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Markmið rannsóknar

• Skoða upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga 
m.t.t. mataræðis, notkunar fæðubótarefna og 
lækningajurta

• Breyttu krabbameinssjúklingar mataræði, neyslu 
fæðubótarefna og lækningajurta í kjölfar 
greiningar?

• Áhrif bakgrunns á upplýsingahegðun

• Hvar og hvernig nálgast krabbameinssjúklingar 
upplýsingarnar?

• Hvaða hindranir eru í vegi?



Rannsóknarspurningar

– Er munur á upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga 
um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir eftir 
lýðfræðilegum breytum?

– Hvar og hvernig leita krabbameinssjúklingar 
upplýsinga um mataræði, fæðubótarefni og 
lækningajurtir? 

– Hvaða hindranir upplifa krabbameinssjúklingar í 
upplýsingaleitinni?

– Breyttist afstaða þátttakenda til mataræðis, 
fæðubótarefna og lækningajurta í kjölfar þess að 
greinast með krabbamein?



Tengiliðir

• Ásgerður Sverrisdóttir deildarlæknir

• Þórunn Sævarsdóttir 
deildarhjúkrunarfræðingur

• Erna Magnúsdóttir forstöðumaður

• Sigrún Lillie Magnúsdóttir verkefnisstjóri



Um rannsóknina

• Spurningalisti forprófaður 
• Nafnleynd viðhöfð
• Leyfi Siðanefndar Landspítala nr. 2/2016
• Hentugleikaúrtak sjúklinga sem sótti þjónustu  

– Dag- og göngudeildar krabbameinslækninga
– Ljóssins
– Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins

• 107 þátttakendur
• 42% svörun
• Gagnaöflun: 18. mars til 1. júní 2016



Aldursdreifing þátttakenda
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Fjöldi

Aldur (ár)

Meðalaldur 59,18 ár (22-81 ár)



Mataræði
Leitað af ásetningi að upplýsingum



Hindranir tengdar 
upplýsingahegðun - mataræði

Þátttakendur áttu í erfiðleikum með að finna 
upplýsingar um mataræði sem þeir treysta

• Þekkja ekki deili á þeim sem birta upplýsingar

• Gífurlegt upplýsingaflæði er á netinu

• Sérfræðingar eru ekki alltaf sammála

• Upplýsingar misvísandi, flóknar og erfitt að skilja þær

• Erfitt að finna upplýsingar með gagnlegum ráðum



Breytt mataræði

43% (n=29) breyttu mataræði í kjölfar 
krabbameinsgreiningar

• Ástæður fyrir að breyta ekki mataræði:

– Telja sig ekki þurfa þess (n=10)

– Reynt en gefist upp (n=3)

– Hafa ekki trúa á (n=2)

– Ekki tilbúin(n) (n=1)



Fæðubótarefni og lækningajurtir
Rekist á upplýsingar



Fæðubótarefni og lækningajurtir

Marktækur munur fannst á neyslu fæðubótarefna og 
lækningajurta fyrir- og eftir greiningu á krabbameini

Fæðubótarefni:

75% -> 83%

25% neytti ekki fyrir greiningu

Lækningajurtir:

29%-> 46%

71% neytti ekki fyrir greiningu



Staðhæfingar og hindranir 

Fæðubótarefni og lækningajurtir



Samantekt
• Fjöldi marktækra niðurstaðna 
• Marktekt fór eftir: Kyni, aldri, menntun, netnotkun og 

upprunalíffæri krabbameins (p≤0,050)
• Marktekt fór ekki eftir: Hjúskaparstöðu, búsetu eða 

tíma frá greiningu (p≥0,050)
Sterk vísbending:

(1) Búseta á höfuðborgarsvæði 
– rekast á upplýsingar um mataræði í miðlum (p=0,052) 
– telja að fæðubótarefni eða lækningajurtir hafi áhrif á 

verkun lyfja (p=0,055) 
(2) Hafa lokið meðferð
– miðlað af jafningjahópi að fyrra bragði um fæðubótarefni 

og lækningajurtir (p=0,052) 



Samantekt

• Leit af ásetningi – gúggla

• Miðlað að fyrra bragði – vinur, kunningi, 
ættingi

• Rekast á upplýsingar um mataræði – vinur, 
kunningi, ættingi

• Rekast á upplýsingar um fæðubótarefni og 
lækningajurtir – auglýsingar, dagblöð og 
tímarit á prenti


