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Lögmál um að gefa og þiggja 

Í þessum sí hvika heimi skiptist allt á gjöfum. 

Að gefa og þiggja orku er einkenni alls orkuflæðis sem fer um alheim okkar. 

Allir hlutir gefa orku og allir hlutir taka á móti orku. 

Og vegna þess að við gefum  það sem við leitumst við að fá, sitjum við hjá nægtabrunni 

lífsins. 
 

(Chopra, 1994/1996) 
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Útdráttur 

Rannsóknin er hluti fjölþjóðlegrar rannsóknar Dr. Martine Faure-Alderson og fór fram í 

fjórum löndum; Frakklandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og Íslandi. Tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar var að skoða áhrif höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðar með 

svæðameðferð (Cranio Sacral Reflexology, CSR) á líðan einstaklinga með krabbamein. Reynt 

var að skoða áhrifin út frá ákveðnum lykilbreytum sem eru algengar aukaverkanir 

krabbameinsmeðferða en breyturnar eru kvíði, þunglyndi, ógleði, öndun, verkur, 

þyngdartap, hármissir, rólyndi og vellíðan, hægðatregða og almenn líðan. Markmiðið var enn 

fremur að skoða þann möguleika að bjóða upp á CSR meðferð sem viðbótarmeðferð fyrir 

einstaklinga með krabbamein sem lið í bættum lífsgæðum fólks í erfiðum meðferðum. 

Rannsóknarvinnan á Íslandi hófst í desember 2007 og lauk í ágúst 2010. Hún var unnin á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi og á eigin stofu meðferðaraðila. Þátttakendur voru 84 

einstaklingar (N = 84), 25 þátttakendur frá Dagdeild blóð- og krabbameinslækninga og 59 

þátttakendur frá Blóðlækningadeild Landspítalans. 23 þáttakendur dóu á meðan 

rannsókninni stóð.  Þátttakendur Dagdeildar blóð- og krabbameinslækninga fengu tíu 

meðferðartíma en þátttakendur Blóðlækningadeildar fengu fjóra meðferðartíma. 

Þátttakendur lögðu huglægt mat á eigin líðan á skalanum 1 – 10, þar sem 10 var mesta 

mögulega vanlíðan. Matið miðaði út frá þeim rannsóknarbreytum sem lagt var upp með í 

byrjun rannsóknar. Nuddaðir voru fætur sjúklinga og notast var við meðferðarform (CSR 

meðferð) sem Dr. Martine – Faure Alderson þróaði. 

Helstu niðurstöður gáfu vísbendingar um að CSR meðferðin stuðli að betri andlegri líðan og 

lini líkamlega verki. Vísbendingar eru um að meðferðin hafi meiri áhrif á andlega þætti, svo 

sem þunglyndi og kvíða sem eru algengar aukaverkanir krabbameinsmeðferða heldur en 

aukaverkanir á borð við ógleði. Meðaltal almennrar líðan þátttakenda Dagdeildar blóð- og 

krabbameinslækninga var eftir einn  meðferðartíma 6,3, eftir fimm meðferðartíma lækkaði 

meðaltalið og var komið niður í 2,1 á skalanum 1 – 10, þar sem einn er besta mögulega líðan 

í lok meðferðar eða eftir tíu meðferðartíma. Meðaltal þunglyndis þátttakenda á 

Blóðlækningadeild var 3,58 í upphafi meðferðar en lækkaði niður í 2,67 eftir fjóra 

meðferðartíma. Munur var eftir hvern meðferðartíma sem er vísbending um að CSR meðferð 

hafi jákvæð áhrif á tíma- og ástandsbundið þunglyndi hjá krabbameinsgreindum 

einstaklingum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru andlegir þættir, eins og kvíði og 

þunglyndi mun hærra á skalanum í upphafi meðferðar heldur en líkamlegir þættir. 

Rannsóknarniðurstöður gefa vísbendingar um að CSR meðferð getur bætt líðan 

einstaklingsins, bæði andlega og líkamlega. Betri andleg líðan auðveldar einstaklingnum að 

takast á við erfið veikindi. Niðurstöður gefa jafnframt tilefni til frekari rannsókna um hvernig 

CSR meðferð geti verið fyrirbyggjandi til að viðhalda góðri heilsu innan sem utan 

heilbrigðiskerfisins. Aðalkostur meðferðarinnar er að hún er áhættulaus, án aukaverkana og 

gefur djúpa slökun. Allir geta nýtt sér meðferðina óháð aldri.  
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Abstract 

The study is a part of multilateral research by Dr. Martine Faure-Alderson and was 

conducted in four countries; France, United States of America, Australia and Iceland. The 

purpose and objectives of the study was to examine the effects of Cranio-Sacral therapy in 

reflexology (Cranio Sacral Reflexology, CSR), on the well-being of individuals with cancer. 

The attempt was to see the effects from a set of key variables that are common side effects of 

cancer treatments. The variables are anxiety, depression, nausea, respiratory, pain, weight 

loss, hair loss, calmness and wellness, constipation and general well-being. The aim was also 

to consider the possibility of offering CSR as an adjunct therapy for people with cancer as part 

of the improved quality of life of people in difficult treatments. 

Research work in Iceland started in December 2007 and ended in August 2010. It was 

conducted in the National University Hospital of Iceland and the therapist's own clinic. 

Participants were 84 individuals (N = 84), 25 participants from Outpatients in the Oncology 

and Cancer ward, and 59 participants from the Inpatient Haematological unit of the Hospital. 

23 participants died during the study.  

Participants among Outpatients in the Oncology and Hematology ward received ten 

treatments each, while participants in the Inpatient Haematological unit received four 

treatments each. The Participants put a subjective assessment of their condition on a scale 

of  1  to  10  where  10  was  the  maximum  discomfort.  The  Assessment  is  based  on  the  study’s  
variables listed above. The feet of the patients were massaged and the therapy (CSR 

treatment) developed by DR. Martine - Faure Alderson was used. 

The main results gave evidence that the CSR treatment contributes to better mental and 

physical wellness and lessens pain. There are indications that the treatment had a greater 

impact on psychological factors, such as depression and anxiety which are common side 

effects of cancer treatments, rather than the physical side effects such as nausea.  

Average general well-being of participants among Outpatients in the Oncology and 

Hematology ward was after one treatment the average of 6.3. After five treatments the 

average became lower and it was set down to 2.1 on a scale of 1 to 10, in which one is the 

best possible condition, at the last treatment or ten sessions. The average depression of 

participants in Inpatient Haematological unit was 3.58 at the beginning of the treatment and 

dropped down to 2.67 after four sessions. There was a difference after each session that 

indicates CSR treatment had a positive effect on a temporary bound state of depression in 

cancer diagnosed individuals. 

According to the results of the study, there are mental factors, such as anxiety and 

depression, that are higher on the scale at the beginning rather than physical factors. Study 

results indicate that CSR treatment can improve the well-being of the individuals, both 

mentally and physically. Better mental health helps individuals come to terms with a difficult 
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illness. The results also give rise to further research on how CSR can be a preventative 

treatment to maintain good health, inside as outside the health care system. The main 

advantage of the treatment is that it is risk free and provides deep relaxation. The treatment 

is without side effects, and everyone can use it, including children and the elderly.  
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Formáli 

Haustið 2006 kom Dr. Martine Faure - Alderson að máli við Jakobínu Eygló Benediktsdóttur, 

Sjúkraliða og svæða - og viðbragðsfræðing, til að kanna hvort Landspítali háskólasjúkrahús 

vildi taka þátt í fjölþjóðlegu rannsóknarverkefni sem Dr. Martine hóf árið 2002 við Marie - 
Curie Institute  í París.  

 

Dr. Martine Faure - Alderson er doktor í læknisfræði og hómópatíu. Hún er menntaður 

osteopati, hómópati, nálastungufræðingur, grasalæknir, höfuðbeina- og spjaldhryggjar-

meðferðaraðili sem og svæða- og viðbragðsfræðingur. Að hennar eigin sögn hefur hún eytt 

um 40 árum í að kenna það sem hún hefur lært og samþætt það. Dr. Martine hefur, í meira 

en áratug, stundað rannsóknir, við Marie – Curie institute í París, á áhrifum svæðameðferðar 

á krabbameinsgreinda einstaklinga í krabbameinsmeðferð. Dr. Martine Faure – Alderson hóf 

rannsóknarstörf  í  París  fyrir  10  árum  með  nemendum  sínum  frá  „Association Reflex Therapy 
Total  Faure  Alderson“,  (ARTTFA)  School, sem hún stofnaði árið 1974 þar sem áherslan var á 

Cranio Sacral Reflexology (Höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð með svæðameðferð), 

tegund af nuddi sem unnin er á fótum og sérstaklega sniðin að einstaklingum sem greinst 

hafa með krabbamein. Vinnan var framkvæmd í Marie-Curie institute í París á háls- nef- og 

eyrna deildinni á krabbameinssjúklingum með krabbamein í efri öndunarvegi sem  hægt var 

að tengja að mestu til reykinga. Meðferðin var veitt yfir fimm ára tímabil af sjálfboðaliðum. 

Starfsfólk spítalans var hjálplegt við meðferðaraðilana og við rannsóknina sjálfa sem var að 

lokum kynnt á Euro Cancer ráðstefnunni í París árið 2007 

 

Frumrannsókn var gerð á árunum 2002 - 2004 í Perth í Ástralíu um áhrif viðbótarmeðferða á 

líðan einstaklinga með krabbamein. Niðurstöðurnar voru síðan birtar árið 2006. Þær sýndu 

fram á að viðbótarmeðferð þar sem snerting var notuð juku lífsgæði krabbameinsgreindra 

einstaklinga í lyfjameðferð. Á Sir Charles Gairdner spítalanum í Perth voru meðhöndlaðir 80 - 

100 krabbameinsgreindir á viku, en þar var boðið upp á 21 meðferðartegund og af þeim 

meðferðartegundum voru svæðameðferð, nudd og ilmkjarnaolíumeðferð vinsælastar. Átta 

svæðameðferðaraðilar unnu sjálfboðavinnu á spítalanum.  

 

Árið 2007 var veittur 60.000$ styrkur fyrir áframhaldandi þróunarvinnu. Styrkurinn skiptist á 

milli Charles Gairdner Hospital í Perth og Edith Cowan University í Perth. Sama ár fékk Dr. 

Martine viðurkenningu fyrir þessa þróunarvinnu á heimsþingi svæðameðferðaraðila í 

Ástralíu.  
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Þróunarvinnan varð að  fjölþjóðlegri rannsókn fimm spítala í fjórum löndum. Þau lönd sem 

tóku þátt voru Frakkland, Bandaríkin, Ástralía og Ísland. Spítalarnir voru eftirfarandi:  

 Adventist Hospital í Sydney 

 Landspítali Háskólasjúkrahús í Reykjavík 

 Marie - Curie Institute í París 

 Michigan State University Hospital 

 Sir Charles Gairdner Hospital í Perth 

Rannsóknarvinnan í París, Reykjavík, Perth og í Sydney var unnin af sjálfboðaliðum. 

 

Prófessor Gwen Wyatt við Michigan State University í Bandaríkjunum hafði verið þátttakandi 

við verkefnið í 3 ár árið 2007 þegar hún fékk 100.000$ styrk til áframhaldandi 

rannsóknarvinnu á svæðameðferð sem viðbótarmeðferð fyrir konur sem greinst höfðu með 

brjóstakrabbamein.   

 

Á Charles Gairdner Hospital í Perth hefur rannsóknin staðið yfir í sex ár og er enn í gangi. Kim 

Rusten er í forsvari þar, ásamt því að vinna við rannsóknarverkefnið í Sydney. Niðurstöður 

Dagdeildar blóð – og krabbameinslækninga voru kynntar í Ísrael árið 2008 og voru þær  

sambærilegar milli landa. 
 

Í upphafi rannsóknarinnar hér á Íslandi var byrjað á að leita eftir leyfi hjá Dr. Hlíf 

Steingrímsdóttur til að vinna inni á Blóðlækningadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss.  Einnig 

var óskað eftir leyfi frá Jóhannesi M. Gunnarssyni, framkvæmdastjóra lækninga, Þórði 

Harðarsyni, prófessor og yfirlækni, Ingibjörgu Fjölnisdóttur, deildarstjóra Blóðlækninga-

deildar, og Gunnhildi Magnúsdóttur, deildarstjóra Dagdeildar blóð – og krabbameins-

lækninga. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar fyrir hönd Landspítala Háskólasjúkrahúss var 

skipuð Guðbjörg Guðmundsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun.  

