
 

 

 

 

 

 

 

 

Þættir sem hafa áhrif á meðferðarheldni hjá 
sjúklingum með átröskun 

 
 
 
 
 

Guðrún Mist Gunnarsdóttira 
Leiðbeinendur: Sigurður Páll Pálssonb, Guðlaug Þorsteinsdóttirb 

a
 Læknadeild Háskóla Íslands, 

b
 Geðdeild Landspítala 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Sc.- gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Júní 2012  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Efnisyfirlit 

 

 

Ágrip...........................................................................................................................................3 

Skammstafanir............................................................................................................................4 

1. Inngangur................................................................................................................................5 

1.1. Orsakir, þróun og framvinda átröskunar..................................................................7 

1.2. Einkenni átröskunar.................................................................................................8 

1.3. Fylgikvillar átröskunar.............................................................................................9 

 1.3.1. Líkamlegir fylgikvillar..............................................................................9 

 1.3.2. Andlegir fylgikvillar...............................................................................10 

1.4. Meðferð átröskunar ...............................................................................................11 

1.5. Meðferðarheldni átröskunarsjúklinga....................................................................12 

 1.6. Markmið rannsóknarinnar......................................................................................14 

2. Efniviður og aðferðir.............................................................................................................15 

2.1. Rannsóknin.............................................................................................................15 

2.2. Rannsóknarhópur...................................................................................................15 

2.3. Skráning upplýsinga...............................................................................................15 

      2.3.1. Greiningarviðtal............................................................................................16 

       2.3.2. Spurningalistar..............................................................................................16 

2.4. Tölfræðileg úrvinnsla.............................................................................................17 

3. Niðurstöður...........................................................................................................................18 

 3.1. Tilvísanir................................................................................................................18 

 3.2. Lýðfræðilegar upplýsingar um  rannsóknarhóp.....................................................19 

 3.3. Átröskun og samhliða sjúkdómagreiningar sjúklinga............................................20 

 3.4. Meðferðarheldni.....................................................................................................22 

 3.5. Áhrifaþættir fyrir meðferðarheldni........................................................................24 

 3.6. Niðurstöður úr spurningalistum hjá rannsóknarhóp...............................................28 

3.6. Fíknigreiningar, áföll og sjálfsvígstilraunir ..........................................................29 

4. Umræður...............................................................................................................................31 

 4.1. Samantekt um niðurstöður.....................................................................................31 

 4.2. Ályktanir................................................................................................................31 

 4.3. Kostir og gallar rannsóknarinnar............................................................................36 



2 

 

 4.4. Í framhaldinu..........................................................................................................36  

 4.5. Lokaorð..................................................................................................................37 

5. Þakkarorð..............................................................................................................................38 

Heimildaskrá.............................................................................................................................39 

Viðauki 1...................................................................................................................................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Þættir sem hafa áhrif á meðferðarheldni hjá sjúklingum með átröskun 

 

Guðrún Mist Gunnarsdóttir
a
, Sigurður Páll Pálsson

b
, Guðlaug Þorsteinsdóttir

b
. 

a
 Læknadeild Háskóla Íslands, 

b
 Geðdeild Landspítala. 

 

Tilgangur: Lítið er vitað um meðferðarheldni sjúklinga með átröskun á Íslandi. Engar 

rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis þar sem brottfall úr átröskunarmeðferð er skoðað. 

Markmið rannsóknarinnar var að finna forspárgildi fyrir meðferðarheldni sjúklinga sem var 

vísað í meðferð hjá átröskunarteymi Landspítalans (LSH) á tímabilinu 1.9.2008 - 31.12.2011. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin er afturskyggð og voru sjúkraskrár skoðaðar. 

Lýðfræðilegum og klínískum gögnum um sjúklingahópinn var safnað. Þátttakendur voru 

sjúklingar sem höfðu fengið tilvísun í meðferð hjá átröskunarteymi geðdeildar Landspítala. 

Sjúklingar, sem fengu eftirtaldar greiningar í greiningarviðtali, uppfylltu skilyrði til þátttöku: 

ICD-10; lystarstol (F50.0, F50.1), lotugræðgi (F50.2, F50.3) og átröskun sem er ekki nánar 

skilgreindar (F50.9). Alls voru rúmlega 260 sjúkraskrár skoðaðar og endanlegt úrtak var 182 

manns en það voru þeir einstaklingar sem mættu í greiningarviðtal.  

Niðurstöður: Úrtakið skiptist í 176 konur og 6 karla og var meðalaldurinn 26,3 ár (±8,6). 

Lotugræðgi greindist hjá 52,7% sjúklinga, átröskun ekki nánar skilgreind greindist hjá 36,8% 

og sjúklingar greindir með lystarstol voru 10,4%. Það voru 136 (74,7%) sjúklingar greindir 

með aðrar samhliða geðröskun. Kvíða- eða þunglyndisröskun greindist hjá 132 sjúklingum 

(72,5%), ofvirkni og/eða athyglisbrestur hjá 28 sjúklingum (15,4%) og persónuleikaröskun 

greindist hjá 15 sjúklingum (8,2%). Meðferðarheldni skiptist þannig að 99 (54,4%) sjúklingar 

luku ekki meðferð, 50 (27,5%) sjúklingar luku meðferð og 33 (18,1%) sjúklingar voru enn í 

virkri meðferð þegar eftirfylgnitíma lauk. Meðferðarheldni mældist marktækt (p<0,05) betri 

hjá þeim sjúklingum sem höfðu lokið háskólagráðu og hjá sjúklingum sem höfðu sjálfir 

frumkvæði að því að koma í meðferð. Minna brottfall var hjá sjúklingahópi sem fékk 

listmeðferð og var hann marktækt lengur í meðferð. Spurningalistar og félagsþættir sýndu 

ekki forspárgildi. Sjúklingar með fíknigreiningu sýndu tilhneigingu til brottfalls (p=0,079).  

Ályktanir: Brottfall úr meðferð hjá átröskunarteymi LSH er algengt og virðist helst 

tengjast virkum fíknisjúkdómi. Þrátt fyrir mikið brottfall þá er hún sambærileg hérlendis og í 

vestrænum löndum. Á óvart kom hve margir sjúklingar greindust með samhliða geðröskun og 

er þetta merki um að þessi hópur sjúklinga glími við margháttaðan heilsuvanda. Einnig var 

athyglisvert að spurningalistar sýndu engan marktækan mun í sambandi við brottfall og mætti 

íhuga að bæta við faglegu mati meðferðaraðila um stig veikinda. Mat sjúklinga á meðferðinni 

og sértækur stuðningur fyrir áhættuhóp er þörf viðbót til að vinna bug á hárri tíðni brottfalls. 
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Skammstafanir 

 

ÁENS: átröskun ekki nánar skilgreind (e. eating disorder not otherwise specified, EDNOS) 

LÞS: líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index, BMI)  

BUGL: Barna- og unglingageðdeild 

AMO: athyglisbrestur með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

HAM: hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavorial therapy, CBT ) 

BDNF: brain-derived neurotrophic factor  

SSRI: sérhæfður serótónín-upptökuhamli (e. selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI )  

Spurningarlistar: 

BULIT-R: Bulimia Test-Revised 

EAT-26: Eating Attitudes Test  

CIA: The Clinical Impairment Assessment Questionnaire  

BSQ: Body Shape Questionnaire  

DASS: Depression Anxiety Stress Scales 

OCI-R: Obsessive Compulsive Inventory-Revised 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder
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1. Inngangur 

 

Átröskunarsjúkdómar eru stöðugt og vaxandi lýðheilsuvandamál víða í heiminum (1). Þeim 

hefur verið skipt í þrjár aðaltegundir samkvæmt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fjórðu útgáfu (DSM-IV): lotugræðgi (bulimia nervosa), lystarstol (anorexia 

nervosa) og átröskun ekki nánar skilgreind (EDNOS) (2). Lotugræðgi var fyrst kynnt og 

skilgreind fyrir um 30 árum. Gerald Russell lýsti þar gífurlegri hræðslu við ofát, 

margvíslegum losunarráðstöfunum og ofsahræðslu við að þyngjast og fitna (3). Rannsóknir 

sýna að einstaklingar með lotugræðgi eru venjulega töluvert þyngri við upphaf veikinda 

heldur en einstaklingar með lystarstol. Eftir að fólk hefur fengið lotugræðgi missir það að 

jafnaði jafnmikla þyngd og lystarstolssjúklingar. Þegar að meðferð kemur hefur hins vegar 

meirihluti lotugræðgisjúklinga náð heilbrigðum þyngdarmörkum. Vegna þess að 

lotugræðgissjúklingar eru oftast í eðlilegri þyngd, þá er markmið meðferðar sjaldan 

þyngdaraukning. Lítil breyting verður á þyngd lotugræðgissjúklinga sem eru í dag- og 

göngudeildarmeðferð en lotugræðgieinkenni minnka töluvert (4). Tafla 1 lýsir 

greiningarviðmiðum lotugræðgi samkvæmt alþjóðlegu sjúkdómaflokkuninni ICD-10 (5) en 

hún er mjög svipuð þeim greiningarviðmiðum sem Gerald Russell setti fram árið 1979 (6).  

 

Tafla 1. Greiningarviðmið lotugræðgi samkvæmt ICD-10 (5) 

  Lotugræðgi (bulimia nervosa) F50.2 

 

A 

Endurtekin ofátsköst. Ofátskast einkennist af hvoru tveggja: 

1. Neyslu mun meiri fæðu en flestir myndu neyta á sama tíma og við 

sömu kringumstæður. 

2. Tilfinningu um að hafa ekki stjórn á áti meðan á átkasti stendur (það 

er tilfinningu um að geta ekki hætt eða stjórnað hvað eða hversu mikið 

viðkomandi borðar). 

B Endurteknar óeðlilegar mótvægisaðgerðir til að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu, svo sem að framkalla uppköst, misnota hægðalyf eða 

þvaglosandi lyf, fasta eða stunda óhóflegar líkamsæfingar. 

C Bæði átköst og óeðlilegar mótvægisaðgerðir eiga sér stað að meðaltali að 

minnsta kosti tvisvar í viku í þrjá mánuði. 

D Sjálfsmynd er óeðlilega háð líkamslögun og þyngd. 

E Ofangreind einkenni einskorðast ekki við tímabil lystarstols. 
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Lystarstol er geðsjúkdómur sem erfitt er að meðhöndla. Oft og tíðum þarfnast sjúklingur 

innlagnar til að ná fullum bata. Sjúklingar með lystarstol einkennast oft af tvíbentum 

tilfinningum um breytingar á matarræði og þyngd (7). Sjúklingarnir ofmeta oft mikilvægi 

þyngdar og vaxtarlags og reyna að megra sig með takmörkuðu fæðuvali, óhóflegri líkamsrækt 

og jafnvel losunarhegðun (5). Tafla 2 sýnir greiningarviðmið lystarstols sem svipar mjög til 

fyrstu lýsinga á lystarstoli frá 1870 (8).  

 

Tafla 2. Greiningarviðmið lystarstols samkvæmt ICD-10 (5) 

Lystarstol (anorexia nervosa) F50.0 

A Sjúklingur neitar að halda líkamsþyngd innan eðlilegra marka miðað við aldur og 

hæð (þ.e. að vega minna en 85% af eðlilegri þyngd). 

B Mikill ótti við að þyngjast eða verða feit(ur), jafnvel þótt viðkomandi sé undir 

eðlilegum þyngdarmörkum. 

C Trufluð skynjun á eigin líkamslögun og þyngd, sjálfsmat (sjálfsmynd) óeðlilega 

háð líkamslögun og þyngd, eða afneitun á hve núverandi þyngd er óeðlilega lítil. 

D Tíðastopp meðal kvenna, það er þær hafa ekki haft blæðingar samfleytt í þrjá 

mánuði. (Kona er talin hafa tíðastopp ef blæðingar koma eingöngu í kjölfar 

hormónagjafar.) 

