegn því. Einnig góðar upplýsingar um hvað hafi verið 

gert í skurðaðgerðum. 

 Bæta þarf aðgengi krabbameinssjúklinga að upplýsingum um það sem þeir eiga 

rétt á og aðgengi þeirra að þjónustu sem stendur þeim til boða á 

Landspítalanum. 
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Stuðningur 

 Allir krabbameinssjúklingar þurfa að eiga kost á endurhæfingu og fá tækifæri 

til að ræða við allar fagstéttir á Landspítalanum sem þjónusta 

krabbameinssjúklinga. Efla þarf teymisvinnu þeirra fagstétta sem þjónusta 

sjúklinga og sjúklingar þurfa að hafa aðgang að einhverjum úr teyminu ef þeir 

þurfa aðstoð eða upplýsingar. 

 Samhæfa þarf þjónustu þeirra sem bjóða upp á endurhæfingu. 

 Bjóða þarf öllum krabbameinssjúklingum að ræða við stuðningsfulltrúa 

stuðningshópa krabbameinssjúklinga. Meta þarf að verðleikum sjálfboðin störf 

stuðningshópanna og styðja þá í stuðningsstarfi sínu.  

 Styrkja þarf ákvæði í lögum þar sem kveðið er á um að krabbameinssjúklingar 

eigi rétt á líkamlegri, félagslegri og andlegri endurhæfingu frá greiningu 

krabbameinsins þar til bata er náð, eða meðferð og endurhæfingu lýkur.  

 Krabbameinssjúklingar þurfa að axla ábyrgð og tilkynna til landlæknis það sem 

þeir eru ekki ánægðir með eða þegar þeir telja að mistök hafi orðið varðandi 

meðferð þeirra. Þeir þurfa að axla ábyrgð sem notendur þjónustunnar.  
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8. Lokaorð 

 

Hér hefur verið greint frá rannsókn og fjallað um reynslu og upplifun sjö 

einstaklinga sem komnir eru yfir sextugt af því að greinast með krabbamein og 

samskipti þeirra við sérfræðinga í heilbrigðisþjónustunni hér á landi. Það er von 

mín að þessi rannsókn verði til að auka skilning á þeim aðstæðum sem mæta fólki 

sem greinist með lífsógnandi sjúkdóm, sem krabbamein er. Eftir þessa umfjöllun 

hef ég komist á þá skoðun að margt þurfi að bæta og megi bæta með litlum 

tilkostnaði.  

Rannsóknin gefur sýn inn í aðstæður sem framkalla erfiðar tilfinningar og 

geta valdið mikilli sorg og vanlíðan. Tilfinningar sem bregðast þarf við og vinna 

úr áður en þær verða skaðlegar fyrir heilsu viðkomandi einstaklinga.  

Það er von mín að rannsóknin geti hjálpað fólki í svipuðum aðstæðum að fá 

dýpri skilning á aðstæðum sínum og verði því hvatning til að leita réttar síns og 

sækja þá þjónustu sem það á rétt á. Einnig vona ég að rannsóknin gefi fagfólki 

dýpri skilning á tilfinningum skjólstæðinga sinna og auki samkennd þeirra á milli.   

Við gerð þessa verkefnis hef ég kynnst fólki sem hefur sýnt ótrúlega 

yfirvegun í skelfilegum aðstæðum þar sem allir þátttakendur áttu sér ósk um 

lengra líf og voru þakklátir fyrir að fá meiri tíma með fjölskyldum sínum og 

vinum.  
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Mælitæki sem mælir vanlíðan 
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Mynd 3. Mat á vanlíðan 

Klínískar leiðbeiningar fyrir krabbamein - útg. 1.2.2005. 

Merktu við þá tölu (0-10) sem lýsir því best hversu 

mikilli vanlíðan þú hefur fundið fyrir síðastliðna viku, að 

meðaltöldum deginum í dag.  

Vinsamlegast merktu við hvort eitthvað af eftirtöldu hefur 

valdið þér erfiðleikum síðastliðna viku að meðtöldum 

deginum í dag.  

 

Myndin sýnir matstæki sem notað er til að meta vanlíðan hjá sjúklingum.  
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Stefna Nordisk Cancer Union (NCU) í endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga 
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Stefna Nordisk Cancer Union (NCU) í endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga 

 

Frá þörf til þjónustu 

Samtök norrænna krabbameinsfélaga (Nordisk Cancer Union, NCU) hafa haft 

frumkvæði að gerð þessa rits af því að þörfin fyrir endurhæfingarþjónustu er 

vaxandi. Ritinu er ætlað að veita hvatningu til að koma á fót markvissri 

endurhæfingarþjónustu alls staðar á Norðurlöndunum. Það er takmark NCU að 

endurhæfing verði samfelldur hluti af sjúkdómsferli allra krabbameinssjúklinga á 

Norðurlöndunum. 