 

Árið 2007 hófst vinnsla rannsóknarinnar með því að tiltekin leyfi voru fengin frá Landspítala 

Háskólasjúkrahúss, Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. Jakobína Eygló Benediktsdóttir, 

Svæða- og viðbragðsfræðingur og sjúkraliði, stjórnaði framkvæmd íslenska hluta fjölþjóðlegu 

rannsóknarinnar. Aðrir meðferðaraðilar sem tóku þátt í rannsókninni voru Vigdís Helga 

Eyjólfsdóttir, svæða - og viðbragðsfræðingur, Guðbjörg Hafsteinsdóttir, höfuðbeina - og 

spjaldhryggjarmeðferðaraðili, svæða- og viðbragðsfræðingur og sjúkraliði, Sigrún Sól 

Sólmundardóttir, svæða – og viðbragðsfræðingur, og Björg Skarphéðinsdóttir 

hjúkrunarfræðingur og svæða- og viðbragðsfræðingur. Guðbjörg, Sigrún Sól og Björg drógu 

sig síðar úr verkefninu. Tengiliður íslensku rannsóknarinnar við Dr. Martine var Hallfríður 

María Pálsdóttir, hómópati, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili og svæða - og 

viðbragðsfræðingur. Hallfríður sá einnig um umsóknir og þýðingar. 
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Við viljum færa Dr. Martine Faure – Alderson bestu þakkir fyrir að bjóða okkur að taka þátt í 

þessari fjölþjóðlegu rannsóknarvinnu. Einnig viljum við færa þakkir til Dr. Hlífar 

Steingrímsdóttur fyrir að veita leyfi til að bjóða sjúklingum á Blóðlækningadeild Landspítala 

að vera þátttakendur í rannsókninni svo og  þakkir til hjúkrunarfólks á deild 11G fyrir góðan 

stuðning og samvinnu við verkefnið. Án leyfis frá Landspítala Háskólasjúkrahúss hefði ekki 

verið hægt að vinna rannsóknarvinnu sem þessa. Guðbjörgu Guðmundsdóttur, ábyrgðar-

manni rannsóknarinnar fyrir hönd Landspítalans, viljum við þakka fyrir hennar framlag við 

vinnslu rannsóknarinnar. Einnig viljum við bera bestu þakkir til Ingibjargar Fjölnisdóttur, 

deildarstjóra Blóðlækningadeildar, fyrir dyggan stuðning við verkefnið sem og þakkir til 

Gunnhildar Magnúsdóttur, deildarstjóra Dagdeildar blóð – og krabbameinslækninga sem og 

hjúkrunarfólki og læknum dagdeildarinnar. Sérstakar þakkir fær Hallfríður María Pálsdóttir, 

fyrir hvatningu og dyggan stuðning við vinnslu rannsóknarinnar sem og þakkir fyrir að sjá um 

pappírsvinnu og þýðingar fyrir rannsóknarverkefnið. Einnig færum við þakkir til Helgu Rutar 

Svanbergsdóttur fyrir tölfræðilega úrvinnslu gagna og yfirlestur. Í lokin viljum við færa 

sérstakar og innilegar þakkir til þeirra sjúklinga sem tóku þátt í þessari rannsókn.  

 

Rannsókninni sem unnin hefur verið í Reykjavík á Íslandi var veitt leyfi í þrjú ár til vinnslu  og 

er sú vinna nú á enda og færir Dr. Martine Faure – Alderson bestu þakkir öllum þeim 

læknum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðru starfsfólki fyrir þeirra aðstoð við vinnslu 

rannsóknarinnar.  
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1 Inngangur  

Haustið 1977 kom til Íslands kennari að nafni Harald Thiis og hélt fyrsta námskeiðið í 

svæðameðferð. Var þegar mikill áhugi á þessu nýja meðferðarformi og vorið 1978 voru 

stofnuð samtökin „Svæðameðferð  og  heilsuvernd“  eru þau samtök forveri þeirra félaga sem 

eru starfrækt hér í dag. Svæðanuddveröldin er stór, miklu stærri en hægt er að ímyndað sér 

ef einungis er horft á gömlu fótsvæðakortin frá Eunice Ingham.  Sífellt er verið að þróa nýjar 

aðferðir, breyta og bæta við þær eldri. Ein slík er Cranio Sacral Reflexology, eða CSR meðferð, 

en þá aðferð hefur Dr. Martine Faure - Alderson verið að þróa síðastliðin 35 ár.  

Svæðameðferð er flókin og sérstæð vísindagrein og margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

virkni hennar hjá rannsóknarsetrum  víða um heim meðal annars á norðurlöndunum og í 

Evrópu. Síðan árið 2002 hefur Martine Faure - Alderson verið í forsvari þessa fjölþjóðlega 

rannsóknarverkefnis sem Ísland er þátttakandi í. Eftirleiðis verður notast við alþjóðlegu 

skammstöfunina CSR þegar átt er við Cranio Sacral Reflexology.         

Tilgangur rannsóknar þessarar er að safna upplýsingum víða um heim um hvaða  áhrif  CSR 

meðferð hefur  á   krabbameinssjúklinga í meðferð á sjúkrastofnunum eða hjá viðurkenndum 

meðferðaraðilum. Íslenska rannsóknin er hluti af stærri heild, fjölþjóðlegri rannsóknarvinnu. 

Við sem meðhöndluðum höfum skynjað hvað fólk er þakklátt fyrir að geta fengið þessa 

meðhöndlun sem hefur gefið þeim djúpa slökun og bætta andlega og líkamlega líðan. 

Í þessari skýrslu verður fjallað um niðurstöður rannsóknar um áhrif svæðameðferðar á líðan 

einstaklinga með krabbamein. Rannsóknin var unnin á Landspítala Háskólasjúkrahúsi í 

Reykjavík yfir þriggja ára tímabil. Unnið var með ákveðið meðferðarform og þátttakendum 

veitt CSR meðferð. Þátttakendur í rannsókninni voru 84 talsins. Rannsóknin var unnin á 

tveimur deildum spítalans, Blóðlækningadeild og Dagdeild blóð – og krabbameinslækninga. Í 

úrtaki Dagdeildar voru 25 þátttakendur sem fengu meðferð í tíu skipti hver. Greint verður frá 

helstu niðurstöðum þeirra sem luku tíu meðferðum (n = 25).  

 
Rannsóknarskýrslunni verður skipt niður í kafla og undirkafla:  

 Í öðrum kafla verður fjallað um svæða – og viðbragðsmeðferð. Hugmyndafræði og 

saga meðferðarinnar er sett fram í stuttu máli sem og svæða- og viðbragðsmeðferð 

skilgreind. 

 Í þriðja kafla verður fjallað um höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð, (e. Cranio 

Sacral Therapy). Þar verður meðferðarformið skilgreint og fjallað um hvernig 

höfuðbeina- og spjaldhryggjar meðferðarformið nýtist með svæðameðferð.  

 Í fjórða kafla verður rætt nánar um CSR meðferð og hvernig hún gagnast  

krabbameinsgreindum einstaklingum.   

 Í fimmta kafla verður fjallað um þær deildir sem tóku þátt í rannsókninni, 

Blóðlækningadeild (11G) og Dagdeild blóð- og krabbameinslækninga (11B). Deildirnar 

eru starfræktar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. 
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 Í kaflanum þar á eftir eða í sjötta kafla verður lítillega rætt um þær rannsóknir sem 

eru hluti af fjölþjóðlegu rannsókninni og helstu niðurstöður þeirra settar fram.    

 Í sjöunda kafla verður greint frá  aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar 

og úrvinnslu gagna.  

 Í áttunda kafla verða svo niðurstöðurnar settar fram í máli og myndum. 

 Í lok skýrslunnar verða umræður um niðurstöður og lokaorð.  
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2 Svæða - og viðbragðsmeðferð   

Svæða - og viðbragðsmeðferð, öðru nafni svæðanudd, er ævagömul meðhöndlun. Hún er 

sögð eiga rætur sínar að rekja til margra fornra menningarsamfélaga, þar ber helst að nefna 

Egypta, Kínverja, Grikki og Indíána í Norður - Ameríku. Fundist hafa veggmyndir frá um það 

bil 2300 f. kr. í grafhýsi egypska læknisins Ankhmahars í Sakkara, þar sem  sjá má tvo lækna 

nudda   fætur   og   hendur   tveggja   „sjúklinga“.   Forn   Kínverjar   og   Egyptar   þróuðu   aðferð   sem  
byggð var á að beita þrýstingi á ákveðna punkta líkamans og töldu það vera gagnlega 

meðferð við sjúkdómum og verkjum. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að fæturnir væru 

næmasti partur líkamans og þeir hefðu að geyma orkugefandi svæði og því væri gagnlegast 

að beita þrýstingi á punkta í fótunum. Svæða - og viðbragðsmeðferð er list snertingar, 

skynjunar og næmni. Aðferðin er virk til heilsubótar, til sjálfshjálpar og til að hjálpa öðrum til 

bættrar heilsu (Crane, 1998).  

 

Nútíma svæðameðferð er helst tengd bandaríska háls-, nef- og eyrnalækninum Dr. William 

Fitzgerald (1872). Hann endurvakti svæðameðferð hér á vesturlöndum snemma á 20 öld og 

lagði grunninn að svæðameðferð eins og við þekkjum hana í dag. Hann hélt því fram að tíu 

orkusvæði greindust um líkamann frá hvirfli til ilja. Dr.William Fitzgerald komst að þeirri 

niðurstöðu að beinn þrýstingur á svæði fóta og handa gat haft bæði deyfandi og örvandi 

áhrif annarsstaðar í líkamanum. Við rannsóknarvinnuna studdist hann við gömul fræði og 

þróaði einnig nýja svæðameðferðartækni, hélt fyrirlestra, kenndi og prófaði sig áfram á 

fjölda manns. Dr. W. Fitzgerald gaf síðan út bókina Zone - therapy. Bókin innihélt nýjar 

aðferðir sem Dr. W. Fitzgerald hafði þróað. Hins vegar voru ekki margir læknar sem sýndu 

þessu   nýja   „meðferðarformi“   áhuga   en   þrátt   fyrir   það   hélt   þróun   svæðameðferðar   áfram  
(Crane, 1998).  

 

Sjúkraþjálfarinn Eunice Ingham (1879 - 1974), vann að framþróun svæðameðferðar. Árangur 

hennar, rannsóknir og vinnusemi gerðu svæðameðferð að því sem hún er í dag. Eunice 

Ingham vann það vandasama verk að kortleggja svæði fóta og handa og þróaði til þess 

sérstaka nudd tækni sem hefur verið nefnd Ingham aðferðin, eftir henni. Árið 1973 stofnaði 

hún, International Institute of Reflexology til að vernda upprunaleg rit Eunice um allan heim. 
Frá árinu 1930 vann hún sleitulaust að rannsóknum um svæðameðferð og hefur oft á tíðum 

verið nefnd móðir nútíma svæðameðferðar (Wills, 1996).  

 

Hanna Marquardt (1933) er hjúkrunarfræðingur og naturopath. Hún lærði svæðameðferð 

hjá Eunice Ingham. Á árunum 1958 til 1967 veitti hún svæðameðferð með góðum árangri, 

sem varð til þess að hún hélt áfram að þróa svæðameðferð. Hanna Marquardt hefur stofnað 

15 svæðameðferðarskóla, The School for Reflex Zone Therapy. Meðferðarskólarnir eru í 

mörgum löndum, meðal annars í Þýskalandi. Hanna Marquardt hefur aðallega kennt 

heilbrigðismenntuðu fólki um alla Evrópu, ásamt því að gefa út kennslubók árið 1975 um 
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svæðameðferð, Reflex Zone Therapy of the Feet. Hún er vel þekktur meðferðaraðili um alla 

Evrópu en hún býr í Þýskalandi (Marquardt, Hanna, 1975).  