 

      DSM-IV tilgreinir einnig tvær megingerðir lystarstols: 

 

    – Takmarkandi gerð (e. restricting type): á tímabili lystarstols stundar viðkomandi 

       ekki reglulega ofát eða hreinsunarhegðun (það er framkallar uppköst, misnotar 

       hægðalosandi lyf, þvaglosandi lyf eða stólpípu). 

    – Ofáts- og hreinsunargerð (e. binge eating/purging type): á tímabili lystarstols 

       stundar viðkomandi reglulega ofát eða hreinsunarhegðun (það er framkallar 

       uppköst, misnotar hægðalyf, þvaglosandi lyf eða stólpípu). 

 

Átröskun sem er ekki nánar skilgreind, eating disorder not otherwise specified (EDNOS), er 

sjúkdómur sem á eftir að skilgreina nánar en stöðluð skilgreining og greiningarviðmið munu 

koma fram í fmmtu útgáfu DSM árið 2013. EDNOS-sjúklingar teljast nú í DSM-IV kerfinu í 

hópi sjúklinga sem falla utan greiningarviðmiða hinna átröskunarsjúkdómanna. Þetta hefur 

valdið því að EDNOS hefur fengið minni umfjöllun í rannsóknarsamfélaginu og veldur það 

takmarkaðri vitneskju um tíðni og klínísk einkenni sjúkdómsins (9). Nýlegar rannsóknir leiða 

í ljós að vel yfir helmingur sjúklinga, sem koma í átröskunarmeðferð, eru greindir með 

EDNOS (10). Í töflu 3 má sjá greiningarviðmið átröskunar sem er ekki nánar skilgreind 

samkvæmt ICD-10 kerfinu (5). 
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Tafla 3. Greiningarviðmið átröskunar sem er ekki nánar skilgreind skv.  ICD-10 kerfinu (5) 

1 Stúlkur/konur eingöngu: viðkomandi uppfyllir öll greiningarviðmið lystarstols en 

blæðingar eru reglulegar. 

2 Viðkomandi uppfyllir öll greiningarviðmið lystarstols en þrátt fyrir þyngdartap er 

þyngd innan eðlilegra marka. 

3 Viðkomandi uppfyllir öll greiningarviðmið lotugræðgi en átköstin og óviðeigandi 

mótvægishegðun á sér stað sjaldnar en tvisvar í viku eða hefur varað skemur 

en í þrjá mánuði. 

4 Einstaklingur í eðlilegri þyngd sýnir óviðeigandi mótvægishegðun eftir að hafa 

neytt lítils magns fæðu (framkallar til dæmis uppköst eftir að hafa borðað tvær 

smákökur). 

5 Einstaklingurinn tyggur reglulega mikið magn matar og spýtir því út úr sér en kyngir 

því ekki. 

6 Lotuofát (binge eating disorder): endurtekin átkastatímabil án reglulegrar 

beitingar óviðeigandi mótvægishegðunar sem er einkennandi fyrir lotugræðgi. 

 

 

 

1.1. Orsakir, þróun og framvinda átröskunar 

 

Átröskunarsjúkdómar koma oftast fram á unglingsárum og fyrri hluta fullorðinsára. Ef þeir 

eru ekki meðhöndlaðir verða þeir oft illviðráðanlegir og í kjölfar þeirra fylgja oft  samhliða 

sjúkdómar og dánarlíkur aukast (11). Orsakafræði átröskunarsjúkdóma er flókin. Rannsóknir 

benda til að bæði líffræðilegir eða erfðafræðilegir þættir og sálfélagslegir þættir komi við 

sögu. Nýlegar rannsóknir leiða í ljós að taugaþáttur úr heila (e. brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF)) leiki stórt hlutverk í stjórnun matarhegðunar og hugrænum kvillum í 

átröskunarsjúkdómnum. BDNF og týrósínkínasaviðtaki hans eru tjáð í undirstúkukjarna (e. 

hypothalamic nuclei) sem stjórnar matarhegðun mannsins. Rannsóknir, þar sem notaðar hafa 

verið genasviptar mýs með BDNF-mannagenum, gefa til kynna samband milli BDNF og 

tilhneigingu til þróunar átröskunarsjúkdóma. Í ofangreindum rannsóknum hefur magn BDNF í 

sermi sjúklinga með átröskun verið verulega lægra en í heilbrigðum viðmiðunarhóp (12).   

Í sjúkrasögu sjúklinga með lystarstol kemur oft fram að þeir hafa orðið fyrir áfalli í æsku á 

borð við við skilnað foreldra, dauðsfall nákomins, slys, einelti og kynferðislegt, andlegt eða 

líkamlegt ofbeldi (13). Nýlegar rannsóknarniðurstöður frá Þýskalandi sýna að 63,3% 

lystarstolssjúklinga og 57,7% lotugræðgissjúklinga hafa orðið fyrir einu eða fleiri áföllum á 

lífsleiðinni. 10% lystarstolssjúklinganna og 14,1% lotugræðgissjúklinganna uppfylltu 

greiningarviðmið fyrir áfallastreituröskun (14).  
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Rannsókn, sem gerð var í Kólombíu á 160 átröskunarsjúklingum, leiddi í ljós að 45% 

kvennanna höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun eða öðru ofbeldi á ævinni (15).  

Átröskun byrjar oft um kynþroska og gæti kynþroskinn og breytingar á líkama, sem fylgja 

honum, ásamt aukinni ábyrgð átt sinn þátt í þróun sjúkdómsins (8). Fólk á yngri árum, sem 

æfir listrænar íþróttir, svo sem ballett, fimleika eða listdansskaut, er talið eiga frekar á hættu 

að fá átröskun, einkum á kynþroskaskeiðinu (11-14 ára). Í bandarískri rannsókn á 

framhaldsskólaþýði var tíðni átröskun hjá stúlkum, sem stunduðu íþróttir, 15%-62% en það 

telst hátt samanborið við 5%-10% tíðni átröskunar í almennu þýði (16).  

Alþjóðlegar rannsóknir gefa til kynna að greindum átröskunartilfellum fer fjölgandi víða í 

heiminum og fleiri kynþættir og menningarheimar eru að bætast í hópinn. Fyrri rannsóknir 

benda til að algengi átröskunartilfella hafi a.m.k. sexfaldast á síðustu 25 árum (1).  

 

1.2. Einkenni átröskunar 

 

Samkvæmt DSM-IV kerfinu telst þráhyggja um þyngd og óhófleg sjálfsgagnrýni á 

líkamsímynd til aðaleinkenna hjá átröskunarsjúklingum. Auk aðaleinkenna 

átröskunarsjúkdóma sjást oft aðrar meinmyndir geðsjúkdóma, eins og lágt sjálfsmat og 

tilfinningahefting (e. alexithymia). Þessir eiginleikar gera oft gang meðferðar erfiðari hjá 

sjúklingunum (1).  

Lystarstol og lotugræðgi eiga sameiginlegan kjarna í sálsýkisfræðinni (e. psychopathology): 

sjúklingarnir ofmeta mikilvægi líkamslögunar sinnar og þyngdar. Heilbrigt fólk metur 

verðleika sína oftast út frá árangri á mismunandi sviðum í lífinu, t.d. ástarsamböndum, 

atvinnu, uppeldi barna sinna o.fl. en sjúklingar með átröskun meta sig út frá stjórn sinni á 

þyngd og getu til að stjórna matarræði sínu. Þetta verður þess valdandi að lystarstolssjúklingar 

fá langvarandi og ákveðna löngun í þyngdartap. Þeir líta ekki á þessa hegðun sem vandamál 

heldur þvert á móti sem afrek en þessi sýn takmarkar löngun þeirra til breytinga á þessari 

hegðun. Lotugræðgisjúklingar vilja einnig hafa þessa stjórn á líkamslögun og þyngd en 

stöðug átköst grafa undan þeirri getu. Sjúklingar með lotugræðgi lýsa sér því oft sem 

mislukkuðum lystarstolssjúklingum (17).  

Einkenni átröskunnar stafa oftast af vannæringu sjúklinganna en þau einkenni lýsa sér oft í 

lægra geðslagi, skerðing á vitmunagetu og því að vera heltekinn af hugsunum um mat, þyngd 

og lögun líkamans. Þunglyndi, kvíðaröskun, pirringur, hverflynt skap, skert einbeiting, 

kyndeyfð og áráttueinkenni fylgja einnig oft sjúkdómnum og versna með minnkandi þyngd. 

(8) 
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1.3. Fylgikvillar átröskunar 

 

1.3.1 Líkamlegir fylgikvillar 

 

Fylgikvillar átröskunar eru af mörgum toga en helstu líkamlegu fylgikvillana má sjá í 

töflunum hér að neðan. 

 

Tafla 4. Líkamlegir fylgikvillar lystarstols (18). 

Líffærakerfi Einkenni 

Allur líkaminn Slappleiki og þrekleysi vegna vannæringar 

Hjarta- og 

blóðrásarkerfi 
Hjartsláttaróregla, svimi, máttleysi, mæði, brjóstverkur, kaldir útlimir 

Miðtaugakerfi Sinnuleysi, einbeitingarskotur 

Innkirtlakerfi og 

efnaskipti 
Þreyta, kulvísi, aukin þvaglát 

Meltingarkerfi Uppköst, kviðverkir, uppþemba, harðlífi, hægðatregða 

Þvagkerfi Minnkaður eða aukinn þvagútskilnaður, potbjúgur 

Húð  Breytingar á hári, hárlos, líkhár; gula 

Vöðvar Vöðvaslappleiki, vöðvaverkir, sinnadráttur 

Lungu Minnkað þrek og þol 

Æxlunarkerfi Kyndeyfð, tíðastopp 

Beinagrind Beinverkir, beinþynning 

Blóðmynd Þreyta, kulvísi, marblettir 

 

Tafla 5. Líkamlegir fylgikvillar lotugræðgi (18). 

Líffærakerfi Einkenni 

Hjarta- og 

blóðrásarkerfi 
Máttleysi, hjartsláttaróregla 

Miðtaugakerfi Sinnuleysi, einbeitingarskortur 

Meltingarkerfi 

Brjóstsviði, bakflæði, blóðug uppköst og magaverkir hjá þeim sem kasta upp; 

harðlífi, hægðatregða, uppþemba hjá þeim sem nota hægðalosandi lyf; bráð maga- 

eða vélindablæðing, rof eða drep (sjaldgjæft) 

Efnaskipti Þyngdarflökt; stundum, máttleysi í útlimum, óróleiki, sinnadráttur 

Vöðvar Máttleysi, fjörfiskar, sinnadráttur 

Munnhol Tannskemmdir, kokverkir, bólgnar kinnar og háls (venjulega sársaukalaust) 

Æxlunarkerfi Frjósemis- og meðgönguvandamál 

Beinagrind Beinverkir við líkamsrækt 
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1.3.2. Andlegir fylgikvillar 

 

Allir þrír undirflokkar átröskunar eru marktækt tengdir við aðrar samhliða DSM-IV 

geðsjúkdómagreiningar (19).  

Þær geðgreiningar, sem helst má nefna, eru þunglyndisröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, 

kvíðaröskun, persónuleikaröskun og fíkniröskun (20).  

Í nýlegri rannsókn, þar sem átröskun var könnuð í sex Evrópulöndum, kom í ljós að meira en 

helmingur sjúklinga hafði fengið einhverja samhliða geðgreiningu á lífsleiðinni. Þessi 

niðurstaða var í samrými við fyrri niðurstöður sem hafa sýnt háa tíðni samhliða geðröskun hjá 

átröskunarsjúklingum bæði í klínískum rannsóknum og í þjóðarþýðum (21).  

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt sterkt samband milli persónuleikaröskun og átröskun. Nýleg 

rannsókn frá Þýskalandi sýndi að 30,3% átröskunarsjúklinga þar uppfylltu greiningarviðmið 

fyrir persónuleikaröskun (22). 