Vaxandi þörf 

Stöðugt fleiri einstaklingar á Norðurlöndunum greinast með krabbamein. Fjöldi 

þeirra sem batnar og lifa af er vaxandi en einnig þeirra sem lifa áfram með 

sjúkdóminn. Þess vegna eykst þörfin fyrir endurhæfingu og hún er aðkallandi og 

raunveruleg á öllum Norðurlöndunum. 

Krabbameini og meðhöndlun þess fylgja líkamlegar, sálrænar og félagslegar 

aukaverkanir, auk þess sem hvort tveggja hefur áhrif á allt líf sjúklingsins. Ef 

skipuleg endurhæfing stendur ekki til boða þegar í upphafi getur það reynst 

mörgum sjúklingum erfitt að takast síðar á við vandamál daglega lífsins og 

vinnunnar. 

Það er ekki einungis um það að ræða að lifa af heldur einnig að njóta lífsins þrátt 

fyrir ýmsar aukaverkanir sem fylgja sjúkdómnum. Á síðastliðnum árum hefur 

orðið viðhorfsbreyting hjá krabbameinssjúklingum sem vilja í auknum mæli taka 

ábyrgð á heilsu sinni og bata. 

Mikill munur á stöðu mála á Norðurlöndunum 

Endurhæfing krabbameinssjúklinga er takmörkuð á öllum Norðurlöndunum en þó 

er talsverður munur milli landa á því hve mikil endurhæfing stendur til boða - 

jafnvel innan ólíkra svæða sama lands. Lagalegan grunn fyrir endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga á Norðurlöndunum skortir ýmist alveg eða er ekki að finna 

í einum lögum. Þegar lagaheimildir eru í mörgum lagabálkum er erfitt að fá 

yfirsýn, bæði fyrir þá sem meðhöndla og fyrir sjúklingana. Það torveldar hraðar 

og árangursríkar ráðstafanir og getur haft það í för með sér að sjúklingurinn fær 

alls ekki endurhæfingu eða að hún er of seint á ferðinni. 

NCU mælir með eftirfarandi grundvallarreglum: 

 Að allir krabbameinssjúklingar eigi rétt á einstaklingsbundinni 

endurhæfingu 

 Að teknar verði upp kerfisbundnar mælingar/mat á stuðningi í sjúkdómsferli 

einstakra sjúklinga 
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 Að sett verði á laggirnar endurhæfingar- og þekkingarteymi á sjúkrahúsum 

og/eða í heilsugæslunni 

 Að sett verði á stofn þekkingarmiðstöð í endurhæfingu 

krabbameinssjúklinga á landsvísu í sérhverju Norðurlandanna. 

 

Krabbamein á Norðurlöndunum 

Á hverju ári greinast meira en 100.000 manns með krabbamein á 

Norðurlöndunum. Tíðnin fer vaxandi og ekkert bendir til þess að sú þróun breytist 

á næstu áratugum. Um það bil 800.000 manns á Norðurlöndunum lifa nú með 

krabbamein eða búa við afleiðingar þess. 

Hvað er krabbameinsendurhæfing? 

Krabbameinsendurhæfing er tímabundið ferli sem kemur í veg fyrir og dregur úr 

líkamlegum, sálrænum og félagslegum afleiðingum krabbameins og meðferðar 

við því. Endurhæfingaráformin eiga að hafa skýr markmið og aðferðir og veita 

einstökum sjúklingum aðstoð og hvatningu til að lifa lífinu eins og best verður á 

kosið. Skipulag endurhæfingarinnar skal ákveðið hverju sinni í nánu samráði milli 

sjúklingsins og heilbrigðisstarfsmanns. 

Tilgangur með endurhæfingu 

Þrátt fyrir ýmsa sameiginlega þætti krabbameinssjúkdóma er í raun mikill munur 

á þörfum krabbameinssjúklinga innbyrðis. Þarfirnar mótast af sjúkdómsgreiningu, 

meðferð, aldri, tiltækum ráðum, vinnu einstaklingsins og fjölskylduaðstæðum. 

Það er því mikilvægt að endurhæfingin sé skipulögð og framkvæmd hverju sinni í 

nánu samstarfi við krabbameinssjúklinginn og fjölskyldu hans. 

Tilgangurinn með krabbameinsendurhæfingunni er að miðla einstökum 

krabbameinssjúklingum þekkingu, úrræðum og stuðningi, þannig að þeir geti 

tekið til við daglegt líf sitt með sem bestum hætti þrátt fyrir þær breytingar og 

takmarkanir sem sjúkdómurinn hefur í för með sér, líkamlega, sálrænt, félagslega 

og varðandi líf þeirra í heild sinni. 

Ávinningur af krabbameinsmeðferð 

Samfelld endurhæfingarþjónusta er ekki aðeins í þágu krabbameinssjúklingsins og 

aðstandenda hans. Slík þjónusta getur einnig verið þjóðhagslega hagkvæm. 