 

Svæðameðferð byggir á þeirri kenningu að sérhvert líffæri og líkamssvæði eigi sér 

samsvörun í áhrifasvæði á fótum og höndum. Í svæðameðferð er beitt sérstakri nuddtækni 

til að hafa áhrif á tiltekna líkamsstarfsemi til heilsubótar. Líkamanum er skipt kerfisbundið í 

ákveðin svæði. Svæðin eru síðan kortlögð sem áhrifasvæði á fótum og höndum.  Með því að 

nudda með þrýstingi á þessi áhrifasvæði næst fram örvun eða slökun á tilteknum stöðum í 

líkamanum. Svæðameðferð hefur reynst afar árangursrík við að ná fram slökun og vellíðan, 

auka orkuflæði líkamans og styrkja hann þar með til sjálfshjálpar. Viðbragðsmeðferð nýtist 

sem þrýstimeðferð á taugaviðbragðssvæðum og sem þrýstingur á punkta á orkubrautum 

líkamans þar sem orkubrautirnar liggja um hendur og fætur. Viðbragðsmeðferð er notuð til 

að hafa markviss afmörkuð áhrif á orkukerfi líkamans (Kristján Jóhannsson, 1998.)  

 

Með því að þrýsta á þessa punkta örvar nuddarinn hinn náttúrulega lækningamátt sem býr í 

hverjum líkama. Einnig er líkaminn örvaður til að hreinsa sig sjálfur, jafna orkuflæði um 

orkubrautirnar og ná betra jafnvægi. Allt leiðir þetta til betri heilsu. Reglubundin 

svæðameðferð getur:  

 dregið úr stressi og spennu. 

 bætt blóðrásina. 

 róað taugarnar. 

 bætt svefn. 

 aukið orkuflæði og þrótt líkamans. 

 bætt hæfni líkamans til sjálfshjálpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Sýnir kort af áhrifasvæðum fóta  á líkamann (Ingham e.d) 
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3 Höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð 

Höfuðbeina - og spjaldhryggjarkerfið er lífeðlisfræðilegt kerfi innan líkamans sem vinnur í 

samspili með öðrum líkamskerfum. Það hefur áhrif á hverja frumu líkamans og enginn 

líkamshluti er undanskilinn áhrifum höfuðbeina- og spjaldhryggjarkerfisins. Ákveðnir 

líkamshlutar gegna þó sérstaklega mikilvægu hlutverki í skilgreiningu kerfisins, þeir eru: 

himnukerfið (sem umlykur miðtaugakerfið), heila- og mænuvökvinn (innan 

miðtaugakerfisins), beinin (sem tengjast himnunum) og bandvefurinn (sem kvíslast um allan 

líkamann frá himnukerfinu) (Faure - Alderson, 2005). 

 

Heillandi samhengi er á milli höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðar (í svæðanuddi) og 

nýjustu rannsókna í lífeðlisfræði, sem telja bandvefinn og  himnukerfi líkamans meðal 

mikilvægustu vefja líkamans hvað varðar sjálfkrafa tilhneigingu líkamans til að viðhalda innri 

stöðugleika og hæfileika til sjálfslækningar (Faure - Alderson, 2005). 

 

Hver einasta fruma líkamans hefur höfuðbeina- og spjaldhryggjartakt (e. Cerebrospinal 

rythm, CSF) eða mænuvökvatakt eins og hann er oft kallaður. Hann samanstendur af  útslagi, 
eða þenslu (e. Flexion), og innslagi, eða samdrætti (e. Extension). Meirihluti himnukerfisins 

liggur langsum eftir líkamanum. Á ákveðnum stöðum í líkamanum liggur bandvefur þversum 

og styrkir líkamann í því að fyrirbyggja óstjórnlegt þan til hliðanna. Þetta eru þverhimnurnar í 

grindarbotninum og brjóstkassanum auk brjóstholsopsins. Takturinn í mænuvökvanum hefur 

ekki einungis áhrif á höfuðið og mænuna, heldur kvíslast hann líka út í slíðrin utan um 

úttaugarnar og í bandvefsþræðina, í himnurnar sem umlykja alla vefi líkamans. Á þennan 

hátt hefur mænuvökvatakturinn þýðingu fyrir allan líkamann og hefur mikilvægu hlutverki að 

gegna í jafnvægishneigð (homeostasis) eða viðhaldi á innri stöðugleika hans (Faure - 

Alderson, 2005). 

 

Vel þjálfaður meðferðaraðili í höfuðbeina- og spjaldhryggjarsvæðanuddi lærir að meðhöndla 

sérstök svæði á fótum sem hefur áhrif á allt himnukerfi líkamans. Með því að jafna 

mænutaktinn þá bætum við líkamsástand í höfði og öllum líkamanum. Ein af forsendum þess 

að mænutakturinn geti verið í jafnvægi er að höfuðbeinin geti hreyfst í takt við hvert annað. 

Höfuðbeinin eru tengd með þunnum bandvefshimnum og saumum sem gera beinunum 

kleift að hreyfast. Um er að ræða mjög fínar hreyfingar, en sem heild er höfuðkúpan fær um 

að þenjast út og dragast saman í takt við púls mænuvökvans sem er 14 -16 slög á mínútu, 

útslag (þensla) og innslag (samdráttur). Með því að kunna að nýta sér þessa þekkingu í 

meðhöndlun opnast nýr möguleiki fyrir svæðameðferðaraðila og gerir það aðferðina 

skilvirkari (Faure - Alderson, 2005). 
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4 CSR meðferð  

Hvert meðferðarform í CSR meðferð er tileinkað ákveðnum líffærum eða líffærakerfum 

líkamans. Alltaf er valin CSR sem fyrsta meðferð til að greina álagssvæði. Einkum er CSR 

meðferð notuð ef sjúklingur hefur mörg einkenni þar sem erfitt getur reynst að greina hvar 

orsök liggur. Til dæmis ef sjúklingur hefur orðið fyrir áfalli, andlegu, líkamlegu eða 

tilfinningalegu. Þegar greining hefur átt sér stað er ákveðið með hvaða álagssvæði skal vinna 

og CSR meðferð veitt. (Faure – Alderson, 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mynd 2: sýnir kortlagningu hryggjar í fætinum (Faure– Alderson, 2005). 
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Lymphatic Treatment (CSR meðferð á sogæðakerfinu) er notuð við krónískum sjúkdómum 

eins og krabbameini. Þá er ónæmiskerfið oftast mjög bælt vegna langvarandi veikinda. Í 

slíkum tilfellum er valin CSR meðferð á sogæðakerfinu (mynd 3) sem fyrsta meðferð. 

Hreinsun úrgangsefna úr líkamanum gengur hraðar við örvun sogæðakerfisins. Sterkt 

sogæðakerfi eykur sjálfshjálparhæfni líkamans (Faure – Alderson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Sýnir áhrifasvæði sogæðakerfisins iljarmegin og ristarmegin (Faure – Alderson, 2005). 
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Cranio Vaskular Treatment (CSR meðferð fyrir blóðrásarkerfið) er notuð þegar sjúklingur 

hefur háan blóðþrýsting eða blóðrásarvandamál eins og æðahnúta og bjúgmikla fætur og ber 

að meðhöndla þetta svæði af nærgætni og varkárni. Vanlíðan og innri óróleiki getur birst 

sem viðkvæmni á svæðinu. Meðhöndlun á hjartasvæði gefur góð áhrif á innri ró. Hjartað 

dælir blóði um æðar líkamans og flytur frumunum súrefni og næringu, það tekur einnig við 

úrgangsefnum og tekur þannig þátt í hreinsun líkamans. Hjartað sér einnig um að dreifa 

varma. Þegar blóðrásarkerfið (mynd 4) er meðhöndlað þá er lifrarsvæðið nuddað fyrir 

tilfinningar sem og  lyfjaeitrunaráhrif. Einnig er „solar   plexus“ meðhöndlaður en hann er 

orkustöð inn á stærstu taugaflækjur, taugamiðstöð og  hið mikla tauganet, en frá því svæði 

liggja taugaþræðir um kviðarholið og inn á tilfinningalíkamann (Faure – Alderson, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Sýnir áhrifasvæði blóðrásarkerfis iljarmegin (Faure – Alderson, 2005). 
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Cardinal Point/Autonomic System RAS (ísl. Höfuðátta- og orkustöðvapunktar/ósjálfráða 

taugakerfið) (mynd 5) hentar vel þegar mjög veikir einstaklingar eru nuddaðir. 

Meðferðarformið er áhrifaríkt þegar einstaklingur hefur upplifað langvarandi álag, veikindi 

og lyfja- og/eða geislameðferð. Einnig hentar meðferðin vel þegar einstaklingur er mjög 

orkulítill, hefur verið á gjörgæslu eða er deyjandi. Deyjandi sjúklingar (e. moment before 

death) eru meðhöndlaðir mjög varlega og ásamt þessu meðferðarformi er einnig nuddaður 

„solar  plexusinn“ sem og hjartastöðin (Faure – Alderson, 2005).  
 
Flestir eru hræddir við dauðann en  með því að nota þessa tækni róast sjúklingurinn. Það er 

sálfræðilega til bóta að láta einhvern halda í höndina á sér eða fætur til að lina hræðslu við 

hið óþekkta. Að öðlast ró auðveldar sjúklingum dauðann (Faure – Alderson, 2005).  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Sýnir áhrifasvæði Cardinal Points (ísl. höfuðáttapunkta) iljar og ristarmegin (Faure – Alderson, 2005) 
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5 Blóðlækningadeild og Dagdeild blóð – og krabbameinslækninga 
Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Blóðlækningadeild (11G) Landspítala háskólasjúkrahúss er deild með 14 rúmum. Deildin 

sinnir öllu landinu þar sem hún er eina sérhæfða deildin á Íslandi. Þessi deild var önnur 

tveggja deilda sem tóku þátt í rannsókninni.  Hin deildin var Dagdeild blóð- og 

krabbameinslækninga (11B).  

 

Það þarf að vera vel þjálfaður meðferðaraðili til að geta meðhöndlað þann sjúklingahóp sem 

liggur inn á Blóðlækningadeild (11G). Krabbameinsgreindir einstaklingar inn á legudeild eru 

mjög viðkvæmur sjúklingahópur. Þeir einstaklingar glíma oft einnig við andlega og líkamlega 

vanlíðan, sérstaklega  þrekleysi og verki. Oft þurfa sjúklingar að vera í einangrun lengi og þá 

getur verið mjög gott veita  CSR meðferð. Best er að stunda eina tiltekna viðbótarmeðferð á 

meðan á krabbameinsmeðferðinni stendur þar sem sjúklingurinn hefur ekki þrek til að nýta  

fleiri en eina viðbótarmeðferð í einu. Það hefur líka hjálpað aðstandendum að vita að þessi 

stuðningur er í boði fyrir einstaklinginn. Gott samstarf þarf að vera við hjúkrunarfólk og 

lækna til að fá góðar upplýsingar um hvaða sjúklingar eru í stakk búnir til að þiggja meðferð 

hverju sinni. Mikilvægt er að geta fylgst með líðan sjúklings daginn eftir til að meta árangur 

meðferðar og fræða sjúklinginn um gildi þess að fá CSR meðferð sem viðbótarmeðferð. Hún 

styður vel bæði andlega og líkamlega við þær meðferðir sem hann er að ganga í gegnum, CSR 

meðferð jafnvægisstillir orkuna, og gefur líkamanum góða djúpa  slökun.  

 

Sjúklingar sem eru í meðferð á dagdeild eru betur á sig komnir heldur en sjúklingar á 

legudeild. CSR meðferð hefur gagnast mjög vel einstaklingum í meðferð á dagdeild. Meðan á 

krabbameinsmeðferð? stendur er orkukerfi líkamans ekki í jafnvægi og hugsunin hjá 

sjúklingum tímabundið í  þokukenndu ástandi. CSR meðferð veitir djúpa slökun og vinnur 

líkaminn viðgerðarstörf sín best þegar hann nær djúpri slökun. Þegar andlegt og líkamlegt 

ástand er í jafnvægi þá er sjúklingurinn betur meðvitaður um ástand sitt og getur nýtt sér 

þau tækifæri sem eru í boði fyrir hann til sjálfshjálpar og styrkingar. 