Í bandarísk rannsókn, þar sem kannað var samband átröskunar og kvíðaröskunar, kom fram að 

tíðni kvíðaröskun var jafnt hátt á milli allra undirflokka átröskunar. Um 64% sjúklinga með 

átröskun hafði fengið eina eða fleiri kvíðaröskunargreiningu á lífsleiðinni. Algengasta 

kvíðaröskunin var áráttu- og þráhyggjuröskun (41%) og félagsfælni (20%). Stærsti hluti 

sjúklinga taldi að röskun hefði þróast í barnæsku áður en átröskun þróaðist hjá þeim (23). 

Í íslenskri rannsókn, þar sem nýgengni lystarstols á Íslandi var athugað, var jafnframt 

kannaðar samhliða geðröskun hjá þeim sjúklingahóp. Á fyrra tímabili rannsóknarinnar fengu 

30,8% sjúklinga samhliða geðgreiningu en á seinna tímabilinu 39,7% sjúklinga (24).   

Ekki er vitað hvers vegna svo algengt er að sjúklingar með átröskun greinast jafnframt með 

aðra geðsjúkdóma en erfðafræðilegir þættir eiga líklegast stóran þátt í því. Þýsk rannsókn frá 

árinu 2010 fjallaði um geðröskun hjá foreldrum sjúklinga með lystarstol og lotugræðgi en þar 

kom í ljós að geðröskun var mun algengari hjá foreldrum átröskunarsjúklinga heldur en hjá 

foreldrum úr alemennu þýði í samfélaginu. Þunglyndisröskun var tíðari hjá mæðrum sjúklinga 

með lystarstol af takmarkandi gerð en foreldrar sjúklinga með lotugræðgi reyndust oftar vera 

með vænisýki og geðklofa (25). 

Margar rannsóknir hafa sýnt sterkt samband á milli fíknar og átröskunar hjá konum, bæði í 

klínísku og almennu þýði. Konur í átröskunarmeðferð greina oft frá áfengis- og 

fíkniefnamisnotkun og eins greina konur, sem fara í fíknimeðferð, oft frá röskuðum 

matarvenjum, þyngdarlosandi hegðun og þráhyggju varðandi mat og líkamsímynd (26).  
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Í yfirlitsgrein, sem Holderness og félagar gerðu upp úr 51 rannsókn, komust þeir að þeirri 

niðurstöðu að á meðal sjúklinga, sem greindir voru með fíknivanda, höfðu 2%-41% þeirra 

jafnframt glímt við átröskunarhegðun einhvern tímann á ævinni. Þessar tölur eru töluvert 

hærri en þær sem finnast í almennu þýði en DSM-IV gaf út skýrslu þar sem spáð er að 0,5%-

3% kvenna munu greinast með átröskunarsjúkdóm einhvern tíman á ævinni (27).     

Margar rannsóknir hafa sýnt að sjálfsvíg eru algeng meðal sjúklinga með lystarstol en ekki 

meðal sjúklinga með lotugræðgi. Aftur á móti hefur verið sýnt fram á að tíðni 

sjálfsvígstilrauna er hærri hjá lotugræðgissjúklingum eða um 25-35% á móti 3-20% hjá 

sjúklingum með lystarstol. Þættir tengdir sjálfsvígi hjá átröskunarsjúklingum eru meðal 

annars átkasta- og uppkastahegðun, þunglyndi, fíkn og reynsla af líkamlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi í æsku (28). 

Íslensk rannsókn hefur sýnt að sjálfsvígstilraunir eru algengari hjá lystarstolssjúklingum á 

Íslandi sem hafa verið lagðir inn á geðdeild miðað við önnur sjúklingaþýði. Þar var greint frá 

því að 29,8% sjúklinga höfðu eina eða fleiri sjálfsvígstilraun að baki en 39,3% höfðu sýnt 

einhverja sjálfsskaðandi hegðun sem taldist ekki til sjálfsvígstilraunar (24). 

  

 

1.4. Meðferð átröskunnar 

 

Sálfræðimeðferð hefur verið meginmeðferðarkostur átröskunarsjúklinga hingað til. Lyfjagjöf 

þunglyndislyfja á borð við sérhæfðra serótónín-upptökuhemla (SSRI) getur verið ráðlagt sem 

síðasti kostur í meðferð hjá lotugræðgissjúklingum. Engar rannsóknir hafa sýnt fram á virkni 

lyfjameðferðar hjá lystarstolssjúklingum né sjúklingum með lotuofátsröskun (e. binge-eating 

disorder). Venjulega er hægt að meðhöndla sjúklingar með lotugræðgi og lotuofát á 

göngudeild en sjúklinga með lystarstol þarf oftar að leggja inn, þá einkum ef veikindin eru 

komin á alvarlegt stig (29).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ýmiss konar meðferð sem átröskunarsjúklingum 

stendur til boða. Á meðal þeirra úrræða sem þekktust eru í vísindaheiminum í dag stendur 

hugræn atferlismeðferð (HAM) upp úr sem algengasta meðferðartegund sem notuð er fyrir 

þennan sjúklinahóp. HAM er venjulega álitin sú meðferð sem helst á að nota, þá sérstaklega 

hjá sjúklingum með lotuátseinkenni. HAM hefur ekki einungis verið notuð í 

einstaklingsmeðferð heldur einnig í hópmeðferð ásamt geðsjúkdómafræðslu og þjálfun við að 

vinna úr vandamálum. Rannsóknarniðurstöður hafa sýnt að HAM-hópmeðferð er mun 

hagkvæmari kostur en einstaklingsmeðferð en aftur á móti hefur ekki náðst að sýna fram á 
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varanlegan árangur hennar (1). HAM-líkanið skilgreinir einstaklinga með lotugræðgi líkt og 

þeir séu fastir í sjúklegum fasa: Ofuráhersla, sem sjúklingurinn leggur á þyngd og 

líkamslögun, endurspeglar lágt sjálfsmat en það veldur róttækri þyngdarstjórnun og lotuáti 

sem hefur svo neikvæð áhrif á líkamsímynd og sjálfstraust. Þessi vítahringur veldur skömm 

og bjargarleysi hjá sjúklingnum og sjálfstraust hans minnkar og það ýtir síðan enn frekar 

undir megrunaráráttu (4).  

Aðeins ein rannsókn hefur fundist þar sem borin var saman legudeildarmeðferð og 

göngudeildarmeðferð fyrir átröskunarsjúklinga. Sjúklingum með alvarlega lotugræðgi var 

slembiraðað í legudeildarmeðferð eða göngudeildarmeðferð fyrir átröskunarsjúklinga. 

Niðurstöður leiddu í ljós að við meðferðarlok hafði bæði almenn og sérhæfð meinmynd 

minnkað verulega hjá báðum hópum. Við útskrift voru hóparnir mjög svipaðir og enginn 

marktækur munur á þeim. Við eftirfylgni kom í ljós að sjúkdómseinkenni komu frekar upp 

aftur hjá legudeildarsjúklingunum, en sjúklingar, sem höfðu verið í göngudeildarmeðferð, 

virtust betur settir til að takast á við sjúkdóm sinn í daglegu lífi (30).  

 

 

 

1.5. Meðferðarheldni átröskunarsjúklinga 

 

Eitt af meginvandamálum geðheilbrigðisþjónustunnar er mikill fjöldi sjúklinga sem fá tilvísun 

og er boðin meðferð en mæta ekki eða detta úr meðferð. Stórar rannsóknir hafa sýnt að 30%-

40% sjúklinga, sem er vísað í geðmeðferð, láta aldrei sjá sig. Í safngreiningu (meta-analysis) 

um brottfall úr geðmeðferð kom í ljós að af þeim sjúklingum, sem hófu meðferð, hættu 47% 

þeirra fyrir meðferðarlok. Í sömu rannsókn kom í ljós að sjúklingar, sem höfðu samþykkt að 

koma í meðferð en mættu ekki þegar að meðferð kom (e. no-shows), voru um 27% (31).  

Meðferð átröskunarsjúkdóma er flókin og fjölfagleg og brottfall er mjög mikið. Allt að 70% 

átröskunarsjúklinga detta úr göngudeildarmeðferð en brottfall hjá lystarstolssjúklingum í 

sérhæfðri legudeildarmeðferð er á bilinu 20.2%-51% (32). Ítölsk rannsókn, sem laut að 

meðferðarheldni hjá mismunandi undirflokkum átröskunar, leiddi í ljós að brottfallstíðni úr 

göngudeildarmeðferð þarlendis var mest (33%) hjá sjúklingum með lystarstol af ofáts- og 

hreinsunargerð. Brottfall hinna undirflokkanna var aðeins lægra, en sjúklingar með lystarstol 

af takmarkandi gerð voru með brottfallstíðni 27%, lotugræðgissjúklingar 25% og ÁENS-

sjúklingar 21% (33).  
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Skilgreininginn „brottfall“ (dropout) hefur verið notuð um bæði einhliða ákvörðun sjúklings 

um að hætta í meðferð og sameiginlega ákvörðun sjúklings og meðferðaraðila um 

meðferðarlok (32). Í nýlegri yfirlitsgrein um brottfall átröskunarsjúklinga var fjallað um 

nokkur vandkvæði í aðferðafræði rannsókna með tilliti til skilgreiningar brottfalls. Þessi 

vandkvæði valda því að erfiðlega gengur að byggja upp gæðagagnasafn um þessi fræði (34). 

Tillögur um staðlaða skilgreiningu brottfalls úr átröskunarmeðferð hafa verið lagðar fram í 

kjölfarið. Lagt er til að skilgreina mismunandi tegundir brottfalls, bæði með tilliti til þess hver 

á frumkvæði að meðferðarlokum og á hvaða tíma í meðferðarlotu brottfall verður (35).  

Meðferðaraðilar og rannsakendur, sem vinna með átröskunarsjúklingum, hafa lengi glímt við 

mikið brottfall og áhrif þess á batahorfur sjúklings (32). 

Rannsóknir á meðferðarheldni sjúklinga í átröskunarmeðferð hafa aukist til muna á síðustu 

árum. Ein af helstu niðurstöðum þeirra er að vilji sjúklingsins til breytingar á 

átröskunarhegðun er sterkur þáttur í meðferðarheldni jafnvel eftir að teknir hafa verið út 

áhrifaþættir eins og hve alvarleg átröskunareinkennin eru eða hvaða undirgerð átröskunar er 

um að ræða. Hvati til bata hefur einnig verið vísbending um þyngdaraukningu á fyrstu 4 

vikum legudeildarsjúklinga með alvarlega átröskun (7).  

Sálfræðilegir þættir tengdir sambandi meðferðaraðila og sjúklings hafa einnig áhrif á 

meðferðarheldni átröskunarsjúklinga og geta gegnt mikilvægu hlutverki í að byggja upp 

sterka og stöðuga meðferð (36). Vilji til að vera í meðferð og hvati til að vinna að bata ýta 

undir getu til að mynda traust samband við meðferðaraðila en þessir þættir hafa jákvæð áhrif á 

meðferðarheldni sjúklinga (37).   

Rannsóknir hafa bent til ýmislegs sem ýtir undir þá hættu sem átröskunarsjúkdómar og 

fíknisjúkdómar hafa á þróun og alvarleika hvor annars. Sjúklingar greindir með lotugræðgi 

greina til að mynda oft frá því að áfengisneysla sé einn af meginþáttunum sem ýti undir lotuát 

(26). Sýnt hefur verið fram á samband milli brottfalls úr fíknimeðferð og átröskunar. Tvíhliða 

meðferð fyrir slíka einstaklinga gæti komið í veg fyrir sjúkdómaflökt (e. symptomatic shifting) 

(38).   