Ávinningur fyrir sjúklinginn og aðstandendur getur m.a. verið: 

 Að veita öryggi með því að komast hjá óskipulögðu ferli þar sem enginn 

veit hver á að hafa frumkvæði 

 Að finna til samábyrgðar gagnvart eigin heilsu og læra að stjórna lífi sínu á 

ný 

 Að tryggja það að sjúklingur komist fyrr til starfa og þurfi sjaldnar í 

veikindafrí 

 Að takmarka lyfjanotkun 

 Að koma í veg fyrir ótta og þunglyndi 

 Að koma í veg fyrir fjölskylduvanda/hjónaskilnað 
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Beinn þjóðhagslegur ávinningur getur m.a. verið: 

 Að samfella og árangur í sjúkdómsferlinu grundvallast á gagnreyndri 

læknismeðferð 

 Að færri sjúklingar íþyngja kerfinu fyrirvaralaust með því að leita þjónustu 

vegna þekkingarskorts og öryggisleysis 

 Að útgjöld vegna lyfja lækka 

 Að útgjöld minnka vegna veikindaforfalla, langvinnra veikinda og 

snemmbærra eftirlauna 

 Að heilbrigðiskerfinu er íþyngt í minna mæli, m.a. vegna 

færri innlagna og minni þarfar fyrir heimahjúkrun. 

 

Endurhæfing í sjúkdómsferlinu 

Reynslan hefur sýnt að flestir krabbameinssjúklingar þurfa tiltölulega einfalda 

þjónustu til að bæta endurhæfingarferli sitt svo framarlega sem slík endurhæfing 

hefst snemma í sjúkdómsferlinu. Sumir krabbameinssjúklingar þurfa þó á 

endurhæfingarþjónustu að halda á ýmsum tímabilum allt lífið.  

Sjúkdómsferlinu má skipta í fjóra aðalþætti: Sjúkdómsgreiningu og undirbúning, 

meðferð, endurhæfingu/uppbyggingu og e.t.v. afturkipp ef sjúklingi hrakar, og 

síðan líkn. 

Sjúkdómsgreining - undirbúningur 

Allt frá því að sjúklingurinn greinist með krabbamein er mikilvægt að mynda 

öryggi og traust milli sjúklingsins og þess sem meðhöndlar hann. Sjúklingurinn 

þarf að fá vitneskju um sjúkdóminn, meðferðarúrræði og í hverju meðferð er 

fólgin. Auk þess þurfa bæði sjúklingur og aðstandendur stuðning og samræður um 

það sem sjúklingurinn getur sjálfur gert til að styrkja sig líkamlega, sálrænt, 

félagslega og í lífi sínu almennt til að ganga í gegnum meðferðarferli sem oft er 

langt. 

Meðferð 

Það sem skiptir mestu máli í þessum þætti er meðferðin og áhrif hennar. Áfram er 

þörf fyrir upplýsingar og leiðbeiningar um rannsóknirnar, meðferðina, 

aukaverkanirnar og e.t.v. síðbúnar afleiðingar hennar. Hér er þörf fyrir 

endurhæfingu til að koma í veg fyrir og draga úr aukaverkunum meðferðar t.d. 

með leiðbeiningum um fæðuval, líkamlega hreyfingu og sálrænan stuðning. 

Endurhæfing - uppbygging 

Eftir að meðferð er lokið koma margir sjúklingar í eftirlit á sjúkrahúsið um 

ákveðinn tíma. Það er mikilvægt að sjúklingurinn geti á þessu tímabili haft 

möguleika á nánu og góðu sambandi við heilbrigðisstarfsfólk, hvort heldur sem 

er við eigin lækni/heilsugæsluna eða starfsfólk sjúkrahússins. 

Sjúklingnum finnst hann oft vera í einskismannslandi eftir að meðferð lýkur. 

Sjúkdómurinn er þá fjarri en afleiðingarnar af því að vera 

krabbameinssjúklingur setja mark sitt bæði á líkama og sál margra sjúklinga. 

Allir í nánast umhverfi búast við því að lífið geti haldið áfram eins og áður en 

fyrir krabbameinssjúklinginn verður það aldrei eins og það var. 
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Krabbameinssjúklingurinn er ekki hinn sami og áður, hvorki andlega né 

líkamlega. Á þessu stigi mundi ríkari þekking á krabbameininu og meðferð 

þess vera hjálpleg ásamt tillögum um aðgerðir og tilfinningalegan stuðning frá 

fjölskyldunni, öðrum sjúklingum og fagfólki. 

Afturkippur - ef sjúkdómurinn tekur sig upp 

Hjá sumum sjúklingum tekur sjúkdómurinn sig upp aftur. Margir finna þá til meiri 

ótta og öryggisleysis en þegar þeir greindust fyrst. Ef það gerist er áríðandi að 

hjálpa sjúklingnum og aðstandendum gegnum ferli sem oft er erfitt og einkennist 

af miklum kvíða gagnvart framtíðinni. 

Sjúklingurinn þarf að eiga sömu möguleika til endurhæfingar og áður við 

fyrstu meðferð sjúkdómsins. 