 

CSR meðferð er mikið notuð á einstaklinga með krabbamein og er talið að auk þess að njóta 

slökunar og streituminnkandi áhrifa auðveldar meðferðin sjúklingum að takast á við 

líkamlegar aukaverkanir af lyfjameðferð og geislameðferð. Einnig er mikilvægur þáttur fyrir 

sjúklinginn að hafa tíma fyrir sjálfan sig og fá einhvern til að tala við sem er ekki hluti af 

nánustu fjölskyldu og geta rætt um vandamálin og óttann án þess að hafa áhyggjur af því 

hvaða áhrif það hefur á fjölskyldu og nánustu aðila.   
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6 Helstu rannsóknaniðurstöður fjölþjóðlegrar rannsóknar 

Rannsóknin er hluti  fjölþjóðlegrar rannsóknar sem fór fram í Marie – Curie Institute í París, 

Adventist Hospital í Sydney, Michigan State University Hospital, Sir Charles Gairdner 

Hospital, Edith Cowan University í Perth ásamt Landspítala - háskólasjúkrahúsi. Hér að neðan 

verður greint frá helstu niðurstöður þessara rannsókna. Rannsóknarniðurstöðurnar voru 

sendar til Íslands af Dr. Martine Faure – Alderson, en hún er tengiliður og forsvarsmaður 

fjölþjóðlegu rannsóknarinnar og heldur utan um niðurstöður hennar. 

 

Niðurstaða frumrannsóknar, sem gerð var á Sir Charles Gairdner Hospital í Perth á árunum 

2002 – 2004 um áhrif viðbótarmeðferða á líðan krabbameinsgreindra einstaklinga, var að 

þær viðbótarmeðferðir sem veittar eru með snertingu virtustu auka lífsgæði einstaklinganna.  

Á Sir Charles Gairdner Hospital eru 21 meðferðartegund í boði og meðhöndlaðir 80 – 100 

sjúklingar á viku. Svæðameðferð, líkamsnudd og ilmkjarnaolíumeðferð eru vinsælustu 

viðbótarmeðferðirnar. Af 818 krabbameinsjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni voru 717 

konur á aldrinum 19 – 85 ára, meðalaldur var 55 ár. 48% voru með brjóstakrabbamein. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að meðferðirnar reyndust draga úr verkjum, 

þreytu, ógleði og bættu svefn, matarlyst, hægðir og öndun. Mest áberandi var þó hvað 

meðferðin dró úr þreytu. Meðal þeirra upplýsinga sem var safnað var voru jákvæð áhrif á 

milli umönnunaraðila og þátttakenda.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um jákvæð áhrif svæðameðferðar á lífsgæði, 

depurð, kvíða, vonbrigði  og uppnám. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að 

svæðameðferð, sem viðbótarmeðferð í tengslum við krabbameinsmeðferð, sé til bóta fyrir 

sjúklinginn.   

 

Helstu niðurstöður frá Marie Curie Institute í París voru að með CSR meðferð minnkaði 

aukaverkun eins og ógleði daglega í tvo til þrjá daga eftir meðferð. Meðferðin hafði einnig 

áhrif á svefn til hins betra á þeim degi sem meðferð fór fram og í þrjá til fjóra daga eftir 

meðferð. Hjá tveimur þriðju af þátttakendum var sjáanleg breyting á almennum 

svefnvenjum og í 50% tilfella var dregið  úr lyfjagjöf. Hjá legusjúklingum og þeim sem eru í 

miklum lyfjagjöfum er hægðatregða mikið vandamál. CSR meðferð var veitt á hverjum degi í 

fjóra til fimm daga með góðri svörun í hverju tilfelli.  

 

Sjúklingar sem höfðu verið skornir upp í kverkum, barkakýli og sáldbeini upplifðu mikla 

spennu aftan í hálsi. 75% sjúklinga sögðust finna fyrir slökun á þessu svæði þegar CSR 

meðferð var beitt. Sjúklingar sem höfðu farið í magauppskurð og þurftu að fá magasondu 

(eða dren) eftir aðgerð voru nuddaðir í kring um þau viðbragðssvæði sem slangan var, til 

þess að slangan hreyfðist ekki meira en eðlilegt þykir til að valda ekki sjúklingnum meiri 

óþægindum. Slangan hreyfist yfirleitt aðeins með meltingarhreyfingum með tilheyrandi 
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óþægindum fyrir sjúklinginn. Í 75% tilfella losnaði sjúklingurinn við spennu á þessu svæði 

með CSR meðferð og hafði meðferðin slakandi áhrif á magann. Fólk sem var með miklar 

bólgur í maga eða fótum náði góðum árangri eða um 70% af sjúklingum. Árangurinn var þó 

ekki varanlegur og entist í um 5 – 8 tíma eftir að meðferð lauk. Á meðan fann sjúklingurinn til 

mikillar vellíðunar og slökunar. Til að lina þunglyndi og kvíðaástand voru örvaðir báðir endar 

sympatíska hluta ósjálfráða taugakerfisins. Möndlu – og drekasvæðin sem staðsett eru á 

stóru tá virka eins og tengi á milli hjarta, heilatauga og heilabarkar. Vinna með þessi svæði 

dró úr kvíða og þunglyndi, því serótónin losnar frá heilaköngli.  

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom það í ljós að CSR meðferð á blóðrásarkerfið  hafði 

sérstaklega góð áhrif á fætur og axlir sjúklinga. Vellíðan jókst og líkamslitur varð eðlilegri og 

einnig minnkaði óþægileg skynjun, svo sem brunatilfinning og kláði, sem eru þekktar 

aukaverkanir lyfjameðferðar. Sjúklingum fannst þeir mun léttari og fundu aukna vellíðan. 

Deyjandi sjúklingar voru meðhöndlaðir mjög varlega með höfuðáttapunkta CSR meðferð 

ásamt hjartastöð og solarplexus. 

 

Rannsóknin á Adventist Hospital í Sydney hófst í febrúar 2007 og stóð í þrjú ár Þar var veitt 

CSR meðferð fyrir Dagdeildarsjúklinga.. Athugun var gerð á eftirfarandi þáttum; kvíða, 

depurð, taugapirringi, verk, hægðum og spennu í vöðvum. Stærsti hluti þátttakenda voru 

konur með brjóstakrabbamein og þrír létust meðan á meðferð stóð. Þær niðurstöður sem 

hafa verið birtar úr rannsókninni gefa vísbendingar um að svæðameðferð sé til bóta við að 

auka lífsgæði fólks með krabbamein og draga úr einkennum aukaverkana. Það kom í ljós að 

því yngri sem sjúklingurinn var, því meiri kvíða upplifði hann.  Ungar konur með börn sýndu 

mikinn vilja til að halda fjölskyldulífinu sem eðlilegustu og CSR meðferðin hjálpaði til við að 

losa um tilfinningar. Sjúklingar sem höfðu fyrri sögu um kvíða fundu  fyrir minnkun 

kvíðaeinkenna í lok meðferðar. Einnig hafði meðferðin mikil jákvæð áhrif á þunglyndi og 

depurð og gáfu niðurstöður vísbendingar um að CSR meðferð yki vellíðan fólks og minnkaði 

þunglyndi og depurð.  

 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum frá Sydney gaf CSR meðferðin mjög góða slökun og dró 

úr vöðvaspennu. Þátttakendur urðu sterkari andlega og fundu fyrir aukinni orku. Algeng 

aukaverkun krabbameinsmeðferðar er hægðatregða og hjálpaði CSR meðferðin við það 

vandamál. Þeir þátttakendur sem fundu fyrir taugapirring í höndum og fótum sögðu 

meðferðina styðja vel við tilfinningu á þessum stöðum.  

 
Árið 2006 voru niðurstöður Michigan State Universtity Hospital kynntar. Niðurstöðurnar 

náðu til hinna ýmsu viðbótarmeðferða á meðan krabbameinsgreindur einstaklingur var í 

lyfjameðferð. Stærsti hluti þátttakenda voru konur, en 100 sjúklingar tóku þátt. 49% af þeim 

konum sem tóku þátt voru með brjóstakrabbamein. Auðveldara reyndist fyrir sjúklinginn að 

notast við eina tiltekna viðbótarmeðferð á meðan á lyfjameðferð stóð. Svæðameðferð var 

vinsælasta viðbótarmeðferðin en meðferðinni lauk þegar markmiðum var náð.  
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7 Áhrif höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð með svæða- og 
viðbragðsmeðferð (CSR) á líðan krabbameinsgreindra  einstaklinga í meðferð. 

 

7.1 Aðferðafræði  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar var að safna upplýsingum og skrá áhrif CSR 

meðferðar á líðan fólks með krabbamein. CSR meðferð var veitt á sjúkrastofnunum erlendis 

og hér. Rannsóknin var hluti af stærri fjölþjóðlegri heild þar sem unnið var að því að safna 

upplýsingum og gögnum til samanburðar á því hvaða aðferð gagnist  best í þeim tilgangi að 

fyrirbyggja aukaverkanir og bæta líðan hjá krabbameinsgreindum einstaklingum í meðferð.  

Meðferðaraðilum  var kunnugt um þann ávinning sem aðferð þeirra hefði á fólk sem greinst 

hafði með krabbamein og aukaverkanir meðferða s.s. vegna lyfjameðferðar. Lítið hafði þó 

verið skrifað um þetta og ekki hafði  farið fram skipulagðar rannsóknir fyrr en nú.  

 

Í þessari rannsókn voru eftirfarandi breytur rannsakaðar:  

 verkur 
 þunglyndi 
 ógleði 
 kvíði 
 þyngdartap  
 hármissir 
 rólyndi og vellíðan 
 hægðatregða 
 öndun 

 

Hodgson (2000) gerði rannsókn þar sem áhrif svæðanudds á lífsgæði voru skoðuð hjá 

krabbameinssjúklingum. Í þeirri rannsókn virðist svæðanudd hafa áhrif til að bæta lífsgæði 

hjá sjúklingum með krabbamein. 

 

 

7.2.1 Skilgreining á breytum 

Skilgreiningar eru fengnar úr krabbameinshandbókinni sem gefin er út af Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi. Breyturnar eru eins og áður hefur komið fram; verkur, þunglyndi, ógleði, 
kvíði, þyngdartap, hármissir, líðan, öndun og hægðatregða.  
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Líðan er breyta sem skilgreind er sem almenn líðan um getu til athafna daglegs lífs. 

Erfitt getur verið að lýsa verkjum. Þeir eru persónuleg upplifun einstaklings og erfitt getur 

reynst að mæla þá eða  skilgreina. Mörg orð eru notuð í íslensku yfir hugtakið verk, það eru 

t.d. sársauki, kvöl, seyðingur, þrautir og svo framvegis. Verki er lýst á huglægan hátt eins og 

viðkomandi finnst hann vera. Alþjóðleg skilgreining International Association for study of 
pain á   verk   er:   „óþægileg   skynjun   og   tilfinningareynsla   sem   tengd   er   raunverulegri   eða  
mögulegri  vefjaskemmd  eða  er  lýst  á  þann  hátt“  (Sigurður  Árnason,  1994).    Ekki er hægt að 

segja að stingur sé verri en tak en sá sem er með verk getur lýst verknum með því að gefa 

honum tölugildi, t.d. á skalanum 1 – 10, þar sem einn er enginn verkur en 10 mesti verkur. 

Slík tölugildi eru notuð í þessari rannsókn. Það hefur sýnt sig að við sjálf erum sjálfum okkur 

samkvæm við slíkt sjálfsmat. Með því að setja tölugildi á verkinn er hægt að meta hvort 

verkurinn fer versnandi, stendur í stað eða fer minnkandi. Með þessum hætti er verkur 

mælanleg breyta (Svanhvít Björgvinsdóttir, 2000)  

 

Depurð/þunglyndi (e. depression) er algeng aukaverkun og orsakir hennar geta verið 

margvíslegar. Helstu orsakir eru taldar vera röskun á boðefnastarfsemi heilans, erfðir, erfið 

reynsla, t.d. áföll og missir, og langvarandi álag og streita. Tilfinningar eins og hryggð, leiði, 

ótti og örvænting eru tilfinningar sem við finnum fyrir þegar við verðum fyrir alvarlegu áfalli 

eins og að greinast með krabbamein. Slíkar tilfinningar eru eðlilegar og líða oft hjá með hjálp 

nánustu aðila, vina og annarra í kringum okkur. Ef tilfinningarnar eru sterkar, tíðar og vara 

samfleytt í langan tíma eru þær merki um depurð eða þunglyndi. Depurð eða þunglyndi 

getur haft margvísleg áhrif á færni okkar til að takast á við daglegt líf. Einkennin geta verið 

hugræn og líkamleg ásamt tilfinningalegum einkennum og geta komið fram í hegðun. 

Stundum  eru einkennin væg en ef þau eru mikil getur það verið merki um alvarlegt 

þunglyndi (Halla Þorvaldsdóttir og Herdís Einarsdóttir, 2003) 

 
Kvíði (e. anxiety) er tilfinning sem allir hafa fundið fyrir en að vísu í misjafnlega miklum mæli. 