Vísbendingar um brottfall átröskunarsjúklinga úr göngudeildarmeðferð hafa verið skoðuð í 

nokkrum rannsóknum. Meginniðurstöður þessara rannsókna leiddu í ljós að brottfall var 

töluvert hærra hjá lystarstolssjúklingum með lotuáts- og hreinsunareinkenni heldur en hjá  

sjúklingum með lystarstol af takmarkandi gerð, lotugræðgissjúklingum og sjúklingum sem 

voru með átröskun ekki nánar skilgreinda. Á meðal þátta, sem höfðu áhrif á brottfall, má 

nefna lélega samvinnu sjúklings, fjölda lotuátskasta, takmörkuð matarneysla, notkun 

þyngdarstjórnandi aðgerða og önnur geðsjúkdómagreining (33).  
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Einnig hafa verið rannsakaðir þættir sem hafa ekki áhrif á brottfall úr átröskunarmeðferð á 

göngudeild. Fjarlægð til og frá meðferðarstað virðist ekki skipta máli (39) né heldur klíniskt 

mat á alvarleika átröskunarsjúkdómsins (32). 

Lítið er vitað um afdrif þeirra sjúklinga sem ljúka ekki átröskunarmeðferð. Sænsk rannsókn 

frá árinu 2009 fjallaði um afdrif sjúklinga þremur árum eftir brottfall úr meðferð og bar saman 

líðan þeirra við samanburðarhóp sem hafði lokið meðferð út af átröskun. Engan marktækan 

mun var að finna á hópunum fyrir utan meiri óánægju með meðferð hjá brottfallshópnum. 

Þegar hegðunarbreytingar voru skoðaðar á milli hópa kom í ljós að þeir sjúklingar, sem lokið 

höfðu meðferð, voru með marktækt breyttari hegðun (minni átröskunareinkenni, færri 

sálfræðileg vandamál og jákvæðari sjálfsímynd) heludr en brottfallshópurinn (40).  

Önnur rannsókn frá Ítalíu, sem laut að brottfallshóp úr átröskunarmeðferð, leiddi í ljós að 

marktækt samband væri á milli þess hve lengi átröskun hafði staðið og þess að fara ekki aftur 

í meðferð eftir brottfall. Þetta gefur til kynna að þeir sjúklingar, sem fá 

bráðaátröskunargreiningu, séu líklegri til að ná bata að eigin frumkvæði, en rannsaka þyrfti 

þessi tengsl betur (41).  

 

Rannsóknir, sem fjalla um átröskun á Íslandi, eru ekki margar og fáar ritrýndar fræðigreinar 

finnast um efnið í erlendum tímaritum. Til eru nokkrar yfirlitsgreinar um lystarstol og 

átröskun og einnig hefur faraldsfræði og nýgengi verið skoðuð hér á landi. Engar rannsóknir 

hafa verið gerðar á meðferðarheldni átröskunarsjúklinga á Íslandi og litlar sem engar 

upplýsingar eru til um brottfall frá átröskunarmeðferð. Nánari lýðfræðilegar og klínískar 

upplýsingar um þennan sjúklingarhóp skortir enn.  

 

1.6. Markmið rannsóknarinnar 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða meðferðarheldni og tíðni brottfalls hjá sjúklingum 

sem fengu tilvísun til átröskunarteymis geðdeildar LSH. Leitað var að áhrifaþáttum fyrir 

meðferðarheldni sjúklingana með tilliti til lýðfræðilega og klínískra þátta. Einnig var safnað 

ýtarlegum upplýsingum um sjúklingahópinn. 
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2. Efniviður og aðferðir 

 

2.1 Rannsóknin 

 

Rannsókn þessi er afturskyggn (e. retrospective) og byggist á sjúkraskrám allra þeirra sem 

fengu tilvísun á átröskunarteymi geðdeildar LSH á tímabilinu september 2008 til desember 

2011, báðir mánuðir meðtaldir. Eftirfylgnitími rannsóknar var út aprílmánuð 2012. Leyfi fyrir 

rannsókninni var samþykkt 23.11.2011 af siðanefnd Landspítalans, númer leyfis er 48/2011. 

Einnig fékkst leyfi hjá Persónuvernd 17.11.2011 og gildir það til 31.12.2012. Leyfi til 

aðgangs að sjúkraskrám var fengið hjá skráarhaldaranum, Birni Zoëga, lækningaforstjóra 

LSH, í nóvember 2011.   

 

2.2. Rannsóknarhópur 

 

Öllum tilvísunum, sem höfðu borist átröskunarteymi geðdeildar LSH á rannsóknartímabilinu, 

var safnað saman úr skrám, og sjúkraskrár þeirra sjúklinga fundnar. Tilvísanirnar voru 260 

samtals. Þegar tilvísanir höfðu verið skoðaðar voru 182 sjúklingar sem uppfylltu 

rannsóknarskilyrði, en það var að sjúklingur væri með átröskunargreiningu F50.0, F50.1, 

F50.2, F50.3 eða F50.9 úr ICD-10 kerfinu. Þeir einstaklingar, sem mættu ekki í staðlað 

greiningarviðtal til meðferðaraðila, voru útilokaðir frá rannsókninni. Einnig voru þeir sem 

ekki fengu átröskunargreiningu útilokaðir. Afdrif tílvísana hjá þeim sjúklingum, sem 

uppfylltu ekki skilyrði til rannsóknarinnar, voru skráð. 

 

2.3 Skráning upplýsinga 

 

Upplýsingum var safnað úr sjúkraskrám, bæði rafrænum skrám (Sögu) og pappírsskrám. Allar 

helstu lýðfræðilegar upplýsingar um sjúklinga voru skráðar. Einnig var safnað upplýsingum 

úr niðurstöðum spurningalista sem lagðir voru fyrir í öllum greiningarviðtölum. Skráð var 

tegund og tímalengd átröskunarsjúkdóms, hvort aðrar geðsjúkdómagreiningar væru til staðar á 

meðferðartímabili viðkomandi, frumkvæði að komu í meðferð, fíknigreining á einhverjum 

tímapunkti í sjúkrasögunni og hve virk fíkn væri á meðferðartíma, sjálfsvígstilraunir, áföll á 

lífsleiðinni, dagafjöldi og skipti í meðferð, þar sem hámarkstímalengd meðferðar var 3 ár og 

hámarksskiptafjöldi voru 80 meðferðartímar, og fyrri átröskunarmeðferð. Gangur meðferðar í 
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rannsóknarlotu var síðan skráður með tilliti til meðferðarloka og frumkvæði að brottfalli ef 

brottfall varð. Einnig var skráð hvort að brottfallssjúklingar hófu meðferð að nýju.  

Sjálfsvígtilraun var skilgreind sem hegðun sem leitt hefði getað til dauða ef inngrip hefði 

ekki komið til (t.d. lyfjainntaka, djúpur og blæðandi skurður eða skurður á hættulegu svæði 

eins og á hálsi eða úlnlið).  

Við skráningu gagna var notað tölvuforritið Microsoft Excel og voru gögn vistuð á læstu 

heimasvæði rannsóknaraðila. 

 

2.3.1. Greiningarviðtal 

Átröskunarsvið geðdeildar LSH notar hálf-staðlað greiningarviðtal sem tryggir það að sömu 

ýtarlegu upplýsingarnar fáist um alla sjúklinga. Meginviðtalið er tekið af aðalmeðferðaraðila 

sem er annaðhvort sálfræðingur með þjálfun í hugrænni atferlismeðferð eða 

listmeðferðarfræðingur með þjálfun í meðferð átröskunarsjúklinga. Annar hluti 

greiningarviðtalsins fer fram hjá næringarfræðingi þar sem farið er yfir næringarástand 

sjúklingsins og hann fræddur um heilbrigðar matarvenjur og æskilega næringarsamsetningu. 

Sjúklingurinn fer svo í geðmat og viðtal til geðlæknis til að fara yfir lyfjamál og blóðprufur. 

Megingreiningarviðtalið tekur um tvær klukkustundir og unnið er markvist að því að góð 

tengsl myndist milli sjúklings og meðferðaraðila og trausti sjúklings sé náð. Form 

greiningarviðtals má sjá í viðauka 1.  

 

2.3.2. Spurningalistar 

Staðlaðir spurningalistar eru lagðir fyrir alla sjúklinga í greiningarviðtali hjá teyminu. Þeir eru 

eftirfarandi: 

BULIT-R: Bulimia Test- Revised (Thelen, 1991) er 36 atriða spurningalisti með spurningum 

er snúa fyrst og fremst að einkennum lotugræðgi. Hann greinir á milli sjúklinga með og án 

lotugræðgi. Erlent viðmið fyrir lotugræðgi er 104 stig (91% næmi, 96% sértæki fyrir DSM-IV 

bulimia nervosa). Samanlögð stig eru frá 28-140. 

Meðalútkoma stiga hjá ungum stúlkum með lotugræðgisgreiningu er á bilinu 114-120 

samkvæmt erlendum viðmiðum. 

 

EAT-26: Eating Attitudes Test (Garner og Garfinkel, 1982) er 26 atriða spurningalisti sem var 

saminn til að meta einkenni lystarstols. Þetta er gott skimunartæki en gefur ekki 

átröskunargreiningu. Samanlögð stig eru frá 0-78. Ef samanlögð stig eru yfir 20 þá er ástæða 

til gruns um átröskun. 

 

CIA: The Clinical Impairment Assessment Questionnaire (Bohn og Fairburn, 2008) er 16 

atriða sjálfsmatslisti sem var saminn til að meta skaðleg áhrif átröskunar á ýmsa sálfélagslega 

þætti, s.s. líðan, sjálfsmat, hugræna virkni, samskiptafærni og frammistöðu í námi eða vinnu 

(er enn í mótun). CIA-listinn er næmur fyrir breytingum og því hentugur til að meta árangur 
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meðferðar. Möguleg stigagjöf er á bilinu 0 - 48, fleiri stig benda til meiri skaða. ROC-

greining í rannsókn Bohn og Fairburn (2008) sýndi að heildarstigafjöldi 16 er besta 

vísbending um átröskun. 

 

BSQ: Body Shape Questionnaire (Cooper o.fl., 1987) er 34 atriða spurningalisti sem metur 

hræðslu við að þyngjast, áhyggjur af líkamsþyngd og lögun og sérstaklega tilfinninguna um 

að finnast maður feitur (e. experience of feeling fat). Því meiri áhyggjur af þyngd og lögun, 

því meiri líkur á átröskun. BSQ gefur lýsandi mat á truflaðri líkamsímynd sem tengist bæði 

lystarstoli og lotugræðgi. Mögulegur stigafjöldi er á bilinu 34-204. Hægt er að flokka stigin í 

4 flokka: 

<81 = engar áhyggjur af líkamslögun 

81-110 = einhverjar áhyggjur af líkamslögun 

111-140 = töluverðar áhyggjur af líkamslögun 

>140 = mjög miklar áhyggjur af líkamslögun 

Samkvæmt erlendum viðmiðum er stigafjöldi hærri en 110 talinn benda til vanda.  

 

DASS: Depression Anxiety Stress Scales (Lovibond, 1995) er sjálfsmatskvarði með 42 

atriðum sem meta þunglyndi, kvíða og spennu/streitu í nýliðinni viku. Próftaki gefur til kynna 

hve vel fullyrðingar áttu við hann síðastliðna viku. Kvarðinn greinir einkum á milli þeirra sem 

eru þunglyndir og með almenna kvíðaröskun annars vegar (þunglyndi, streitu) og þeirra sem 

þjást af felmtursröskun (kvíða).  

 

Alvarleikamat hvers þáttar: 

 Þunglyndi Kvíði Streita 

Venjulegt 0-9 0-7 0-14 

Lítið 10-13 8-9 15-18 

Meðal 14-20 10-14 19-25 

Alvarlegt 21-27 15-19 26-33 

Mjög alvarlegt 28+ 20+ 34+ 

 

OCI-R: Obsessive Compulsive Inventory-Revised (Foa, 2002) er 18 atriða spurningalisti er 

snýr að einkennum áráttu og þráhyggju. Listinn er samsettur úr 6 undirkvörðum (Washing, 

Checking, Ordering, Obsessing, Hoarding, Neutralizing). Heildarstigafjöldi listans er frá 0-72.  