Líkn 

Sjúklingar sem munu deyja úr sjúkdómi sínum hafa mikla þörf fyrir stuðning og 

meðferð sem getur komið í veg fyrir, dregið úr eða linað einkenni sem oft eru 

erfið. Endurhæfing á þessu stigi er verðmæt leið til að gera lífið bærilegra síðustu 

vikurnar, mánuðina eða árin. Hún getur verið fólgin í því að þjálfa, nudda, útbúa 

sérstakt fæði, nota hjálpartæki og tala saman. 

Það eru gerðar sérstakar kröfur til endurhæfingar ólæknandi sjúklinga. Þegar 

sjúkdómsástand er breytilegt og breytist oft er nauðsynlegt að aðlaga aðstoðina 

stöðugt ólíkum þörfum sjúklingsins. Þetta krefst sveigjanleika af hinu 

þverfaglega teymi sem annast sjúklinginn. 

Endurhæfinguna skal flétta inn sem eðlilegan hluta þess stuðnings sem 

sjúklingur nýtur við lok lífsins og hana þarf að samræma líknarþjónustunni. 

 

Mat á þörf fyrir endurhæfingu 

Til þess að hægt sé að tryggja markvissa og góða endurhæfingu er nauðsynlegt að 

meta þörf sérhvers sjúklings fyrir endurhæfingu. Matið er lagt til grundvallar fyrir 

markvissa endurhæfingaráætlun handa hverjum sjúklingi þar sem markmiðið er 

bæði fyrirbyggjandi aðgerðir, meðferð og að draga úr aukaverkunum og síðbúnum 

áhrifum. 

Til þess að geta greint óskir og möguleika hvers krabbameinssjúklings 

varðandi endurhæfingu er nauðsynlegt að meta þörfina eins snemma og unnt er 

í sjúkdómsferlinu. 

Nota verður viðurkenndar aðferðir við matið. Það má gera með þverfaglegri 

samvinnu þar sem ólíkar starfstéttir leggja sinn faglega skerf af mörkum til 

þess að fá víðtækt og markvisst mat. Taka þarf tillit bæði til almennra þátta 

sjúkdómsgreiningar og meðferðar og einnig til einstaklingsbundinna þátta. 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þarfir einstakra sjúklinga geta 

breyst. Þetta verður einkum á tvísýnum tímabilum í sjúkdómsferlinu, t.d. þegar 

skipt er um meðferð eða ef sjúkdómurinn tekur sig aftur upp. 
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Sértækir þættir sem varða sjúkdómsgreiningu og meðferð 

Þá þekkingu sem þegar er fyrir hendi á sviði endurhæfingar þarf að nýta í náinni 

samvinnu við hvern einstakan sjúkling þegar gerð er áætlun um endurhæfingu 

fyrir hann. Taka þarf ennfremur tillit til þarfa hans á öllum sviðum. 

Það liggur þó ekki fyrir enn hve mikla endurhæfingu sjúklingar þurfa almennt, 

líkamlega, sálrænt, félagslega og að öðru leyti en nauðsynlegt er að afla slíkrar 

vitneskju. Ennfremur vantar þekkingu á aukaverkunum og síðbúnum áhrifum 

einstakra tegunda meðferða. Því þarf jafnframt að safna stöðugt frekari 

vitneskju sem getur gefið vísbendingar um raunverulega þörf á þessu sviði. 

Líkamleg endurhæfing 

Hér er þörf á þekkingu og framlagi til að: 

 greina sjúkdóm, meðferðarmöguleika, hugsanlegar aukaverkanir og síðbúin 

áhrif 

 meta aðgerðir til að draga úr einkennum vegna aukaverkana og síðbúinna 

áhrifa 

 leiðbeina um fæðuval 

 greina breytta sjálfsmynd, þar með talið kynlíf 

 stunda líkamlega þjálfun/endurþjálfun 

 breyta lífsstíl 

 

Sálræn endurhæfing 

Hér er þörf á þekkingu og framlagi með tilliti til þess: 

 Að veita tilfinningalegan stuðning 

 Að benda á úrræði og viðfangsefni 

 Að miðla þekkingu um sálræna þætti  

 

“Ég hafði svo mikla verki að ég gat varla farið fram úr rúminu á morgnana bara 

til að komast í gegnum hvern dag. Þetta var kannski að verulegu leyti sálrænt því 

að það lagaðist þegar ég komst í samband við sálfræðing og lærði að takast á við 

verkina með betra hætti.“    (34 ára kona) 

Félagsleg endurhæfing 

Hér er þörf fyrir þekkingu og framlag vegna: 

 breyttra hlutverka/stöðu í hjónabandi og almennt í fjölskyldunni 

 möguleika á fjárhagslegum stuðningi 

 tengsla við vinnustað (veikindafrí, endurmat, sveigjanleg vinna, eftirlaun) 

 áhuga á að hitta aðra sjúklinga í svipaðri stöðu 

 þarfar fyrir vitneskju um stuðningshópa eða - félög sjúklinga, 

sjálfshjálparhópa og því um líkt. 