Oft virðist sem mat á andlegum styrk og getu sé meðal annars fólgið í því að ráða við kvíða 

og ótta. Þess vegna freista margir þess, hver í sínu horni, að glíma við kvíðann. Fjöldi þeirra er 

glíma við kvíða leita því ekki eftir viðeigandi úrlausn í upphafi, oftast vegna blygðunar, óvissu 

um árangur eða skorts á vitneskju um úrræði. Slíkt veldur bæði óþarfa vanlíðan og eykur 

hættu á ýmsum andlegum og líkamlegum sjúkdómum svo sem þunglyndi og vöðvabólgu 

(Lárus Helgason, 2004). 

 
Hármissir (e. hair loss) er flokkað undir almenna líðan. Hármissir er algeng aukaverkun 

krabbameinslyfjameðferðar. Það er áfall að þurfa að missa hárið og flestir missa hárið meðan 

á meðferð stendur. Hármissir byrjar oftast í annarri viku frá upphafi meðferðar og getur 

orðið algjör á skömmum tíma. Þegar meðferð lýkur hefst hárvöxtur að nýju. Hármissir er fyrir 

flesta mikið áfall (Ásdís L. Emilsdóttir og Sigurlaug Magnúsdóttir, 1998). 

 

Hægðatregða er mikið vandamál hjá legusjúklingum og þeim sem eru á lyfjameðferð. 

Eðlilegar hægðir eru 7 á skalanum 1 – 10. Hægðatregða getur orsakast af mörgum þáttum, 
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þar má nefna minnkaða vökvainntekt, fæðuinntekt og hreyfingu, breytingu á umhverfi og 

vegna reglulegrar notkunar ýmissa lyfja, t.d. verkjalyfja sem draga úr hreyfingu þarmanna. 

Hægðatregða getur verið bein afleiðing ákveðinna sjúkdóma (Svandís Íris Hálfdánardóttir, 

1999). Sum krabbameinslyf valda niðurgangi en það er oftast tímabundið ástand (Nína 

Hrólfsdóttir, 1998). 

  

Eitt af fyrstu einkennum sjúkdómsins er þyngdartap og er það ekki sett á mælanlegan skala. 

Þyngdartap er flokkað undir almenna líðan.   

  

Ógleði (e. nausea) og uppköst geta verið afleiðingar meðferðar með frumueyðandi lyfjum. 

Sum lyf valda ekki ógleði. Ógleðinni fylgja oft mörg einkenni, svo sem hraður hjartsláttur, 

sviti, fölvi, aukin munnvatnsframleiðsla, hröð og djúp öndun og slappleiki (Lilja Jónasdóttir og 

Stefanía Sigurðardóttir, 1999).  

   

7.2 Framkvæmd rannsóknar  

Áður en rannsókn hófst var sótt um viðeigandi leyfi frá Vísindasiðanefnd þar sem um 

viðkvæmar persónu upplýsingar er að ræða. Það tók ár með tilheyrandi bréfaskriftum að fá 

leyfi til rannsóknarinnar hjá íslensku Vísindasiðanefndinni. Leyfið fékkst í júní 2007 (fylgiskjal 

1) og í kjölfarið samþykki frá persónuvernd (fylgiskjal 2) sem og leyfi frá Landspítalanum 

(fylgiskjal 3). Umsóknarferlið var að mestu í höndum Hallfríðar Maríu Pálsdóttur en 

framkvæmd rannsóknar í höndum Jakobínu Eyglóar Benediktsdóttur og Vigdísar Helgu 

Eyjólfsdóttur. Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í nóvember 2007 og henni lauk í júní 2010.  

 

Haustið 2007 hófst sjálf framkvæmdin og byrjað var að veita CSR meðferð inn á 

Blóðlækningadeild einu sinni í viku, en þar sem Blóðlækningadeild er aðeins 14 rúma deild 

var ekki nægjanlegur markhópur þar fyrir rannsóknina. Var þá leitað eftir leyfi frá Dagdeild 

blóð – og krabbameinlækningar  og fékkst leyfi til að bjóða sjúklingum að taka þátt í 

rannsókninni.  

 

Hver sjúklingur fékk kynningu á rannsókninni og hann skrifaði undir upplýst samþykki þar 

sem kom fram tilgangur og markmið rannsóknar sem og upplýsingar um trúnað. Einnig kom 

fram að hægt væri að draga sig úr rannsókninni á hvaða tímapunkti sem var og aðrar 

mikilvægar upplýsingar (fylgiskjal 4). Hjúkrunarfræðingar völdu einstaklinga af handahófi í 

rannsóknina en það voru einstaklingar með krabbamein sem einnig voru í lyfjameðferð og 

geislameðferð á Dagdeildinni. 

 

CSR meðferðin var framkvæmd á stofu fyrir Dagdeildarsjúklingana og mættu sjúklingarnir 

einu sinni í viku að jafnaði í 10 skipti hver. Hver meðferðartími var um það bil 35 - 60 

mínútur. Þátttakendur sem fengu þessa meðferð inn á Blóðlækningadeild fengu meðferðina í 

rúminu  „bed  side“.  Meðferðin var ekki veitt á meðan lyf eða blóð voru gefin og ekki heldur ef 

sjúklingur var með háan hita eða blóðflögumælingar lágar. Meðferðartímarnir, hjá 
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þátttakendum á 11G, voru að meðaltali fjórir til tíu. Unnið var með það meðferðarform sem 

hentaði hverjum þátttakanda (sjá kafla 2.1 um meðferðarform).  

 

Fyrir utan gott meðferðarform, þurfa margir þættir að spila saman til að það náist sem 

bestur árangur í meðferðinni. Meðferðaraðili þarf að gæta þess að nuddherbergið sé vel 

loftræst og með þægilegu hitastigi. Búa þarf vel um sjúklinginn þar sem púða er komið fyrir 

undir mjóbaki eða hnésbótum. Við framkvæmd meðferðar var meðferðaraðili í þægilegum 

fötum og þess gætt að líkamsstelling væri þægileg og óþvinguð, þar sem hver meðferðartími 

tekur um 30 – 45 mínútur.  Gætt var að því að byrja meðferðina með hlýjar hendur og 

passað að breitt væri vel yfir þann fót sem ekki var verið að vinna með svo nuddþeginn 

kólnaði ekki. Nuddað var varlega, byrjað á léttum strokum yfir allan fótinn áður en sjálf 

meðferðin hófst. Til að skynja árangur meðferðarinnar á meðferðartíma var nauðsynlegt að 

fylgst vel með öndun og viðbrögðum þátttakanda.. Samskipti við þátttakanda var mjög 

mikilvæg, einnig að gefa honum færi á að spyrja. Haft var í huga að meðferðaraðili er ekki að 

sjúkdómsgreina né að lofa þátttakanda lækningu. Fyrir og eftir meðferðartíma var farið yfir 

líðan sjúklingsins og skráð niður eftir bestu getu einnig var skráð  mat sjúklings á eigin líðan.  

 

7.2.1 Mælitæki   

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti með 12 spurningum (fylgiskjal 5). Spurt var um 

líðan og ástand einstaklingsins fyrir og eftir meðferð. Þátttakendur mátu ástand sitt á 

skalanum 1 - 10, þar sem 1 táknar bestu líðan og 10 verstu. Einnig voru þátttakendur spurðir 

út í líðan þar sem þeir gátu lýst henni í orðum og það skráð niður á tiltekin skráningarblöð. 

Einnig var skráð hversu langan tíma hver meðferð tók. 

 

Þær breytur sem mældar voru með mælitæki rannsóknarinnar eru huglægt mat þátttakanda 

um ástand sitt hverju sinni. Hver og einn metur hverja breytu fyrir sig t.d. verk eða kvíða og 

raðar verknum eða kvíðanum niður á skala frá einum og upp í tíu, þar sem tíu er hæsta gildið 

þ.e. mesti verkur. Hafa þarf í huga að þegar huglægt mat er notað þá getur t.d. verkur hjá 

einum verið þrír meðan annar þátttakandi metur samskonar verk fjóra.  

 

  

7.3.2 Þátttakendur 

Val á þátttakendum fór þannig fram að á Dagdeild blóð og krabbameins 11B voru það 

hjúkrunarfræðingar sem völdu af handahófi sjúklinga til að bjóða þátttöku. Alls tóku þátt 25 

sjúklingar af göngudeild, sem þáðu tíu CSR meðferðir.  

 

Á Blóðlækningadeild 11G voru þátttakendur 59 , sem skiptist þannig að þrjátíu og þrjár konur 

og tuttugu og sex karlmenn þáðu meðferð. Úrtakið var 59 þátttakendur ,í  meðaltal var tekið 

mið af öllum sem fengu fjórar meðferðir.  Erfitt reyndist  að veita sjúklingum tíu meðferðir 

samfellt, því að þeir dvöldu mislengi inn á deild. 
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Á Blóðlækningadeild var það Jakobína Eygló Benediktsdóttir, rannsóknaraðili, sem valdi 

þátttakendur, í samráði við hjúkrunarfræðing, og gaf þeim sjúklingum kost á að taka þátt og 

þiggja CSR meðferð.  Alls tóku 59 sjúklingar þátt af Blóðlækningadeild.  Til að fá sem 

marktækasta úrtak var notast við þá aðila sem fengu fjóra meðferðartíma og skoðaðar 

niðurstöður út frá því. Vandi við Blóðlækningadeild er sá að fólk kemur og fer í meðferð og 

erfitt að ná tíu tíma meðferð með svo stóran hóp. Lagt var upp með að hver þátttakandi 

fengi tíu skipti en vitað var fyrirfram að erfitt væri að ná því markmiði. Einnig hefur það áhrif 

að sjúklingahópurinn á Blóðlækningadeild er viðkvæmur og því ekki alltaf móttækilegur fyrir 

meðferð. Að skoða fjóra meðferðartíma gefur vísbendingar um þróun líðan eftir fjögur skipti 

sem getur gefið vísbendingar um áhrif áframhaldandi meðferðar.  

 

Fyllsta trúnaðar var gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað var í rannsókninni. Farið var 

með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 121/1989. Allar upplýsingar voru fengnar frá þátttakendum og engar 

sjúkraskýrslur voru notaðar við þessa rannsókn. Með undirskrift á upplýstu samþykki 

samþykktu þátttakendur skráningu, úrvinnslu og flutning á svörum sínum við spurningunum. 

Allar læknisfræðilegar upplýsingar voru dulkóðaðar með gælunafni eða númeri. Allar aðrar 

upplýsingar voru einnig kóðaðar og að lokinni rannsókn og úrvinnslu var öllum upplýsingum 

utan niðurstaðna eytt. Engar auðkennanlegar upplýsingar og einungis niðurstöður verða 

fluttar úr landi sem hluti af fjölþjóðlegri samanburðarrannsókn.  

Rannsóknin/meðferðin var þátttakendum að kostnaðarlausu og var hún framkvæmd í 

samræmi við ákvæði Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum.  

 

7.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við tölvuforritið Excel við vinnslu niðurstaðna og þær settar fram í máli og 

myndum. Vegna þess að erfitt var að veita marga meðferðartíma í samfellu sökum breytilegs 

ástands þátttakanda var ákveðið eftir fjóra meðferðartíma að skoða niðurstöður frá 59 

þátttakendum á Blóðlækningadeild,. Teknar voru saman tölurnar úr mælitækinu eftir hvern 

tíma og fundið meðaltal fyrir þá. Slíkt var gert fyrir alla fjóra meðferðartímana. 

Niðurstöðurnar voru síðan settar saman í graf sem sýnir breytingar milli meðferðartíma.  

 

Hjá þátttakendum af Dagdeild og blóð og krabbameins (11B) var ákveðið að skoða alla þá 

þátttakendur sem fengu tíu meðferðartíma alls 25 þátttakendur. Teknar voru saman tölur úr 

mælitækinu eftir hvern meðferðartíma og fundið út meðaltal, slíkt var endurtekið fyrir alla 

tíu meðferðartímana. Síðan var meðaltal sett saman í graf sem sýnir mismun milli 

meðferðartíma.  
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8 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram í máli og myndum. Kaflanum 

verður skipt í tvo undirkafla og mun sá fyrri fjalla um niðurstöður Blóðlækningadeildar (n=59)  

og sá seinni um niðurstöður af Dagdeild blóð og krabbameinslækninga (n= 25).  