 

 

2.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Unnið var úr niðurstöðum í tölvuforritunum SPSS 17.0 og Microsoft Excel. Töflur og gröf 

voru búin til í Microsoft Excel. Marktektarmörk voru p=0,05.  

Við tölfræðilega úrvinnslu voru notuð kíkvaðratpróf ef breytan var raðbreyta. Þegar 

breytan var samfelld var notað t-próf. Öll próf voru einnig reiknuð non-parametrískt (e. exact) 

ef hópar voru smáir. Brottfall var reiknað sem fjöldi þeirra sem hættu í meðferð á tímabilinu, 

en þeir sem luku meðferð með bata eða voru enn í virkri meðferð voru flokkaðir saman í hóp. 
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3. Niðurstöður 

 

Rannsóknartíminn var 3 ár og 4 mánuðir, frá september 2008 til desember 2011, báðir 

mánuðir meðtaldir. Eftirfylgnitíminn var út aprílmánuð 2012. 

 

3.1. Tilvísanir 

 

Allar tilvísanir, sem bárust átröskunarteymi geðdeildar LSH á rannsóknartímabilinu, voru 

skoðaðar. Þær voru 260 samtals. Einungis þeir sem mættu í staðlað greiningarviðtal og fengu 

átröskunargreiningu F50.0, F50.1, F50.2, F50.3 eða F50.9 samkvæmt ICD-10 

greiningarkerfinu, uppfylltu skilyrði til þátttöku í rannsókninni. Afdrif þeirra 76 sjúklinga sem 

fengu tilvísun, má sjá í töflu 6.   

 

Tafla 6. Upplýsingar um tilvísanir (n=260) sem sendar voru á átröskunarsvið geðdeildar LSH 

á rannsóknartímabilinu.   

___________________________________________________________________________

        n (%)    

___________________________________________________________________________ 

 

Afdrif tilvísana 

 

 Kom í viðtal      186 (71,5)    

 Vildi ekki meðferð       26 (10,0)  

 Náðist ekki í         16 (6,2)  

 Kom ekki í bókað greiningarviðtal     14 (5,4)   

 Komin/n í aðra meðferð      6 (2,3)   

 Of ung/ur (tilheyrði BUGL)        4 (1,5) 

 Í virkri neyslu          4 (1,5) 

Ráðgjöf           2 (0,8) 

 Beiðni send til baka (ófullnægjandi upplýs.)      2 (0,8) 

  

   

 

Það voru 4 sjúklingar sem mættu í greiningarviðtal og fengu ekki átröskunargreiningu. 

Endanlegt úrtak til rannsóknar var því 182 sjúklingar.  

 

Fjöldi tilvísana á milli ára var svipaður en að meðaltali bárust 51 tilvísanir á ári.  

 

Tafla 7. Fjöldi tilvísana á heilu árum rannsóknartímabils.  

Ártal Fjöldi  

2009 61 

2010 44 

2011 49 
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3.2. Lýðfræðilegar upplýsingar um rannsóknarhóp 

 

Konur voru í miklum meirihluta, eða 176 af 182 sjúklingum (96,7%). Konur voru á aldrinum 

17-53 ára en karlar á aldrinum 20-33 ára. Flestir voru á aldursbilinu 17-29 ára.  

Meðalaldur hópsins var 26,3 ár (±8,6). Meðalaldur var mjög svipaður á milli hópa, karlar voru 

að meðaltali 26,7 ára en konur 26,2 ára. Allir sjúklingar voru á lífi þegar rannsóknargögnum 

var safnað. Víðtækum lýðfræðilegum upplýsingum var safnað um sjúklingahóp en þær má 

finna í töflu 8.  

  

Tafla 8. Lýðfræðilegar upplýsingar um einstaklinga (n=182) sem komu í greiningarviðtal á 

átröskunarsviði geðdeildar LSH á rannsóknartímabili.  

___________________________________________________________________________ 

        n (%)    

___________________________________________________________________________ 

 

Kyn 

 Konur       176 (96,7) 

 Karlar       6 (3,3)  

 

Menntun 

 

 Grunnskólapróf 112 (61,9) 

 Stúdentspróf      44 (24,3) 

 Háskólapróf      25 (13,8) 

 

Heimilisaðstæður 

 

 Býr hjá foreldrum 69 (37,9) 

 Býr ein/einn 27 (14,8) 

 Býr með maka  20 (11,0) 

 Býr með maka og barni/börnum 35 (19,2) 

 Fráskilin með börn 24 (13,2) 

 Býr með vini 7 (3,8) 

 

Þjóðerni 

       

 Íslendingar 176 (96,7) 

 Útlendingar 6 (3,3) 

  

Atvinna 

 

 Atvinnulaus 16 (8,8) 

 Á opinberri framfærslu 41 (22,5) 

 Í vinnu  51 (28,0) 

 Í skóla  74 (40,7) 
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Líkamsþyngdarstuðull sjúklinga var á bilinu 15,4-37,6 (heilbrigt gildi er á milli 18,5-24,9). 

Miðgildi LÞS-sjúklinga var 22,0 en dreifinguna má sjá í töflu 9. Gögn vantaði hjá 2 

sjúklingum.  

 

Tafla 9. Dreifing líkamsþyngdarstuðuls meðal sjúklinga eftir alþjóðlegri skiptingu (n=180) 

Líkamsþyngdarstuðull Fjöldi % 

<18,5 28 15,6 

18,5-24,9 114 63,3 

25,0-29,9 24 13,3 

>30,0 14 7,8 

 

 

3.3. Átröskun og samhliða sjúkdómagreiningar sjúklinga 

 

Átröskun var greind eftir ICD-10 greiningarkerfinu. Lystarstol (F50.0) og ódæmigert 

lystarstol (F50.1) var skráð saman í einn undirflokk. Einnig voru lotugræðgi (F50.2) og 

ódæmigerð lotugræðgi (F50.3) skráð saman. Átröskun sem er ekki nánar skilgreindar (F50.9) 

voru skráðar einar í flokk enda víðtækur hópur sem fellur undir þá greiningu. Lotugræðgi var 

algengasta greiningin en hún mældist 52,7%. Næstalgengust var átröskun ekki nánar 

skilgreind, 36,8%. Sjúklingar greindir með lystarstol voru 10,4%, sjá mynd 1.  

 

 

Mynd 1. Dreifing átröskunargreininga sjúklinga (n=182) samkvæmt ICD-10 kerfinu  
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Tímalengd sjúkdóms var metin af sjúklingi sjálfum. Miðað var við fyrstu einkenni átröskunar 

sem sjúklingur man eftir. Stysti tími sjúkdóms var tæplega hálft ár en lengsti tíminn var 

rúmlega 35 ár. Meðaltími sjúkdóms var 8,1 ár (±7,1).  

 

Nokkrir flokkar af samhliða sjúkdómagreiningum voru skráðir. Allar greiningar voru eftir 

ICD-10 greiningarkerfinu. Einungis voru skráðar greiningar sem fóru fram á 

meðferðartímabilinu þar sem verið var að kanna áhrif þeirra á meðferðarheldni og þurfti því 

greining að vera virk. Kvíða- og þunglyndisgreiningar (F30.- /F40.-) voru skráðar saman í 

einn flokk, athyglisbrestur og ofvirknigreining (F90.-) var skráð og greind persónuleikaröskun 

(F60.-) var skráð. Ef sjúklingur var með fleiri en eina samhliða greiningu þá var metið út frá 

sjúkrasögu og meðferðaraðila hver þeirra var talin hafa mest áhrif á átröskunina og hún skráð 

sem aðal samhliða greining en hin/ar sem aukagreining/ar.  

Af 182 sjúklingum voru 136 sjúklingar eða um 74,7% greindir með samhliða 

sjúkdómagreiningu. Hluti þeirra var með fleiri en eina samhliða greiningu en 17% mældist 

með tvær samhliða greiningar og 2,2% mældist með þrjár. Kvíða- eða þunglyndisröskun var 

greind hjá 132 sjúklingum (72,5%), ofvirkni og/eða athyglisbrestur var greind hjá 28 

sjúklingum (15,4%) og persónuleikaröskun var greind hjá 15 sjúklingum (8,2%) , sjá mynd 2. 

 

  

Mynd 2. Samhliða sjúkdómagreiningar sjúklinga (n=136) með átröskun  
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3.4. Meðferðarheldni 

 

Þegar meðferðarheldni er skoðuð hjá þeim 182 sjúklingum sem komu í greiningarviðtal voru 

99 (54,4%) sjúklingar sem luku ekki meðferðarlotunni sem hófst á rannsóknartímabilinu. Af 

þessum sjúklingum voru 83 (45,6%) sem hættu af eigin vilja en 16 (8,8%) hættu eftir 

sameiginlega ákvörðun sjúklings og meðferðaraðila um að meðferðarlota gengi ekki eins og 

skyldi. Sjúklingar, sem luku meðferð og útskrifuðust frá átröskunarteyminu, voru 50 (27,5%). 

Sjúklingar, sem voru enn í virkri meðferð þegar eftirfylgnitíma lauk, voru 33 (18,1%) talsins, 

sjá mynd 3.  

Meðaldagafjöldi í meðferð hjá þeim sem luku meðferð var 264 (±187) dagar en einungis 76 

(±101) dagar hjá þeim sem duttu úr meðferð.  

 

 

Mynd 3. Meðferðarheldni sjúklinga við lok eftirfylgnitíma (n=182.) 

 

Fjöldi sjúklinga, sem kom í meðferð á rannsóknartímabilinu og hafði ekki fengið meðferð 

áður við átröskun, var 127 (69,8%) en 55 (30,2%) sjúklingar höfðu áður fengið meðferð hjá 

fagaðila vegna átröskunarsjúkdóms.  
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Af þeim 99 sjúklingum, sem duttu úr meðferðlotu sem hófst á rannsóknartímabilinu, voru 15 

(8,2%) sjúklingar sem komu aftur í meðferð til átröskunarteymis LSH innan árs en 12 (6,6%) 

sjúklingar komu aftur eftir meira en ár, sjá mynd 4. 

 

  

Mynd 4. Meðferðarheldni: Hlutfall þeirra sjúklinga (n=182) sem hófu aftur meðferð hjá 

átröskunarteymi LSH. 

 

Marktækur munur (p<0,05) endurkomu var á hlutfalli þeirra sjúklinga sem greindir höfðu 

verið með athyglisbrest og/eða ofvirkni sem komu aftur í meðferð eftir brottfall úr fyrri 

meðferðarlotu, en það voru 46,7% sjúklinga með AMO sem hófu aftur meðferð. Einnig var 

áberandi lágt hlutfall endurkomu hjá ÁENS-sjúklingahópnum en þar komu einungis 10,3% 

þeirra aftur í meðferð eftir fyrri brottfall.  

 

Meðaldagafjöldi meðferðar mældist 178 (±213) dagar en dreifingin var frá 1 degi upp í 3 ár 

sem var hámarkstími rannsóknar. Marktækur munur var á tímalengd meðferðar eftir 

meðferðartegundum. Meðaldagafjöldi HAM-meðferðar var 180 (±184) dagar en hjá 

listmeðferðarhópnum var það 327 (±290) dagar. Meðalskiptafjöldi í meðferð var 21 (±25) 

skipti en dreifing skipta var frá 1 skipti upp í 80 skipti sem var hámarksskiptafjöldi 

rannsóknar. Meðalskiptafjöldi hjá HAM-meðferðarhópnum var 21 (±22) skipti en hjá 

listmeðferðarhópnum var hann marktækt hærri, 41 (±32) skipti. Marktækur munur var á 

meðalaldri þeirra sem voru í listmeðferð (29,9 (±11,1) ára) og þeirra sem voru í HAM (25,2 

(±7,2) ára). Kynjahlutföll skiptust tiltölulega jafnt milli meðferðarhópa.  
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Sjúklingar, sem duttu úr átröskunarteyminu eftir einungis eitt greiningarviðtal og hófu því 

enga meðferð, voru 28 (15,4%) talsins. Af þeim voru 14 (50,0%) sjúklingar með lotugræðgi 

og 14 (50,0%) sjúklingar með átröskun ekki nánar skilgreinda. Það var því enginn sjúklingur 

með lystarstol sem hóf ekki meðferð hjá teyminu eftir greiningu.  