 

 “Það var erfitt að skilja að ég var, jafnvel mörgum mánuðum eftir að meðferð 

var lokið, svo þreyttur að mér tókst varla að takast á við vinnuna. En bara það 

að hitta aðra sem höfðu reynslu af því að hafa verið krabbameinssjúklingar, og 

hafði liðið alveg eins og mér, gaf mér styrk til að berjast áfram.“  (50 ára karl) 
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Tilvistarkreppa 

Á þessu sviði er oft þörf til að fá tækifæri til að ræða og fjalla um ýmsar 

spurningar eins og: 

 “Hvers vegna einmitt ég?” 

 óttann við dauðann/ lífið/endurkomu sjúkdómsins 

 tilganginn með sjúkdómnum og um leið lífinu 

“Ég tek miklu betur eftir öllum breytingum sem verða á líkama mínum. Það 

varpar oft skugga á lífsgleðina af því að ég eyði of miklum tíma í áhyggjur og of 

litlum tíma til að lifa lífinu. Ég veit ekki hvernig ég get losað mig við þessar 

hugsanir” (68 ára kona) 

Þjónusta 

Enn eru ekki sérstök lög á Norðurlöndunum sem renna stoðum undir 

krabbameinsendurhæfingu. Afleiðingin er sú að enginn ber ábyrgð á því að slík 

þjónusta sé fyrir hendi og engin samræmd þjónusta er til sem nær til heillar 

þjóðar. Sú þjónusta sem stendur til boða einkennist af því að vera hvorki 

kerfisbundin né stöðug. Hún er ekki fyrir alla og þar sem hún fyrirfinnst er hún 

gjarnan borin uppi af eldhugum. Það hefur í för með sér að sumir 

krabbameinssjúklingar njóta þjónustu – aðrir fá enga. 

Sú þjónusta sem nú er fyrir hendi er veitt af ýmsum – m.a. sjúkrahúsum, 

krabbameinsfélögum, einkareknum endurhæfingarstöðvum eða á vegum 

heilsugæslunnar. Það er engin sambærileg skuldbinding um það hver beri ábyrgð 

á slíkri þjónustu og það stuðlar að því að gera hana minna sýnilega. 

Dæmi um norræna þjónustu: 

 Fræðsla fyrir sjúklinga og námskeið 

 Kostur á einstaklings- og fjölskylduviðtölum 

 Tækifæri til að hitta jafningja (krabbameinsfélög og félög sjúklinga) 

 Aðgengi að viðeigandi fagfólki, t.d. næringarfræðingum, sjúkraþjálfurum, 

sálfræðingum og félagsráðgjöfum 

 Sálfélagslegar einingar við krabbameinsdeildir einstakra sjúkrahúsa 

 Heimahjúkrun í bæjarfélögum 

 Einstaka, aðallega einkareknar, endurhæfingarstöðvar fyrir 

krabbameinssjúklinga 

 

Upplýsingar um þjónustu í einstökum löndum 

Danmörk: www.cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse) 

Svíþjóð: www.cancerfonden.se (Cancerfonden) 

Noregur: www.kreft.no (Den Norske Kreftforening) 

Ísland: www.krabb.is (Krabbameinsfélag Íslands) 

Færeyjar: www.krabbamein.fo (Føroya Felag Móti Krabbameini) 

 

Tilmæli 

NCU vill tryggja rétt krabbameinssjúklinga til endurhæfingar. Þessa 

endurhæfingu þarf að taka föstum tökum allt frá sjúkdómsgreiningu og svo lengi 

sem hún skiptir máli fyrir sjúklinginn. Þetta er nýtt svið og krefst því nýrrar 

nálgunar þvert á þjónustusvið ólíkra fagstétta. Til að krabbameinsendurhæfing 

http://www.cancer.dk/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.kreft.no/
http://www.krabb.is/
http://www.krabamein.fo/
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geti orðið að samræmdri þjónustu sem stendur öllum krabbameinssjúklingum á 

Norðurlöndunum til boða verður að beina athyglinni að þekkingu, inntaki og 

skipulagi hennar. 

Því ráðleggur NCU að: 

Allir krabbameinssjúklingar skuli eiga rétt á einstaklingsbundinni 

endurhæfingu. 

Gera skal einstaklingsbundna endurhæfingaráætlun eins fljótt og unnt er í 

sjúkdómsferlinu í nánu samstarfi við sjúklinginn, persónulegan leiðbeinanda hans 

og annað fagfólk sem að málinu kemur. Þessi meðferðaráætlun á að fylgja 

sjúklingnum gegnum allt ferlið og er endurskoðuð reglulega. 

Styðjast skal við kerfisbundið mat á þeirri þjónustu sem hver 

krabbameinssjúklingur fær. 

Til að tryggja gæði endurhæfingarþjónustunnar er nauðsynlegt að mæla árangur 

þjónustunnar með stöðugum og kerfisbundnum hætti. Slíkar árangursmælingar 

eða mat er skilyrði fyrir þróun þeirrar þjónustu sem veitt er en án þeirra er hætt 

við ósamræmi, þ.e. að þjónustan sé ýmist of lítil eða of mikil. 