 

Tafla 1: Fjölda sjúklinga eftir sjúkdómsgreiningu og aldursbil á Dagdeild blóð- og krabbameinslækninga 11B. 

Sjúkdómar Fjöldi Aldur 

Brjóstakrabbamein 8 (54-66) 

Eitilfrumukrabbamein  8 (66-83) 

Krabbamein 

 

8 (43-74) 

Krabbamein í nýrum 1 65 

 

 

Tafla 2: Fjöldi sjúklinga eftir sjúkdómsgreiningu og aldursbil á Blóðlækningadeild 11G. 

Sjúkdómar Fjöldi Aldur 

Eitilfrumukrabbamein 16 (39-95) 

Bráðahvítblæði 
 

16 (34-70) 

Langvinnt hvítblæði 
 

4 (58-75) 

Brjóstakrabbamein 9 (51-68) 

Mergfrumuæxli   14 (45-88) 
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8.1 Niðurstöður Blóðlækningadeildar (11G) 

Þegar  skoðaður var verkur hjá þátttakendum á Blóðlækningadeild 11G LSH, kemur í ljós að 

meðaltal verks var í upphafi meðferðar 2.36 (mynd 6) á skalanum 1-10 í fyrsta tíma. Mesti 

mögulegi verkur er 10. Á þriðja meðferðartíma var verkurinn 2,44 en eftir fjóra meðferðar 

tíma minnkaði  verkurinn niður í  1.84. 

 

 

Mynd 6: Sýnir verk (e. pain) á skalanum 1 – 10, þar sem 1 er enginn verkur. 

Á mynd 7 er meðaltal þunglyndis sett fram. Í fyrsta tíma meðferðar var meðaltal þunglyndis 

3.58 á skalanum 1-10, þar sem versta hugsanlegt þunglyndi er 10. Eftir fjóra meðferðartíma  

lækkaði meðaltal niður í 2.67.  

 

Mynd 7: Sýnir þunglyndi (e. depression) á skalanum 1 - 10, þar sem 1 er ekkert þunglyndi. 

 



Áhrif höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðar með svæðameðferð (CSR) á líðan einstaklinga með krabbamein  

  29 
 

 

Á mynd 8 er meðaltal öndunar sett fram. Eftir fyrsta meðferðartíma var meðaltal 1.79  á 

skalanum 1-10. Mestu erfiðleikar við öndum er 10. Eftir annan meðferðartímann lækkaði 

meðaltal niður í 1,5 en hækkaði svo eftir þriðja og fjórða og var eftir fjóra meðferðartíma 

1,75. 

 

Mynd 8: Sýnir öndun (e. breathing) á skalanum 1 - 10, þar sem 1 er eðlileg öndun. 

 

Á mynd 9 er meðaltal ógleði sett fram. Eftir einn meðferðartíma var meðaltal 1.54 á 

skalanum 1- 10. Mesta hugsanlega ógleði er 10. Eftir fjóra meðferðartíma lækkaði meðaltal í 

0,96.  

 

Mynd 9: Sýnir ógleði (e. nausea) á skalanum 1 - 10, þar sem 1 er engin ógleði. 
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Á mynd 10 er meðaltal kvíða sett fram. Eftir fyrsta meðferðartímann var meðaltal 4,68 á 

skalanum 1 – 10. Mesti hugsanlegi kvíði er 10. Eftir fjóra meðferðartíma lækkaði meðaltal í 

3,21.  

 

Mynd 10: Sýnir kvíða (e. anxiety) á skalanum 1 - 10, þar sem 1 er enginn kvíði. 

 

Þegar meðaltal líðan var sett fram má sjá á mynd 11 að eftir fyrsta meðferðartímann var 

meðaltal 4,67 á skalanum 1 -10, þar sem einn er besta mögulega líðan. Eftir fjóra 

meðferðartíma var meðaltal orðið 3,38.  

 

 

Mynd 11: Sýnir líðan (e. calmness) á skalanum 1 - 10, þar sem 1 er góð líðan. 
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8.2 Niðurstöður göngudeildar  

Þegar skoðaður var verkur hjá þátttakendum á göngudeild LSH, kom í ljós að meðaltal verks 

var eftir einn meðferðartíma 3,6, á skalanum 1 – 10, þar sem mesti mögulegi verkur er 10. 

Eftir hvern meðferðartíma lækkaði meðaltal og eftir tíu meðferðartíma var meðaltal 1,3. 

 

Mynd 12: sýnir verk (e. pain) á skalanum 1 - 10 hjá þátttakendum á Dagdeild 11B, þar sem 1 er enginn verkur. 

 

 

Á mynd 13 er meðaltal þunglyndis sett fram. Eftir fyrsta meðferðartímann var meðaltal 5,7 á 

skalanum 1 – 10, þar sem 10 var mesta mögulega þunglyndi. Á sjötta meðferðartímanum fór 

meðaltal niður í 3,1 og eftir tíu meðferðartíma hafði meðaltal  lækkað  í 1.9.  

 

Mynd 13: Sýnir þunglyndi (e. Depression) á skalanum 1 – 10 hjá þátttakendum á Dagdeild 11B, þar sem 1 er 
ekkert þunglyndi. 
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Á mynd 14 er meðaltal öndunar sett fram á skalanum 1 – 10, þar sem eðlileg öndun er 1. 

Eftir einn meðferðartíma var meðaltal 2,4 og eftir tíu meðferðartíma hafði meðaltal öndunar 

lækkað niður í  1,1.  

  

Mynd 14: Sýnir öndun (e. breathing) á skalanum 1 - 10 hjá þátttakendum á Dagdeild 11B, þar sem 1 er eðlileg 
öndun. 

 

Á mynd 15 eru settar fram niðurstöður um áhrif meðferðar á ógleði. Eftir einn 

meðferðartíma var meðaltal 2,1 og eftir tíu meðferðartíma hafði meðaltal  lækkað í 1,0.  

 

Mynd 15: Sýnir ógleði (e. nausea) á skalanum 1 - 10 hjá þátttakendum á Dagdeild 11B, þar sem 1 er engin 
ógleði. 
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Á mynd 16 er meðaltal kvíða sett fram. Eftir einn meðferðartíma var meðaltal kvíða hjá 

þátttakendum 5,4 á skalanum 1 – 10, þar sem 1 var enginn kvíði. Eftir 6 meðferðartíma hafði 

meðaltal lækkað niður í 3,1 og í lok meðferðar eða eftir tíu skipti hafði meðaltal lækkað í 1,9.  

 

Mynd 16: Sýnir kvíða (e. anxiety) á skalanum 1 - 10 hjá þátttakendum á dagdeild 11B, þar sem 1 er enginn 
kvíði. 

 

Á mynd 17 er meðaltal almennrar líðan þátttakenda sett fram. Eftir einn meðferðartíma var 

meðaltal 6,3 og eftir 5 meðferðartíma var meðaltal komið niður í 3,5. Í lok meðferðar var 

meðaltal 2,1 á skalanum 1-10, þar sem einn er besta mögulega líðan.  

 

Mynd 17: Sýnir líðan (e. calmness) á skalanum 1 - 10 hjá þátttakendum á Dagdeild 11B, þar sem 1 er góð 
líðan. 
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9 Umræður  

Í þessum kafla verður farið í helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

aðrar rannsóknaniðurstöður þeirra landa sem tóku þátt í þessari fjölþjóðlegu rannsókn. Farið 

verður í hverja breytu fyrir sig, bæði fyrir Blóðlækningadeild og Dagdeild blóð – og 

krabbameinslækninga.  

 

Þegar rýnt er í helstu niðurstöður rannsóknarinnar kemur fram að hjá sjúklingum 

Blóðlækningadeildar sem tóku þátt í rannsókninni minnkaði almennur verkur eftir tvo 

meðferðartíma. Hinsvegar jókst hann eftir þrjá tíma en minnkaði aftur eftir fjögur skipti. 

Þetta gefur vísbendingar um að meðferðin hafi áhrif á verk en óljóst er í hversu langan tíma 

virknin varir eftir meðferð. Verkurinn var mældur með huglægu mati þátttakandans og  

samkvæmt niðurstöðum frá Dagdeild kom í ljós að verkurinn minnkaði stöðugt á milli 

meðferðartímanna sem voru alls tíu tímar. Þetta gefur einnig vísbendingar um að meðferðin 

hafi jákvæð áhrif á upplifun einstaklings á verk yfir það tímabil sem meðferðin var veitt. 

Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum frá Perth og Sir Charles Gairdner 

spítalanum þar sem fram kom að meðferðin hafði jákvæð áhrif á verk.  

Tilvitnun í þátttakendur:  

 

„...er með mikinn höfuðverk...lagaðist eftir meðferðina...“ 
 

„...er með höfuðverk... gat náð góðri slökun og höfuðverkurinn er minni.“ 
 

„...minni höfuðverkur ... ég slakaði  vel  á  og  sofnaði  í  lokin…“ 
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að áhrif svæðameðferðar á þunglyndi 
var jákvæð hjá bæði sjúklingum Blóðlækningadeildar og Dagdeildar. Þátttakendur Dagdeildar 

fengu 10 meðferðartíma og þegar skoðaðar eru niðurstöður var munur eftir hvern 

meðferðartíma, það er eftir meðferð virtist þátttakendum líða betur andlega. Meðferðin var 

veitt vikulega og huglægt mat þátttakandans um þunglyndi mælt í hverjum tíma. 

Vísbendingar eru um að CSR meðferð hafi jákvæð áhrif á tímabundið þunglyndi hjá 

einstaklingum í krabbameinsmeðferð, en tímabundið þunglyndi er algengt hjá sjúklingum 

sem greinst hafa með krabbamein. Til samanburðar gáfu niðurstöður frá Sir Charles Gairdner 

spítalanum vísbendingar um jákvæð áhrif CRS meðferðar á  þunglyndi.  

Tilvitnun frá þátttakanda:  

„...andlega þung og kvíðin,... doði í fótum og tám og miklir verkir. Strax í öðrum tíma þá eru 
minnkandi verkir og léttari andlega og líkamlega,... dvínandi  doði í  tám... eftir níu meðferðir er orðin 
andlega hress og meðferðin hefur  hjálpað mér mikið og ég hef fengið  innri ró og jafnvægi... doðinn 

horfinn úr tánum...“ 
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Önnur  áhrif krabbameins er kvíði og var það ein af þeim breytum sem mældar voru í 

rannsókninni. Samkvæmt niðurstöðum minnkaði kvíðinn hjá þátttakendum Blóðlækninga-

deildar, sem fengu fjóra meðferðartíma. Vellíðan eftir meðferð varði oftast í einn til tvo 

daga. Hjá þátttakendum Dagdeildar þar sem veittir voru tíu meðferðartímar var mikill munur 

á kvíða frá fyrsta meðferðartíma og þar kom í ljós að kvíðinn minnkaði jafnt og þétt eftir 

hvern meðferðartíma. Til samanburðar gáfu niðurstöður frá Sir Charles Gairdner spítalanum 

vísbendingar um jákvæð áhrif svæðameðferðar á kvíða.  

Tilvitnun frá þátttakanda: 

„...er kvíðin og hrædd... eftir meðferðina líður mér betur andlega og kvíði fer minnkandi... er miklu 
léttari í lund og líður líkamlega og andlega betur... nuddmeðferðin hjálpaði mér að vinna með 

kvíðann og þunglyndið.“ 

Áhrif CSR meðferðar á öndun var ein breytan sem mæld var, en öndun breytist eftir líðan 

einstaklingsins og þar sem hraði öndunar eykst og minnkar eftir álagi og líðan. Samkvæmt 

niðurstöðum hafði meðferðin jákvæð áhrif á öndun bæði hjá þátttakendum á 

Blóðlækningadeild og Dagdeild. Til samanburðar kom fram í niðurstöðum Sir Charles 

Gairdner spítalanum að CRS meðferð hafi góð áhrif á öndun. 

 

Ógleði er algeng aukaverkun krabbameinsmeðferðar og því mikilvægt að skoða hana. 