 

 

3.5. Áhrifaþættir fyrir meðferðarheldni 

 

Þegar leitað var að þáttum sem höfðu áhrif á meðferðarheldni voru þeir sem luku meðferð eða 

voru enn í virkri meðferð settir saman í einn hóp (n=83) og þeir sem duttu úr meðferð eftir 

greiningarviðtal settir saman í annan hóp (n=99). Endanlegt úrtak var því 182 manns. Ýmsir 

þættir voru skoðaðir með tilliti til brottfalls, bæði klínískir og félagslegir. Þættir, sem höfðu 

jákvæð áhrif á meðferðarheldni, voru háskólagráða og eigið frumkvæði sjúklings að komu í 

meðferð. Af meðferðartegundum í boði hjá átröskunarteyminu var minna brottfall hjá þeim 

sjúklingum sem hófu listmeðferð en hjá þeim sem hófu HAM. Skiptingu í meðferðartegundir 

og tíðni brottfalls úr hverri tegund meðferðar fyrir sig má sjá nánar í töflu 11. Sjúklingar með 

fíknigreiningu sýndu augljósa tilhneigingu til aukins brottfalls þrátt fyrir að marktækni næðist 

ekki. Þeir sem voru með virka fíkn innan mánaðar frá greiningarviðtali voru einnig með meiri 

tilhneigingu til að falla úr meðferð, sjá nánar í töflu 10. 
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Tafla 10. Þættir sem sýndu áhrif á meðferðarheldni sjúklinga (n=182).  

___________________________________________________________________________ 

                   fjöldi sem lauk/ 

                    er enn í meðferð (%)           fjöldi brottfallinna (%)     p-gildi

  

   n=83             n=99 

___________________________________________________________________________ 

  

Menntun 

 

 Grunnskólapróf 46 (55,4)  66 (67,3) 0,018 

 Stúdentspróf  19 (22,9)  25 (25,5)  

 Háskólapróf  18 (21,7)  7   (7,1)  

     

 

Frumkvæði að komu 

 

 Foreldri/Maki    2   (2,4)  16 (16,2) 0,005 

 Læknir/Fagaðili   38 (45,8)  45 (45,5) 

 Sjúklingur sjálfur   43 (51,8)  38 (38,4) 

 

 

Fíknigreining 

 

 Já     20 (24,1)  36 (36,4) 0,074  

 Nei        63 (75,9)  63 (63,6) 

 

Tími frá virkri fíkn 

  

< 30 dagar 3   (3,6)   12 (12,1) 0,151  

 1-12 mánuðir              5   (6,0)   8   (8,1) 

 > 1ár      12 (14,5)  16 (16,2) 

 á ekki við              63 (75,9)  63 (63,6) 

 

Tafla 11. Skipting í meðferðartegundir og tíðni brottfalls úr hverri tegund meðferðar (n=154). 

Tegund meðferðar Fjöldi sem lauk/er enn í meðferð (%) Fjöldi brottfalla (%) 

HAM 58 (52,3) 53 (47,7) 

Listmeðferð 20 (60,6) 13 (39,4) 

Næringarmeðferð 3   (100,0) 0   (0,0) 

Lyfja-og stuðningsmeð. 2   (28,6) 5   (71,4) 
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Niðurstöður úr OCI-R spurningalista voru einu niðurstöður sjúklinga sem sýndi tilhneigingu 

(p=0,085) til að hafa áhrif á brottfall. Sjúklingar, sem hættu í meðferð, voru að meðaltali með 

24,6 (±16,4) stig og höfðu þar af leiðandi töluverð þráhyggjueinkenni. Þeir sjúklingar, sem 

luku meðferð eða voru enn í virkri meðferð, fengu að meðaltali 20,2 (±13,6) stig.  

 

Þeir þættir, sem höfðu ekki marktæk áhrif á brottfall sjúklinga, má sjá í töflum 12 og 13. 

 

Tafla 12. Félagslegir þættir sem sýndu ekki marktækan mun í sambandi við meðferðarheldni 

(n=182). 

___________________________________________________________________________ 

                   fjöldi sem lauk/ 

                    er enn í meðferð (%)           fjöldi brottfallinna (%)     p-gildi

  

     n=83 n=99 

___________________________________________________________________________ 

  

Kyn 

 Konur     79 (95,2)  97 (98,0) 0,292 

 Karlar     4   (4,8)  2   (2,0)  

     

 

Heimilisaðstæður 

 

 Býr hjá foreldrum  31 (37,3)   38 (38,4) 0,603 

 Býr ein/einn   13 (15,7)   14 (14,1)  

 Býr með maka  6   (7,2)  14 (14,1)   

 Býr með maka og börnum  19 (22,9)  16 (16,2)  

 Fráskilin með börn   10 (12,0)  14 (14,1)  

 Býr með vini  4   (4,8)  3   (3,0)   

 

Þjóðerni 

       

 Íslendingar 81 (97,6)  95 (96,0) 0,539 

 Útlendingar 2   (2,4)  4   (4,0)  

  

  

Atvinna 

 

 Atvinnulaus  5   (6,0)  11 (11,1) 0,672  

 Á opinberri framfærslu 20  (24,1)  21 (21,2)   

 Í vinnu  24  (28,9)  27 (27,3)  

 Í skóla  34  (41,0)  40 (40,4)  
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Tafla 13. Klínískir þættir sem sýndu ekki marktækan mun í sambandi við meðferðarheldni 

(n=182). 

___________________________________________________________________________ 

                   fjöldi sem lauk/ 

                    er enn í meðferð (%)           fjöldi brottfallinna (%)     p-gildi

  

   n=83          n=99 

___________________________________________________________________________ 

  

Tegund átröskunar 

 Lystarstol (F50.0/F50.1)  10 (12,0)  9   (9,1) 0,659 

 Lotugræðgi (F50.2/F50.3)        45 (54,2)  51 (51,5) 

 ÁENS (F50.9)    28 (33,7)  39 (39,4) 

 

Samhliða sjúkdómagreining 

 Kvíði/Þunglyndi   57 (70,4)  75 (77,3) 0,292 

 AMO     13 (35,1)  15 (40,5) 0,632 

 Persónuleikaröskun   5   (17,2)  10 (31,3) 0,204 

 

Áföll á lífsleiðinni 

 Já     63 (75,9)  81 (82,7) 0,262 

 Nei     20 (24,1)  17 (17,3) 

 

Sjálfsvígstilraun/ir 

 Já     16 (19,3)  27 (27,3) 0,206 

 Nei     67 (80,7)  72 (72,7) 

 

Fyrri meðferð við átröskun 

 Já     26 (31,3)  29 (29,3) 0,766 

 Nei     57 (68,7)  70 (70,7) 

 

 

 

Niðurstöður úr spurningarlistunum DASS, CIA, BSQ, Bulit-R, EAT-26 og OCI-R, sem lagðir 

eru fyrir sjúklinga í greiningarviðtali, sýndu engin marktæk tengsl við brottfall. Aldur, 

líkamsþyngdarstuðull og tímalengd sjúkdóms sýndu ekkert samband við brottfall.  
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3.6. Niðurstöður spurningalista hjá rannsóknarhóp 

 

Spurningalistar eru lagðir fyrir sjúklinga í greiningarviðtali sem eiga að mæla 

átröskunareinkenni og segja til um alvarleikastig þeirra. Einnig mæla þeir kvíða, streitu og 

þunglyndi hjá sjúklingnum. Ekki fengust niðurstöður úr öllum prófum hjá öllum í 

sjúklingahópnum. Upplýsingar um niðurstöður prófanna má sjá í töflu 14 en þekkt gildi má 

finna í umræðukafla um spurningalistana á bls. 16.   

 

 

Tafla 14. Upplýsingar um niðurstöður úr spurningalistum. 

Próf Fjöldi (N) Bil Meðaltal Staðalfrávik 

DASS þunglyndi 169 0-42 20,4 11,9 

DASS kvíði 169 0-42 15,8 10,0 

DASS streita 169 1-41 22,8 9,7 

CIA 149 0-51 32,6 10,3 

BSQ 168 6-196 139,7 35,7 

Bulit-R 166 34-138 100,0 24,1 

EAT-26 174 3-70 34,1 13,8 

OCI-R 150 0-65 22,6 15,3 
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3.7. Fíknigreiningar, áföll og sjálfsvígstilraunir 

 

Allar fíknigreiningar, sem höfðu verið skráðar á sjúkling í gegnum ævina samkvæmt ICD-10 

greiningarkerfinu, voru teknar með í rannsóknargögn. Einnig var skráð hvort sjúklingur hefði 

verið í virkri fíkn innan við mánuð frá greiningarviðtali. Skráður var tími frá því að fíkn var 

síðast virk. Það voru 56 (30,8%) sjúklingar skráðir með fíknigreiningu einhvern tímann á ævi 

sinni. Nokkrar tegundir fíknigreininga voru skráðar en þær má sjá í töflu 15. 

 

Tafla 15. Fíknigreiningar sjúklinga með átröskun samkvæmt ICD-10 kerfinu. (n=56) 

Fíknigreining Fjöldi % 

F10.1 - Skaðleg notkun alkóhóls 4 7,1 

F10.2 - Fíkniheilkenni af völdum alkóhólnotkunar 23 41,1 

F12.2 - Fíkniheilkenni af völdum kannabisefna 1 1,8 

F19.1 - Misnotkun lyfja 3 5,4 

F19.2 - Lyfjafíkn 25 44,6 

    

Af þeim sem voru með skráða fíknigreiningu höfðu 15 (26,8%) þeirra verið með virka fíkn 

innan mánaðar frá greiningarviðtali. Þeir sem höfðu verið alls gáðir í 1-12 mánuði voru 13 

(23,2%) talsins en 28 (50,0%) höfðu verið alls gáðir í meira en ár.  
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Áföll á lífsleið sjúklinga voru skráð en spurt er um þau í greiningarviðtali. Upplýsingar 

vantaði hjá einum sjúkling þannig að endanlegt úrtak var 181 sjúklingur. Af 181 sjúklingi 

höfðu 144 (79,6%) orðið fyrir áfalli eða áföllum á lífsleiðinni. Tegundir áfalla og tíðni innan 

hópsins má sjá nánar í töflu 16. 

 

Tafla 16. Tegund áfalls/áfalla og tíðnidreifing þeirra (n=181). 

Tegund áfalls Tíðni % 

Drykkja/þunglyndi foreldra 58 32,0 

Einelti sem barn 47 26,0 

Kynferðislegt/líkamlegt ofbeldi sem barn 41 22,7 

Andlát nákomins 28 15,5 

Líkamlegt/andlegt ofbeldi frá maka 24 13,3 

Nauðgun 19 10,5 

Skilnaður foreldra 11 6,1 

Sjálfsvígstilraun nákomins 2 1,1 

Framhjáhald maka 2 1,1 

Alvarlegt slys sjúklings  1 0,6 

Sjúklingi rænt í æsku 1 0,6 

 

Fjöldi sjálfsvígstilrauna hjá sjúklingum var skráður. Af 182 sjúklingum hafa 43 (23,6%) 

sjúklingar eina eða fleiri sjálfsvígstilraun að baki. Tíðnidreifingu sjálfsvígstilrauna má sjá í 

töflu 17. 

 

Tafla 17. Tíðnidreifing sjálfsvígstilrauna (n=182). 

Fjöldi sjálfsvígstilrauna tíðni % 

0 139 76,4 

1 25 13,7 

2 10 5,5 

3 5 2,7 

4 2 1,1 

5 1 0,6 
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4. Umræður 

 

4.1. Samantekt um niðurstöður 

 

Brottfall úr meðferð mældist 54,4% en þar af hófu 14,8% aftur meðferð hjá teyminu.  