Að efnt sé til endurhæfingar- og þekkingarteyma á sjúkrahúsum og/eða í 

sveitarfélögum. 

Þekkingarteymi á sjúkrahúsum eða í sveitarfélögum leggja til skipulag 

endurhæfingarferlisins og bjóða því starfsfólki ráðgjöf og fræðslu sem vinnur við 

endurhæfingu einstakra sjúklinga. Teymið á þannig að stuðla að því að viðeigandi 

og góð endurhæfingarþjónusta standi til boða. Teymið á að vera þverfaglegt og 

vinna þvert á sviðin. 

Að stofnuð sé þekkingarmiðstöð um endurhæfingu sem nær til landsins alls 

í sérhverju Norðurlandanna. 

Þekkingu er ábótavant um krabbameinsendurhæfingu. Þekkingar- og 

rannsóknarmiðstöð í krabbameinsendurhæfingu á landsvísu getur því skapað 

og komið í framkvæmd nýrri kunnáttu allt frá grunni og til sérfræðisviða. 

 Slík þekkingarmiðstöð á að skoða niður í kjölinn, vinna með og miðla áfram 

þeirri kunnáttu og reynslu sem hún aflar og aflað er í nánasta umhverfi 

(sveitarfélagi, héraði). Mikilvægt er að niðurstöður hennar skili sér til 

sjúklinga, fagfólks og stjórnmálamanna. 

 Slík þekkingarmiðstöð á að leggja áherslu á að hafa frumkvæði að og 

samvinnu um ný rannsóknarverkefni sem geta leitt til nýrrar vitneskju um 

það hvaða endurhæfingarleiðir eru árangursríkar og þróa þannig áfram ný 

úrræði í krabbameinsendurhæfingu. 

 Slík þekkingarmiðstöð á að vinna að þróun sviðsins fyrir menntunarbrautir 

ólíkra fagstétta og vera jafnframt virk í því að rækta menningu í tengslum 

við endurhæfingarþjónustu sem stuðlar að því að krabbameinssjúklingar fái 

nauðsynlega og markvissa endurhæfingu.  

Þýtt af Guðrúnu Agnarsdóttur forstjóra Krabbameinsfélags Íslands. 

Desember 2004 – Krabbameinsfélag Íslands. 
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Viðauki III 
 

Réttindi krabbameinssjúklinga 

 

Leiðbeiningar Samtaka evrópskra krabbameinsfélaga (ECL). 
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Réttindi krabbameinssjúklinga 

 

Leiðbeiningar Samtaka evrópskra krabbameinsfélaga (ECL), 

gefnar út af Krabbameinsfélagi Íslands í desember 2004. 

 

Aðfaraorð 

Það að greinast með krabbamein breytir lífi sjúklingsins og fjölskyldu hans á 

djúpstæðan hátt. Það hefur mikil áhrif á líf sjúklingsins almennt og líðan og 

félagslega upplifun, bæði meðan á meðferð stendur og eftir að henni lýkur. 

Krabbamein getur verið langvinnur sjúkdómur og honum tengjast sérstök málefni 

og sérstakar þarfir. Því álíta Samtök evrópskra krabbameinsfélaga það 

nauðsynlegt að krabbameinssjúklingar og fjölskyldur þeirra eigi rétt á lagalegri 

tryggingu og sérstakri þjónustu.  

Samtök evrópskra krabbameinsfélaga samþykktu á fundi sínum í júní 2002 

sameiginlega yfirlýsingu um að efla réttindi krabbameinssjúklinga og koma þeim 

til framkvæmda. Þessari yfirlýsingu var ætlað að afla réttindum og skyldum 

sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks viðurkenningar, bæði í heimalöndum og á 

alþjóðavettvangi. 

Samtök evrópskra krabbameinsfélaga álíta að hvetja megi til þess með ýmsum 

hætti að þessi sameiginlega yfirlýsing komist til framkvæmda, t.d. með hagnýtum 

tilmælum í sérstökum, völdum málefnum á heilbrigðissviði en einkum hvað 

varðar umönnun krabbameinssjúklinga. Til þess að auðvelda þessa framkvæmd 

hafa samtökin samþykkt eftirfarandi evrópskar leiðbeiningar sem Evrópulönd ættu 

að tileinka sér og hrinda í framkvæmd með virðingu fyrir mannréttindum að 

leiðarljósi. 