Samkvæmt niðurstöðum eru vísbendingar um að meðferðin hafi jákvæð áhrif á ógleði hjá 

bæði þátttakendum á Dagdeild og Blóðlækningadeild, en ekki er ljóst í hve langan tíma 

áhrifin vara. Sum krabbameinslyf valda meiri ógleði en önnur lyf og því má leiða líkur að því 

að mat þátttakenda sé mjög mismunandi eftir því á hvaða lyfjum sjúklingurinn er og það 

hvernig líkaminn bregst við lyfjagjöfinni. Til samanburðar kom fram í niðurstöðum Sir Charles 

Gairdner spítalanum að CRS meðferð hafði áhrif á ógleði, þó áhrif meðferðar vari ekki nema í 

tvo til þrjá daga á eftir. 

Tilvitnun frá þátttakanda: 

„...er með mikla ógleði og nærist illa... er kvíðinn og dapur... náði að slaka vel á eftir nuddið og líður 
mun betur... eftir þriðja tíma var ég laus við ógleðina... er með magasondu...“ 

Að lokum var skoðuð almenn líðan þátttakenda. En með almennri líðan er átt við huglægt 

mat þátttakanda um eigin líðan í hverjum meðferðartíma, andleg og líkamleg líðan þar sem 

svefn er áhrifaþáttur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var mikill munur á almennri 

líðan þátttakenda og áhrifin jákvæð eftir því sem leið á CSR meðferðina, bæði á 

Blóðlækningadeild og Dagdeil blóð – og krabbameinslækninga. 

Tilvitnanir frá þátttakendum: 

„...líður vel andlega og líkamlega og er ánægð með meðferðina...“ 

„...ég finn mikinn mun á mér... sef betur og er orkumeiri.“ 
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„...fætur kaldir og sprungnir og blæðir úr þeim... eftir fjóra tíma er húð heil á fótum og eðlilegur 

litarháttur... andleg líðan mun betri... er kát og orkumeiri... í  betra  jafnvægi.“ 

 

Á Dagdeild var munurinn mjög greinilegur og eftir tíu CSR meðferðartíma var sjáanlegur 

munur á almennri líðan til hins betra. Undir almenna líðan flokkast einnig hármissir en það 

er mikið áfall þegar hárið fer að detta af og sjúklingar þurfa að raka af sér hárið, 

aukaverkunin tekur á andlega líðan sjúklings. Doði í taugaendum er einnig aukaverkun lyfja 

og kemur fram bæði í höndum og fótum. Erfitt getur reynst að meðhöndla taugapirring og 

doða, og oftast losna sjúklingarnir ekki alveg við þessa aukaverkun vegna skemmda í 

taugaendum. Taugaleiðnin er stærsta boðleið líkamans til að flytja upplýsingar til heilans um 

líðan og verki líkamans,  að vera með stöðug boðskipti er mikið áreiti ofan á það að vera í 

lyfjameðferð. Til samanburðar kom fram í niðurstöðum Sir Charles Gairdner spítalanum að 

CRS meðferð hafi áhrif á almenna líðan. 

Tilvitnanir frá þátttakendum: 

„...minnkandi doði í tám eftir þrjú skipti... minni ógleði eftir fjögur skipti og betri almenn líðan...“ 

„...er með doða í iljum og tám... eftir þrjá tíma er doðinn horfin úr iljum, en er minnkandi doði í tám... 
eftir 10 skipti er doðinn horfinn... nuddmeðferðin hjálpaði mikið... líður mun betur andlega og 

líkamlega...“ 

Eins og sjá má hér að framan eru áhrifin mest á andlega þætti einstaklingsins svo sem 

þunglyndi, kvíða og almenna líðan. Ef skoðaðar eru niðurstöður er mat þátttakanda það að 

andlegir þættir eins og kvíði og þunglyndi eru að skora mun hærra í huglægu mati í upphafi 

meðferðar heldur en líkamlegir þættir. Það gefur vísbendingar um það að einstaklingar með 

krabbamein upplifa mikla vanlíðan meðan á meðferð stendur. Með betri andlegri líðan getur 

sjúklingurinn frekar tekist á við erfiðar kringumstæður. Leiða má líkum að því að CRS 

meðferð getur verið liður í bættum lífsgæðum einstaklings sem gengur í gegnum 

krabbameinsmeðferð þar sem miklar aukaverkanir meðferðarinnar hafa áhrif á lífsgæði fólks.  
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Lokaorð  

Í þessari rannsókn leituðust rannsakendur við að skoða áhrif CSR meðferðar á líðan 

einstaklinga með krabbamein. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áhrif CSR meðferðar á 

ákveðnar breytur sem eru algengar aukaverkanir krabbameinsmeðferðar, lyfja- og 

geislameðferðar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru vísbendingar um jákvæð 

áhrif á líðan einstaklinga í krabbameinsmeðferð. Að bjóða uppá CSR sem viðbótarmeðferð 

gæti verið liður í að bæta lífsgæði fólks í erfiðum meðferðum. 

 

Ef CSR meðferð væri valin sem viðbótarmeðferð á Landspítala Háskólasjúkrahúsi yrði 

æskilegt að skrá niður áhrif meðferðarinnar og hversu lengi hún varir eftir meðferð og þannig 

væri hægt að styðja betur við og fylgjast með líðan sjúklingsins.  Viðbótarmeðferð sem þessi 

þyrfti að vera í föstum skorðum, það er að sjúklingar gætu gengið að því vísu að fá til dæmis 

CSR meðferð einu sinni til tvisvar í viku þar sem reglulegt bil er á milli meðferða. Einnig þyrfti 

að hafa í huga að veita meðferðina á þeim tíma sem hentar sjúklingnum til dæmis ekki á 

heimsóknartími aðstandenda þar sem sá tími er mikilvægur fyrir sjúklinginn.  

 

Til að veita CSR sem viðbótarmeðferð inn á deildum Landspítalans þyrfti að þjálfa og bæta 

við meðferðaraðilum. Þar sem aðstaða sjúklings er oft þannig að fleiri en einn deila sömu 

stofu væri æskilegt að hafa aðstöðu inn á deildum þar sem hægt væri að veita meðferð í ró 

og næði og sjúklingur gæti slakað vel á og notið meðferðarinnar. Einnig væri æskilegt að hafa 

meðferðaraðila á stofu sem sjúklingar á Dagdeild ættu aðgang að. Djúp slökun styður 

líkamann í baráttunni við sjúkdóma og samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar veitir CSR 

meðferð sjúklingum góða slökun þar sem sjúklingar upplifa betri andlega og líkamlega líðan 

sem eykur lífsgæði einstaklingsins.  

 

Eftirfylgni væri mikilvægur  þáttur  í  meðferðinni,  það  er  í  hvað  langan  tíma  „betri líðan“  varir  
eftir meðferðina. Með þeim upplýsingum væri hægt að merkja betri líðan og tilhneigingu 

líkamans til að viðhalda innri stöðugleika og hæfileika til sjálfshjálpar. Mikilvægt væri að geta 

talað við sjúklinginn daginn eftir meðferð til að fylgjast með líðan. Niðurstöður gefa 

vísbendingar um að CSR meðferð stuðli að bættum lífsgæðum þar sem unnið er að því að 

draga úr algengum einkennum eins og verkjum, ógleði, þunglyndi og kvíða.   

Einnig er mikilvægt að hafa í huga áhrif á deyjandi sjúklinga en CSR meðferð getur verið liður 

í líknandi meðferð, þar sem einstaklingur verður rólegri og upplifir minni kvíða gagnvart 

dauðanum þar sem nærvera og snerting veita hinum deyjandi styrk.  

 

Samvinna og upplýsingaflæði á milli hjúkrunarstarfsfólks og meðferðaraðila eru mjög 

mikilvæg og yrði að vera góð þar sem um er að ræða viðkvæman sjúklingahóp. 

Upplýsingaflæðið er sérstaklega mikilvægt þar sem ástand sjúklings getur breyst snögglega 

þar með talinn hiti og fleiri þættir. Nauðsynlegt væri að hafa greinagóðar upplýsingar um  
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ástand sjúklings hverju sinni til að geta veitt þá meðferð sem styður við hans líðan, andlega 

og líkamlega. 

 

Ef rannsókn sem þessi verður endurtekin þá væri æskilegt að framkvæma hana með minna 

úrtaki þar sem veittir væru færri meðferðartímar eða að meðaltali 6 meðferðartímar með 

reglulegu millibili. Einkar áhugavert væri að notast við eigindlega rannsóknaraðferð ásamt 

því að nota mælitæki rannsóknarinnar. En eigindleg rannsóknaraðferð felur í sér að nota 

djúp greiningarviðtöl til að skrá niður líðan einstaklinga. Skráning væri e.t.v. á þann hátt að 

skoða sérstaklega í hversu langan tíma áhrif meðferðarinnar vara. Einnig væri æskilegt að 

einbeita sér að færri breytum, þá helst, t.d. líðan, kvíða, svefni og þunglyndi. 

 

Rannsóknir á áhrifum viðbótarmeðferða bæta þekkingu og þróun á árangri þeirra og stuðla 

að því að þróa megi viðbótarmeðferðir sem henta meðferðum sem veittar eru á Landspítala 

Háskólasjúkrahúss. CSR meðferð getur einnig gagnast vel fleirum en þeim sem eru með 

krabbamein og því mikilvægt að kynna meðferðina víðar.  

 

Aðalkostir CSR meðferðar eru þeir að meðferðin er áhættulaus, hefur slökunaráhrif og 

þátttakandinn er fullklæddur í þessari meðferð. Meðferðin er án aukaverkana og allir geta  

nýtt sér  þetta meðferðarform þar á meðal börn og eldra fólk.  

 

Marga kvilla nútímamannsins má rekja til streitu og í flestum tilvikum getur CSR meðferð  

komið að miklu gagni auk þess sem þetta meðferðarform  hentar fólki á öllum aldri. 

Margvíslegar ástæður liggja að baki því að fólk velur viðbótameðferðir til að bæta eigin 

heilsu og líðan. Til að geta tekið ábyrgð á eigin heilsu þurfa einstaklingar að fá upplýsingar 

um  viðbótarmeðferðarúrræði sem eru í boði.  

 

 

Við tileinkum þessa rannsóknarvinnu öllum þeim sjúklingum sem háð hafa erfiða baráttu 
við krabbamein. 
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Fylgiskjal 5: Leyfi yfirlæknis Blóðlækningadeildar LSH. 
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Fylgiskjal 6: Tilkynning um ábyrgðarmann til Vísindasiðanefndar. 
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Fylgiskjal 7: Heimild til upplýsingaöflunar á dag- og göngudeild krabbameina.  
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Fylgiskjal 8: Upplýsingablað til þátttakenda. 

 

 

 

 

Áhrif svæðanudds á krabbameinssjúklinga 

 

Upplýsingablað 

 

Kæri viðtakandi 

Fræðilegar rannsóknir á áhrifum svæðanudds hafa aukist á síðustu árum og hefur 
það kallað á betri og markvissari athuganir á áhrifum þessarar meðferðar. Tilgangur 
rannsóknar þessarar er að safna saman upplýsingum víða að úr heiminum um áhrif 
svæðanudds (sem sumstaðar er veitt á sjúkrastofnunum eða á stofum) á 
krabbameinssjúklinga og kanna hvort svæðanudd dragi úr aukaverkunum 
krabbameinsmeðferðar. Rannsóknin er fjölþjóðleg. 

Á einkastofnunum hefur svæðanudd þótt hafa jákvæð áhrif.  

Lífsgæði sjúklinga hafa aukist við það að nota svæðameðferð samhliða hefðbundinni 
krabbameinsmeðferð. Rannsóknin er gerð í því augnamiði að auka 
þátttakendafjöldann í verkefninu og styrkja þannig trúverðugleika þeirra niðurstaða 
sem rannsóknin skilar.   

Gerð hefur verið rannsókn þar sem áhrif svæðanudds á lífsgæði voru skoðuð hjá 
krabbameinssjúklingum. Í þeirri rannsókn virðist svæðanudd hafa áhrif til að bæta 
lífsgæði hjá sjúklingum með krabbamein. (Hodgson 2000) 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar eru Guðbjörg Guðmundsdóttir sérfræðingur í hjúkrun 
sími: 863-8062, netfang gudgud@landspitali.is og Jakobína Eygló Benediktsdóttir, 
sjúkraliði og svæða og viðbragðsfræðingur, krabbameinsdeild, Landspítala-
háskólasjúkrahúsi, sími: 543-6220 tölvufang jeyglo@landspitali.is 

Aðrir rannsakendur eru fagmenntaðir svæða og viðbragðsfræðingar. Þeir eru; Björg 
Skarphéðinsdóttir, hjúkrunarfræðingur og svæða og viðbragðsfræðingur, Guðbjörg 
Hafsteinsdóttir, sjúkraliði og svæða og viðbragðsfræðingur, Vigdís Eyjólfsdóttir, 
svæða og viðbragðsfræðingur og Sigrún Sól Sólmundardóttir, svæða og 
viðbragðsfræðingur. 

mailto:gudgud@landspitali.is
mailto:jeyglo@landspitali.is
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Hvað er svæðameðferð? 