Konur voru í miklum meirihluta rannsóknarhóps og meðalaldurinn var 26,3 ár.  

Lotugræðgi greindist hjá stærstum hluta hópsins. Stór hluti hópsins greindist með aðra 

samhliða geðröskun. Kvíða- eða þunglyndisröskun var algengasta greiningin.  

Meðferðarheldni mældist betri hjá sjúklingum sem höfðu lokið háskólagráðu og hjá þeim 

sjúklingum sem höfðu sjálfir frumkvæði að komu í meðferð heldur en hjá öðrum. 

Sjúklingahópur, sem fékk listmeðferð, var marktækt lengur í meðferð og minna brottfall varð 

úr þeim hópi. Spurningalistar og félagslegir þættir sýndu ekki forspárgildi. Sjúklingar með 

fíknigreiningu sýndu tilhneigingu til verri meðferðarheldni.  

Sjúklingar með lotugræðgi og ÁENS voru líklegri til að hefja ekki meðferð eftir 

greiningarviðtal. 

Sjúklingar með AMO voru líklegri til að hefja aftur meðferð eftir brottfall en sjúklingar með 

ÁENS voru ólíklegri til að koma aftur.  

 

4.2. Ályktanir 

 

Þessi rannsókn var sú fyrsta hérlendis þar sem könnuð er meðferðarheldni sjúklinga með 

geðröskun í göngudeildarmeðferð. Eins og aðrar rannsóknir staðfestir hún mikið brottfall úr 

átröskunarmeðferð (31-33).  

Nokkuð algengt var að fólk, sem hafði fengið tilvísun á meðferð vildi ekki koma í 

greiningarviðtal. Draga má þá ályktun að sú tilvísun hafi ekki komið að frumkvæði sjúklings 

og styður það enn frekar þá niðurstöðu að eigið frumkvæði sjúklings um komu í meðferð sé 

nauðsynlegt til að sjúklingur haldist í meðferð.  

Fjöldi þeirra sem bókuðu greiningarviðtal en mættu svo ekki (e. no-shows) var minni en í 

erlendum rannsóknum (31). Það gæti stafað af vinnulagsreglum átröskunarteymisins hérlendis 

en lagt er upp úr því að gera það persónulegra með því að hringja beint í sjúklinginn en það 

ýtir undir að tengsl geti strax byrjað að myndast við meðferðaraðilann. Nokkrir einstaklingar 

voru komnir í aðra meðferð þegar að greiningarviðtali kom. Þetta mætti skýra með 

biðtímanum en sumir sjúklingar þurfa að bíða fram yfir jóla eða sumarfrí til að fá bókaðan 
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greiningarviðtalstíma hjá teyminu. Biðtími hérlendis er samt töluvert styttri en erlendis (31) 

og er þessi þáttur því ekki stórt vandamál enn sem komið er.  

Nokkrir sjúklingar fengu tilvísun á átröskunarteymið en fengu svo ekki átröskunargreiningu. 

Það má líta á það jákvæðum augum að vakning virðist vera meðal heilbrigðisstarfsfólks um 

átröskun og ef minnsti grunur leikur á að sjúklingur eigi við átröskunarvanda að stríða þá er 

haft samband við teymið sem getur svo betur dæmt um það hvort grípa þurfi til aðgerða.  

Fjöldi tilvísana var svipaður á milli ára en það gefur til kynna að þetta er stöðugt vandamál í 

samfélagi okkar.  

Konur voru í miklum meirihluta eins og búist var við og var meðalaldurinn svipaður og í 

erlendum rannsóknum (32). 

Allir sjúklingar voru á lífi þegar rannsóknargögnum var safnað. Þetta kemur ekki á óvart þar 

sem rannsóknartími var tiltölulega stuttur og haldið var vel utan um alla sjúklinga og 

sérstakrar varúðar gætt ef grunur var um sjálfsskaðandi hegðun sjúklings.  

Flestir sjúklinganna höfðu grunnskólapróf að baki en aðeins tæplega fjórðungur hafði lokið 

stúdentsprófi. Þetta telst lágt með tilliti til meðalaldurs hópsins og menntunarstigs þjóðarinnar 

(42). Stærsti hluti sjúklingahópsins var í skóla og margir í þeim hóp voru að vinna að því að 

klára stúdentspróf og gæti það skýrt hve fáir voru með stúdentspróf.  

Fáir útlendingar sóttu meðferð hjá teyminu en tungumálaerfiðleikar gætu haft áhrif á það þar 

sem erfiðara er að mynda tengsl við sjúkling með aðstoð túlks . Það voru því fáir útlendingar 

sem hófu meðferð eftir að greiningarviðtali lauk.  

Líkamsþyngdarstuðull sjúklinga var á breiðu bili. Hlutfall sjúklinga innan hvers bils var þó í 

samræmi við hlutfall sjúklinga í hverjum undirflokki átröskunar. Rúmlega helmingur 

sjúklinga var á eðlilegu líkamsþyngdarbili en það var í samræmi við þær tölur að rúmlega 

helmingur sjúklinga var greindur með lotugræðgi, en sá sjúklingahópur er venjulega í eðlilegri 

þyngd þrátt fyrir átröskunarhegðun (4). Hlutfall þeirra sem voru undir eðlilegri þyngd var 

einnig í samræmi við hlutfall lystarstolssjúklinga. Hátt hlutfall sjúklinga, sem voru yfir 

eðlilegri þyngd, má skýra með því að þeir sem fengu greininguna lotuofát voru flokkaðir 

undir ÁENS en sjúklingar með lotuofát eru gjarnan yfir eðlilegri þyngd (43).   

Lystarstol greindist í mun færri sjúklingum sem voru í meðferð hérlendis heldur en í öðrum 

vestrænum löndum (11, 33). Hlutfall sjúklinga í meðferð með lotugræðgi virðist vera hærri á 

Íslandi en erlendis en sambærilegustu hlutföll greininga var að finna í Bretlandi þrátt fyrir að 

ÁENS hafi verið aðeins tíðari þar (17). Þetta vekur upp þá spurningu, hvort lystarstol hafi 

lægri tíðni í almennu íslensku þjóðarþýði eða hvort sá sjúklingahópur sé einfaldlega að skila 

sér verr í meðferð hérlendis.   
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Sjúklingar í rannsóknarhópnum reyndust hafa verið með sjúkdóminn lengi miðað við erlendar 

rannsóknir (32) en það gefur til kynna að um mjög þrálátan sjúkdóm er að ræða.  

Sláandi var hversu margir sjúklingar voru með samhliða geðgreiningu. Þetta var mun hærra 

hlutfall heldur en fyrri rannsókn sem skoðaði lystarstol á Íslandi hafði sýnt (24) en ætla má að 

meðferðaraðilar séu duglegri að leita að og skrá samhliða geðsjúkdóma þegar sjúklingar eru 

metnir. Einnig hjálpa spurningalistar til við að gefa til kynna aðra röskun og er því auðveldari 

að skima eftir þeim við greiningarviðtal. Búist var við háu hlutfalli kvíða- og 

þunglyndisraskana ef miða á við erlendar rannsóknir (23) en hlutfall þeirra greininga var samt 

hærra hérlendis en í öðrum vestrænum löndum. Persónuleikaröskun var aftur á móti greind 

hjá færri sjúklingum en búist var við miðað við erlendis (22). Þetta má skýra með þeirri 

staðreynd að ekki er skimað eftir persónuleikaröskun í greiningarviðtalinu og því eru aðeins 

skráðar staðfestar greiningar sem hafa verið gerðar hjá öðru fagfólki. Einnig er almennt 

forðast að greina persónuleikaröskun ef um virka átröskun er að ræða hjá sama sjúklingi þar 

sem að átröskunarsjúkdómur breytir gjarnan persónuleika sjúklings. Því má áætla að 

persónuleikaröskun sé vissulega vangreind hjá þessum sjúklingahóp.  

Um þriðjungur hópsins, sem kom í meðferð, hafði áður fengið meðferð við átröskun. Þeir 

voru ekki líklegri til að detta úr meðferð heldur en þeir sjúklingar sem voru að koma í sína 

fyrstu meðferð við átröskun. Þeir sjúklingar sem hafa áður fengið meðferð hafa meiri reynslu 

af meðferðinni og eru ef til vill tilbúnari til þess að takast á við sjúkdóminn. Aftur á móti þá er 

þetta mjög þrálátur sjúkdómur  og koma þessar niðurstöður því ekki á óvart.  

Athyglisvert var að rúmlega 15% þeirra sjúklinga, sem duttu úr meðferðarlotu sem hófst á 

rannsóknartímabilinu, skiluðu sér aftur í meðferð einhvern tíma síðar. Þetta sýnir að 

sjúklingarnir voru ánægðir með meðferðina og höfðu myndað gott meðferðarsamband. Þeir 

voru tilbúnir að koma aftur en höfðu e.t.v. ekki nægan vilja til að vera í fyrri meðferðarlotu og 

hættu vegna þess en ekki vegna óánægju.  

Einnig var athyglisvert að skoða þann hóp sem var að hefja aftur meðferð eftir brottfall en þar 

var stór hluti sjúklinga með ofvirkni og/eða athyglisbrest. Þetta er e.t.v. lýsandi fyrir þennan 

hóp en hvatvísi og erfiðleikar með einbeitingu og úthald hefur verið tengt við sjúklinga með 

AMO (44).  

Meðaldagafjöldi og skiptafjöldi meðferðar var tæplega helmingi meiri hjá þeim sjúklingahóp 

sem fór í listmeðferð heldur en hjá þeim sem fóru í HAM. Þetta skýrir e.t.v. minna brottfall úr 

listmeðferðarhóp en sjúklingarnir virðast tengjast listmeðferðaraðila betur og eru viljugari til 

að eyða meira tíma í meðferð hjá honum. HAM er einnig fastmótaðari meðferðartegund sem 

krefst meiri samvinnu og framlags frá sjúklingi sjálfum.  
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Meðalaldur var einnig marktækt hærri hjá þeim hóp sem fór í listmeðferð en það gæti einnig 

skýrt minna brottfall þar. Yngri sjúklingar eiga erfiðara með mætingu, þ.e. missa af tímum, 

detta úr meðferð eða mæta ekki í bókaða meðferð (31). Minni stöðugleiki í persónulegum og 

félagslegum aðstæðum og reynsluleysi við meðferð gæti átt þátt í þessu vandamáli.    

Þeir sjúklingar, sem hófu ekki meðferð eftir greiningarviðtal, voru allir greindir með 

lotugræðgi eða ÁENS. Enginn sjúklingur með lystarstol hóf ekki meðferð eftir viðtal en 

auðveldara er að sjá líkamleg einkenni þeirra sjúklinga og því eflaust meiri þrýstingur á þá um 

að fara í meðferð og ná bata.   

Þættir, sem höfðu jákvæð áhrif á meðferðarheldni, var eigið frumkvæði sjúklings að komu í 

meðferð en erlendar rannsóknir hafa sýnt að vilji til að breyta átröskunarhegðun og ná bata er 

mikilvægur þáttur í meðferðarheldni átröskunarsjúklinga (7, 37). Í samrými við fyrri 

rannsóknir sýndi aukin menntun auknar líkur á meðferðarheldni (31). Þetta gæti stafað af því 

að sálfræðileg meðferð er lækning byggð á tjáningu sjúklings en það krefst ákveðinnar færni í 

samtalslist að geta skilið, tekið þátt í og hagnast af samræðunum. Sjúklingar, sem hafa litla 

menntun, eru ef til vill óreyndari en betur menntað fólk í að rýna í eigin hugsanir og hafa því 

ekki þá þekkingu sem þarf til hugvitundar (e. meta-cognition).   