1. Aðstaða til krabbameinsleitar, greiningar og meðhöndlunar 

á byrjunarstigum sjúkdóms 

Hvetja þarf til leitar að krabbameini á byrjunarstigi og sjúkdómsgreiningar og 

meðferðar snemma í sjúkdómsferlinu til að bæta heilsu og horfur og til að draga 

úr öryggisleysi og þjáningu sjúklinga og til að koma í veg fyrir útgjöld. Allir 

krabbameinssjúklingar, án tillits til aldurs, kyns eða annarra félagslegra aðstæðna, 

eiga rétt á hinni bestu leit, greiningu og meðferð, hvar sem þeir búa. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Viðurkenndir gæðastaðlar, með hliðsjón af núgildandi evrópskum stöðlum 

 Menntuð og þjálfuð þverfagleg teymi 

 Greiðar og góðar upplýsingar og samskipti við sjúklinga 

 Réttur til að fá heiðarleg og tillitssöm svör við spurningum 
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 Nýjasta tækni og tæki standi til boða 

 Klínískar leiðbeiningar 

 Gæðatrygging 

 Samfella og samræming milli ólíkra deilda og sviða 

 Réttur til að leita álits annarra 

 Biðlistar í lágmarki 

 Aðgangur að klínískum rannsóknum eftir því sem hægt er 

 Stuðningur við að velja með upplýstum hætti  

 
2. Gæði umönnunar 

Gæði umönnunar verða að ráðast af heildrænni nálgun til þess að svara 

sérstökum þörfum sjúklinganna og fjölskyldna þeirra. Leggja verður áherslu á 

gæði umönnunar til þess að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra og til 

þess að nýta betur tiltæk úrræði. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Sjúklingar eiga að hafa rétt á því að taka beinan þátt í að ákveða meðferð 

sína 

 Margir valkostir eiga að standa til boða (sjúkrahús, heimilið, félagsþjónusta) 

 Samhæfð læknis-, félags- og sálfræðileg þjónusta 

 Stuðningur við fjölskyldu 

 Aukinn stuðningur í heimabyggð fyrir sjúklinga og aðstandendur 

 Stuðnings- og líknarþjónusta ásamt verkjameðferð 

 Stuðningur við að fella óhefðbundnar lækningar að hefðbundinni meðferð 

 Aðgangur að þverfaglegu teymi 

 Aðgangur að sérfræðilegri heilbrigðisþjónustu 

 Samræming þjónustu sjálfboðaliðafélaga eða mannúðarfélaga á sviði 

krabbameina 

 Réttur til einkalífs og að vera sýnd virðing 

 

3. Samskipti sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks 

Samskipti þurfa að byggja á gagnkvæmri virðingu og trausti. Þau á að 

skilgreina á grundvelli réttinda sem eru tengd skyldum og ábyrgð. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Áskilinn tími helgaður ráðgjöf og samskiptum 

 Réttur til bestu umönnunar 

 Réttur til að eiga frjálst val 

 Réttur til að fá fullar upplýsingar um sjúkdómsgreiningu, meðferð, 

umönnun og horfur og réttur til að velja það að fá ekki upplýsingar 

 Réttur til að fá upplýsingar í viðeigandi miðlum 

 Réttur til að veita samþykki eða neita því 

 Réttur til aðgangs að eigin sjúkraskrá 

 Réttur til einkalífs 

 Réttur til að fá áheyrn fyrir kvartanir og viðbrögð við þeim 

 Réttur til að blanda fjölskyldumeðlimum í málið ef þurfa þykir 

 

4. Hinn upplýsti sjúklingur 
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Leggja þarf áherslu á aðgengi sjúklinga og fjölskyldna þeirra að upplýsingum 

til þess að tryggja aukinn skilning, draga úr kvíða og þjáningu og auka færni til 

að spjara sig. Upplýsingar má fá frá heilbrigðisstarfsfólki, öðrum 

utanaðkomandi aðilum (veraldarvefnum, tímaritum, sjónvarpi o.s.frv.) og frá 

krabbameinsfélögum. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Umræður og samskipti 

 Aðgengi að leiðbeiningum og skrám yfir sjúkrahús, líknardeildir, og aðra 

þjónustu 

 Staðlareglur og leiðbeiningar um áreiðanlegar og gagnreyndar upplýsingar 

 Hlutverk félagasamtaka sem upplýsingagjafa 

 
5. Sálfræðilegur stuðningur fyrir sjúklinga og aðstandendur 

Sálfræðilegur stuðningur er meginatriði til þess að svara hinum fjölmörgu 

þörfum sem geta myndast þegar sjúklingar og fjölskyldur þeirra aðlaga sig 

sjúkdómsgreiningu, meðferð og því sem tekur við að meðferð lokinni. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Aðgangur að sálfræðilegum stuðningi á hverju stigi sjúkdómsins 

 Að heilbrigðisstarfsfólk sé nægilega vel menntað í sálfræðilegum stuðningi 

og samskiptum 

 Að boðið sé upp á þjónustu sálfræðinga alls staðar þar sem annast er um 

krabbameinssjúklinga  

 Hlutverk krabbameinsfélaga sé ljóst, bæði í sjúkrahúsumhverfinu og eins í 

samfélaginu 

 Stuðningshópar sjúklinga 

 Nettækni til þess að gefa tækifæri til að mynda samskiptanet til stuðnings og 

fyrir sjúklinga til að skiptast á reynslu við fyrrum sjúklinga 

 Fyrrum sjúklingar veiti þeim sem nýlega hafa greinst óformlegan stuðning 

 Aðgangur að símaráðgjöf 

 Mikilvægi sjálfshjálpar- og stuðningshópa 

6. Félags- og fjárhagsstuðningur 

Leggja þarf áherslu á félagslegan og fjárhagslegan stuðning til að koma í veg 

fyrir aukna fjárhagslega og félagslega byrði fyrir sjúklinginn og fjölskyldu 

hans. Þarfir umönnunaraðila eru líka mikilvægar í þessu sambandi. 