Svæðameðferð byggist á þeirri kenningu að í fótum og höndum séu viðbragðssvæði 
sem tengjast og samsvara hverjum líkamshluta og hverju líffæri líkamans. Kenningin 
byggir á því að ef þessir líkamshlutar eða líffæri eru veikluð að einhverju leyti, vegna 
álags, þreytu eða sjúkdóma, verða viðbragðssvæði þessi aum viðkomu. Aðal kostir 
svæðameðferðar eru : 

 Hún er áhættulaus 
 Slökunaráhrif 
 Skjólstæðingur er fullklæddur. 
 Allir geta farið í svæðanudd, þar á meðal börn og eldra fólk.  

 
Hvernig virkar svæðameðferð? 

Ein kenning er að svæðameðferð virki á sama hátt og nálastungur. Í líkamanum séu 
svokallaðar orkubrautir, sem þurfi að hafa óhindrað flæði til að viðkomandi haldi góðri 
heilsu og lífsorku. Orkubrautirnar eru 12 og byrja eða enda á fótum eða höndum. 
Svæðanudd örvar punkta á þessum orkubrautum sem örvar flæðið um þær, sem 
aftur stuðlar að betri heilsu og vellíðan.  

Önnur kenning er að þúsundir taugaenda séu staðsettir í fótunum og svæðameðferð 
örvi þessar taugar, þannig að áhrifin frá svæðameðferðinni komi frá taugakerfinu.  

 

Meðferðin: 

Svæðameðferð tekur 30 - 60 mínútur. Fæturnir eru nuddaðir og þrýst er á ákveðin 
svæði á kerfisbundinn hátt og beinist að þeim svæðum sem eru í ójafnvægi. Áhrifin 
koma fljótt í ljós, orkuforði líkamans endurnýjast og viðkomandi slakar á.  

Meðferðartímar verða ákveðnir í samráði við sjúkling. Rannsóknin fer fram á LSH og 
á einkastofum rannsakenda. Áætluð eru 10 skipti. 

 

Persónuupplýsingar: 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað verður í 
rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi 
við lög nr. 121/1989. 

Upplýsingar verða einungis fengnar frá skjólstæðingi. Engar sjúkraskýrslur verða 
skoðaðar. Rannsóknargögn verða varðveitt hjá ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn 
stendur. 
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Allar læknisfræðilegar upplýsingar verða dulkóðaðar með gælunafni eða hlaupandi 
númeri. Allar aðrar upplýsingar verða einnig kóðaðar og öllum upplýsingum að 
undanskildum niðurstöðum verður eytt að rannsókn og úrvinnslu lokinni. Engar 
upplýsingar utan niðurstaðna verða sendar úr landi.  

 

Upplýst samþykki: 

Upplýsts samþykkis verður aflað skriflega. Farið verður fram á leyfi til að meðhöndla 
þátttakendur með svæðameðferð og afla upplýsinga hjá þeim. Þátttakendum er frjálst 
að hætta þátttöku hvenær sem er, án útskýringa og afleiðinga á aðra meðferð. Þeir 
eiga rétt á því að gögnum sem aflað hefur verið um þá í rannsókninni verði eytt og 
þau ekki notuð. Neitun um þátttöku í rannsókninni mun ekki hafa áhrif í framtíðinni á 
þá heilbrigðisþjónustu sem þeir kunna að þurfa á að halda hjá þeim sem standa að 
rannsókninni.  

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og LSH, tilkynning hefur 

verið send til Persónuverndar. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 
þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 
Reykjavík. Sími 551-7100 fax 551-1444. 
 
Kær kveðja, 

____________________________________
 _____________________________________ 

Guðbjörg Guðmundsdóttir sérfræðingur í hjúkrun, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar s: 
863-8062 netfang gudgud@landspitali.is  

Og Jakobína Eygló Benediktsdóttir, sjúkraliði og svæða og viðbragðsfræðingur s: 
543-6220 netfang jeyglo@landspitali.is 

 
 

mailto:gudgud@landspitali.is
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Fylgiskjal 9: Upplýst samþykki. 

 
 
 
 
 

Rannsóknarspurningar - aðferð - þátttakendur - aðdragandi - tiltekin leyfi sem 
voru fengin (Vísindasiðanefnd og persónuvernd)  

Eyðublað fyrir upplýst samþykki.  

 

Mér, 
 _________________________________________________________________
_____________ 

 (nafn þátttakanda)  

 

___________________________________________________________________
____________ 
 (heimilisfang) (bæjarfélag) (póstnúmer) 

 

hefur verið boðin þátttaka í rannsókn um áhrif svæðameðferðar á 
krabbameinssjúklinga (sérstaklega brjóstakrabbamein).  

 

Ég hef lesið upplýsingablað varðandi rannsóknina og hef verið upplýst/ur um 
eftirfarandi atriði: 

 

1. Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka og skrá áhrif svæðameðferðar á 
krabbameinssjúklinga. Svæðanuddurum er kunnugt um þau jákvæðu áhrif 
sem meðferð þeirra virðist hafa á krabbameinssjúklinga og aukaverkanir 
meðferða, s.s. vegna lyfjameðferðar. Lítið hefur þó verið skrifað um þetta og 
það hefur ekki farið fram skipulögð rannsókn á þessu fyrr en með þessari 
fjölþjóðlegu rannsókn. Hodgson (2000) gerði rannsókn þar sem áhrif 
svæðanudds á lífsgæði voru skoðuð hjá krabbameinssjúklingum. Í þeirri 
rannsókn virðist svæðanudd hafa áhrif til að bæta lífsgæði hjá sjúklingum með 
krabbamein.  
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2. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa ekki bein áhrif á sjúkdómsmeðferð mína en 
gætu verið ávinningur til framtíðar.  

 
3. Þátttakendur fá 10 svæðanuddtíma með reglulegu millibili og þurfa að svara 

spurningalista með 13 spurningum.. 
 

4. Rannsóknin er áhættulaus og án aukaverkana.  
 

5. Mér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án skýringa. Ég get neitað að 
svara spurningum hvenær sem er. Ég á rétt á því að gögnum sem aflað hefur 
verið um mig í rannsókninni verði eytt og þau ekki notuð. Neitun mun ekki hafa 
áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem ég kann að þurfa á að halda í framtíðinni hjá 
þeim sem að rannsókninni standa. 

 
6. Komi upp vandamál get ég haft samband við Guðbjörgu Guðmundsdóttur í 

síma 863-8062 og Eygló Benediktsdóttur, í síma 694-4143 eða 543-6220. 
 

7. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað verður í 
rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 
samræmi við lög nr. 121/1989. Upplýsingar verða einungis fengnar frá 
skjólstæðingi. Engar sjúkraskýrslur verða skoðaðar.  

 
8. Ég samþykki skráningu, úrvinnslu og flutning innanlands sem utan á svörum 

mínum við spurningunum. Allar læknisfræðilegar upplýsingar verða 
dulkóðaðar með gælunafni eða númeri. Allar aðrar upplýsingar verða einnig 
kóðaðar og að lokinni rannsókn  og úrvinnslu verður öllum upplýsingum utan 
niðurstaðna eytt. Engar auðkennanlegar upplýsingar og einungis niðurstöður 
verða fluttar úr landi.   

 
9. Rannsóknin er þér að kostnaðarlausu. Hún er gerð í samræmi við ákvæði 

Helsinkisáttmálans um vísindarannsóknir á mönnum og hefur verið samþykkt 
af Vísindasiðanefnd og tilkynning hefur verið send til persónuverndar.  

 

Ég undirritaður/uð samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir að hafa 
fengið um hana upplýsingar sem um getur á upplýsingablaði og ég hef í minni 
vörslu. Ég mun reyna að fylgja rannsóknaráætlun. Mér er kunnugt um að ég get 
hætt þátttöku hvenær sem er án skýringar. Mér hefur verið tjáð að ákvæðum 
Helsinkisáttmálans sé fullnægt í þessari rannsókn. 
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Dags.______________________________________ 

 Undirskrift: ___________________________________ 

 

Undirskrift meðferðaraðila 

J. Eygló Benediktsdóttir Svæða – og viðbragðsfræðingur, Sjúkraliði 

 

Undirskrift ábyrgðarmanns rannsóknarinnar   

Guðbjörg Guðmundsdóttir sérfræðingur í hjúkrun 

________________________________________ 

Undirskrift Rannsóknaraðila á Íslandi 

 J. Eygló Benediktsdóttir  Svæða – og viðbragðsfræðingur, Sjúkraliði 

________________________________________ 
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Fylgiskjal 10: Samþykki deildarstjóra Blóðlækningadeildar til framkvæmdar rannsóknar. 

 

Ingibjörg Fjölnisdóttir,  

Deildarstjóri Blóðlækningadeild 

LSH- Deild 11G Hb.         21. október 2007 

 

 

Efni: Heimild til að safna upplýsingum um áhrif svæðameðferðar á sjúklinga 
með krabbamein á dag-og göngudeild krabbameina og blóðlækningadeild 

 

Upplýsingasöfnunin er hluti fjölþjóðlegrar rannsóknar sem framkvæmd er  samtímis í 
Bandaríkjum Norður Ameríku, Ástralíu, Bretlandi, Frakklandi og Íslandi. 

Rannsóknin er skipulögð af Dr. Martine Faure-Alderson, DO, MRO, ND, MNIMH, 
MbacC,Rs.Hom,sem mun m.a. birta niðurstöður rannsóknarinnar  á alþjóðlegri 
ráðstefnu svæðameðferðarfræðinga á Íslandi haustið 2008.  

Dr. Martine hefur starfað við Marie Curie stofnunina í Frakklandi í meira en áratug þar 
sem hún hefur stjórnað rannsóknum á því hvaða aðferðum svæðameðferðar er best 
að beita í þeim tilgangi að aðstoða við meðferð krabbameinssjúklinga og í 
fyrirbyggjandi tilgangi. 

Þegar er hafin samvinna við David Oliver á Charles Gardner sjúkrahúsinu í Perth í 
Ástralíu, prófessor Gwen Wyatt við Michigan State University í Bandaríkjunum og 
Jean Cristophe Biffaud við Marie Curie stofnunina í París, Peter Mackereth við 
Christie Hospital í Manchester á Englandi og Kim Rusten við Sydney Adventist 
Hospital í Ástralíu. Einnig er verið að vinna að því að koma á fót rannsókn í 
Melbourne.  

Um það bil 50 krabbameinssjúklingum verður boðin þátttaka í rannsókninni og þeir 
verða valdir af handahófi á Dagdeild blóð – og krabbameinslækninga LSH. 

Þeim verður afhent kynningarbréf (fylgiskjal 2) og vilji þeir taka þátt skrifa þeir undir 
upplýst samþykki (fylgiskjal 3). Áætlað er að söfnun upplýsing verði lokið þann  

1. september 2008.  
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Leyfi til að gera rannsóknina hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd þann 5. júní 
síðast liðinn (nr. 07034) og tilkynning til Persónuverndar nr. S3241/2007 staðfest 
þann 22. janúar 2007. Heimild til að framkvæma rannsóknina var veitt af 
lækningaforstjóra Jóhannesi M. Gunnarssyni og Þórði Hannessyni prófessor og 
yfirlækni þann 13. apríl 2007.  

Með bestu kveðju,  

________________________________ 

J. Eygló Benediktsdóttir  

Sjúkraliði og svæða og viðbragsfræðingur 

Lyflækningasvið II 

 

Fylgigögn 

1. Spurningalisti og protocol rannsóknar  
2. Kynningarbréf 
3. Upplýst samþykki 
4. Upplýsingar um rannsakendur 
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Fylgiskjal 11: Saga sjúklings. 
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Fylgiskjal 12: Meðferðarform.  

 

 

 

 

 



Áhrif höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðar með svæðameðferð (CSR) á líðan einstaklinga með krabbamein  

  60 
 

 

Fylgiskjal 13: Mælitæki. 

 

 