Mikilvægir þættir: 

 Ráðgjöf um aðgengi að fjárhagsaðstoð 

 Aðstoð með því að fá vitneskju um lagaleg réttindi og bætur og við að fylla 

út umsóknir 

 Aðstoðar er þörf gegnum allt sjúkdómsferlið og við það að lifa af 

 Sérstakur stuðningur fyrir aðstandendur þegar þess er þörf 

 Sérstakur stuðningur fyrir vinnandi fólk (veikindaleyfi, hlutastarf, trygging 

fyrir því að verða ekki sagt upp) 

 Aðstoð við minnihlutahópa (innflytjendur, atvinnulausa) og þá sem hafa 

orðið fatlaðir vegna krabbameins 

 Tilboð um menntun, þjálfun og atvinnutækifæri 
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 Sértækur hagnýtur stuðningur 

 

7. Endurhæfing 

Endurhæfing verður að standa sjúklingum til boða, bæði meðan á meðferð 

stendur og eins þegar henni er lokið. Hún stuðlar að endurheimt heilsu og 

tilfinningalegrar vellíðunar og eykur lífsgæði. Endurhæfing þarf að vera 

þverfagleg og á mörgum sviðum (líkamleg, félagsleg, iðjuþjálfun, sálfræðileg 

og andleg). 

 

Heildræn nálgun að endurhæfingu 

 Endurhæfingaráætlun sem hluti af meðferð og sérsniðin að þörfum hvers 

sjúklings 

 Símenntunaráætlun um krabbameinsmeðferðir, aukaverkanir vegna 

meðferðar og málefni sem varða þá er lifa af 

 Fyrirbyggjandi aðgerðir, stjórnun og meðferð aukaverkana (t.d. þunglyndi 

eftir meðferð) 

 Möguleiki á lýtalækningum eftir aðgerð 

 Auðvelda aðgengi að atvinnutækifærum 

 Aðstoð við að aðlagast vinnustaðnum á nýjan leik til að koma í veg fyrir 

útskúfun eða fordóma 

 Aðgangur að tryggingum og bankalánum 

 Umönnun í heimahúsi 

 Stuðningur við hugmyndina um að sjá um sig sjálfur 

 Stuðningur við heilbrigðisstarfsfólk í því að styðja sjúklinga og 

aðstandendur í því að ná meiri stjórn á því sem fyrir þá kemur 

 

8. Líkn 

Mikilvægt er að auðvelda og tryggja aðgengi að líknandi meðferð og umönnun 

til að draga úr vanda og bæta stuðning við sjúklinga og fjölskyldur þeirra við 

lífslok. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Sveigjanlegar og persónulegar lausnir fyrir hvern sjúkling 

 Réttur sjúklingsins til að velja sér stað til umönnunar og til að deyja og hafa 

aðgang að árangursríkri stjórn á einkennum 

 Veita fjölskyldunni stuðning, bæði fyrir og eftir dauða 

 Auðvelda aðgengi að almennri og sérhæfðri líknarþjónustu 

 Aðgengi að þverfaglegu teymi 

 

9. Talsmaður sjúklinga 

Það að tala máli sjúklinga er mikilvægt til að auka getu sjúklinga til þess að 

verða virkir þátttakendur og samstarfsaðilar heilbrigðis- og 

félagsmálastarfsfólks. Það stuðlar að hámarksárangri meðferðar. Það að mælt 

sé fyrir munn sjúklinga er í raun viðurkenning á hlutverki sjúklinga í mótun og 

þróun þjónustunnar. 

 

Mikilvægir þættir: 

 Samtök sjúklinga sem veita opinberum aðilum og sjúkrahúsum stuðning 

 Uppbyggileg samræða milli sjúklinga, samtaka þeirra og aðalhagsmunaaðila 
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 Uppbygging samskiptaneta milli ólíkra samtaka 

 Þjálfun og áframhaldandi stuðningur við sjúklinga til að verða áhrifaríkir 

málsvarar 

 

Leiðbeiningar þessar voru samþykktar á ársfundi Samtaka evrópskra 

krabbameinsfélaga (ECL) í Aþenu 16. október 2004, en Krabbameinsfélag Íslands 

er eitt af aðildarfélögum samtakanna. 

 

Þýtt af Guðrúnu Agnarsdóttur forstjóra Krabbameinsfélags Íslands 

Desember 2004 – Krabbameinsfélag Íslands. 

 

 

 

 

 

 

 