Sjúklingar með fíknigreiningu sýndu augljósa tilhneigingu til aukins brottfalls, þá einkum ef 

þeir voru með virka fíkn innan mánaðar frá greiningarviðtali. Þetta er í takt við þær 

niðurstöður að sjúklingar í fíknimeðferð eru líklegri til að detta út ef þeir hafa jafnframt 

átröskun (26) en sjúkdómarnir virðast hafa neikvæð áhrif á meðferðarheldni hvor hjá öðrum. 

Eftir því sem áráttu- og þráhyggjueinkenni voru meiri í rannsókninni virtist brottfall aukast. 

Þetta hefur lítið verið skoðað í göngudeildarmeðferð átröskunarsjúklinga en rannsókn, sem 

beindist að innlögðum sjúklingum með átröskun, sýndi að áráttu- og þráhyggjuröskun hafði 

engin marktæk áhrif á meðferðarhorfur sjúklinga (45).   

Af þeim lýðfræðilegu og klínísku þáttum, sem sýndu ekki marktæk áhrif á meðferðarheldni, 

komu klínísku þættirnir meira á óvart.  

Tegund átröskunar hefur oft verið nefnd sem áhrifaþáttur en flestar erlendar rannsóknir greina 

á milli takmarkandi gerðar lystarstols og ofáts- og hreinsunargerð. Þær hafa sýnt aukið 

brottfall hjá sjúklingum með ofáts- og hreinsunargerð sjúkdómsins (33) en þar sem ekki var 

greint á milli þessara tveggja undirflokka í rannsókninni er erfitt að bera saman niðurstöður 

rannsóknanna.  

Samhliða geðsjúkdómagreining sjúklings í erlendum rannsóknum (32-34, 46) hefur sýnt fram 

á aukið brottfall en það gerði það ekki í þessari rannsókn. Erfitt getur verið að útskýra þetta og 

mætti áætla að þunglyndi og kvíði hvetji frekar sjúkling til að koma í meðferð. Einnig getur 
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þverfaglegt teymi, eins og starfar á geðdeild LSH, líklega hlúið betur að öllum vandkvæðum 

sjúklings og hefur samhliða röskun því ekki jafn mikið vægi en ella.  

Athyglisvert var að niðurstöður úr spurningalistum, sem eiga að meta átröskunareinkenni og 

hve alvarlegur sjúkdóurinn er, sýndu engin marktæk áhrif á meðferðarheldni. Ætla mætti að 

þeir sjúklingar, sem hefðu alvarlegri einkenni, myndu leggja sig meira fram við að ná bata. 

Þetta á hinsvegar ekki við um alla sjúklinga með átröskun en margir þeirra telja að þeim sé 

ekki bjargandi þar sem einkenni þeirra eru svo viðvarandi og alvarleg. Einnig má áætla af 

þessum niðurstöðum að sjúklingar meti ekki sjúkdómsstig sitt á rökréttan hátt en það á þá 

aðallega við um sjúklingana með lystarstol. 

Niðurstöður spurningalistana leiddu í ljós að átröskunareinkenni voru mjög mikil meðal 

hópsins. Viðmiðunargildi frá Íslandi eru bara til fyrir Bulit-R listann (47). 

Þær niðurstöður eru mjög sambærilegar við þessa rannsókn en munur á stigafjölda var innan 

staðalfráviksmarka.  

Sérstakur áhugi var á því að skoða fíknigreiningar sjúklinga og áhrif þeirra á meðferðarheldni. 

Um þriðjungur sjúklinga var með skráða fíknigreiningu einhvern tímann á lífsleiðinni. Þar af 

var fjórðungur með virka fíkn innan mánaðar frá greiningarviðtali. Fíkniheilkenni af völdum 

alkóhólnotkunar og fjöllyfjafíkn voru áberandi algeng hjá hópnum en ekki eru til 

samanburðartölur frá sambærilegum sjúklingahóp með geðraskanir á Íslandi. Tæplega 

fjórðungur sjúklinga hafði eina eða fleiri sjálfsvígstilraun að baki. Erfitt er að bera saman 

þessar niðurstöður við erlendar rannsóknir þar sem flestar rannsóknir útiloka þá sjúklinga sem 

hafa fíknivanda eða sjálfsvígshegðun. Áætla má að þetta hlutfall sjálfsvígstilrauna sé samt 

áberandi hátt miðað við þjóðarþýðið og einnig miðað við sjúklingaþýði en ekki eru til tölur 

um sambærilegan sjúklingahóp á Íslandi. Þessi háu hlutföll fíknigreininga og 

sjálfsvígstilrauna beina athyglinni enn frekar að þeirri staðhæfingu að um verulega veikan 

sjúklingahóp sé að ræða.  

Meirihluti sjúklinga hafði orðið fyrir einu eða fleiri áföllum á lífsleiðinni að eigin sögn. Þetta 

er í samrými við erlendar rannsóknir (14, 15, 48) sem tengja ýmis áföll á lífsleiðinni við 

átraskanir.  
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4.3. Kostir og gallar rannsóknarinnar 

 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, en engar tölur eru til um 

meðferðarheldni átröskunarsjúklinga á geðdeild Landspítalans.  

Í rannsókninni var um að ræða vel skilgreindan og áreiðanlegan rannsóknarhóp. Gögnin úr 

greiningarviðtölunum voru ýtarleg og nákvæm og ef einhver vafi lá fyrir um upplýsingar var 

hægt að hafa samband við meðferðaraðilann og fara betur yfir þau gögn til að fá skýrari svör.  

Veikleiki rannsóknarinnar var hversu lítill rannsóknarhópurinn var. Þrátt fyrir að þessi fjöldi 

teljist mikill miðað við margar erlendar rannsóknir á átröskunum, þá var hugsanlega erfitt að 

ná tölfræðilegum styrk í sumum breytum, sérstaklega ef þær voru fjölþátta.  

Einnig var eftirfylgnitíminn stuttur hjá hluta þeirra sjúklinga sem voru enn í meðferð en 

nákvæmari niðurstöður hefðu getað fengist ef fylgst hefði verið með afdrifum þeirra. Ekki er 

sjálfgefið hvernig skrá á person-time at risk, sem metur þann tíma sem sjúklingur er í áhættu 

fyrir brottfalli, en það krefst sérstakrar athugunar á þessum 33 einstaklingum.  

Erfitt er að finna sameiginlega skilgreiningu á brottfalli í erlendum rannsóknum. Velta má 

fyrir sér hvort að sjúklingar, sem hafa haldist lengur en meðaltími sjúklinga í ákveðinni 

meðferð, eigi í raun að tilheyri brottfallshóp. Þrátt fyrir að átröskunareinkenni hafi enn verið 

til staðar við brottfall, má áætla að einhver ávinningur hafi orðið í svo langri meðferð. Þar sem 

tilgangur þessarar rannsóknar var ekki að skoða árangur meðferðar þá getum við ekki sagt til 

um það.  

 

 

 

4.4. Í framhaldinu 

 

Fróðlegt væri að fylgjast með meðferðarheldni sjúklinga hjá teyminu áfram og skoða hvort 

tölfræðin breytist eftir því sem rannsóknarhópurinn verður stærri.  

Þar sem niðurstöður sýndu að vilji til bata væri áhrifaþáttur í meðferðarheldni væri ráðlagt að 

þeir sjúklingar, sem væru í meiri brottfallshættu vegna lítillar hvatningar, gætu skráð sig í 

hvatningar- og fræðsluhóp áður en meðferð hjá teymingu hefst.  

Í sambandi við spurningarlistana væri ráðlagt að bæta inn í greiningarviðtalið faglegu mati 

meðferðaraðila um hve alvarlegur sjúkdómurinn er þar sem sjúklingarnir virðast ekki meta 

það rétt sjálfir og líkamsþyngdarstuðull getur ekki sagt til um hve alvarleg átköst og 

mótvægisaðgerðir eru.  
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Þar sem ekki fundust margir þættir sem spáðu fyrir um meðferðarheldni væri ráðlagt að skrá 

álit sjúklings á meðferðinni og meðferðaraðilanum nokkrum sinnum í meðferðarlotunni. 

Áhugavert væri að framkvæma rannsókn í framhaldinu þar sem spurningalisti væri sendur út 

til allra sjúklinga sem skráðir voru í brottfallshópinn og þeir spurðir nánar út í ástæður 

brottfallsins. Þar gætu leynst mikilvægar upplýsingar sem hafa áhrif á meðferðarheldni sem 

okkur rannsakendum hafa ef til vill yfirsést. 

Einnig væri áhugavert að kanna afdrif þeirra sjúklinga sem duttu úr meðferð og komu ekki 

aftur. Hægt væri að mæla átröskunarhegðun þeirra og bera saman við þá sem hafa lokið 

meðferð hjá teyminu.  

Nauðsynlegt er að rannsaka fleiri sjúklingahópa á Íslandi með geðraskanir til að hægt sé að 

bera saman niðurstöður þessarar rannsóknar við sambærilegan sjúklingahóp. Með því mætti 

meta betur alvarleikastig sjúkdóma hjá þessum sjúklingum.  

Einnig væri fróðlegt að gera árangursmat á mismunandi meðferðartegundum og skoða kosti 

og galla hverrar meðferðar fyrir sig.  

 

4.5. Lokaorð 

 

Átröskun er alvarlegt lýðheilsuvandamál sem mikilvægt er að sinna með gagnreyndum 

starfsháttum. Niðurstöður þeirrar íslensku rannsóknar, sem hér hefur verið kynnt, varpar ljósi 

á hversu alvarlega veikir þessir einstaklingar eru en það er oft vanmetið vegna mikillar 

leyndar sem fylgir þessum sjúkdómi. Einnig veitir þessi rannsókn frekari innsýn í það með 

hvaða hætti er hægt að halda sjúklingum við meðferðina. Fólk með háskólamenntun, 

einstaklingar sem glíma ekki við fíkn og þeir sem komu að eigin frumkvæði og höfðu vilja til 

breytinga voru þeir einstaklingar sem sýndu bestu meðferðarheldnina. Því er mikilvægt fyrir 

heilbrigðistarfsmenn að átta sig á hvaða einstaklingar eru líklegir til að haldast í meðferð og 

um leið að átta sig á hvernig þurfi að hlúa með sérstökum hætti betur að þeim sem eru ekki 

með langtímamenntun, vilja til bata eða lifa ekki reglusömu lífi.  

Með þessar niðurstöður að leiðarljósi og hugleiðingum um framtíðarhorfur 

átröskunarsjúklinga má öðlast betra innsæi í þá þætti og það ferli sem liggur að baki miklu 

brottfalli en það getur svo aftur haft slæm áhrif á batahorfur sjúklinganna. Með þessa 

vitneskju í huga má efla góða heilbrigðisþjónustu enn frekar við þennan skjólstæðingahóp þar 

sem hægt er að koma betur til móts við þarfir sjúklinganna og auka þannig meðferðarheldni 

meðal þeirra.   
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Viðauki 1 
 

Greiningarviðtal átröskunarteymis LSH 
Göngudeild 31C og dagdeild 31CD 

 

 

 

Dagsetning mats: __________     Nafn matsmanns: ______________________________ 

 

Tilvísandi: _________________________________________________ 

 

 

 

 

1.  ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

 

Nafn sjúklings: ___________________________________________ Kyn: ________ 

 

Kennitala: ___________________________    Aldur sjúklings við mat: _______  

 

Starf (í vinnu/skóla): _______________________________________________________ 

 

Hjúskaparstaða: __________________________________________________________ 

 

Börn (aldur og kyn): _______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Búseta/húsnæði: ___________________________________________________________ 

 

Nánasti aðstandandi: _______________________________________________________ 

 

Heimilislæknir: ____________________________________________________________ 

 

 

 

2.  ÁSTÆÐA KOMU 

Aðalkvörtun sjúklings. (Gera grein fyrir þeim ástæðum sem sj. gefur sjálfur upp fyrir komu sinni og/eða ef 

um tilvísun er að ræða. Nota opnar spurningar (t.d. „Hvað er það sem við getum hjálpað þér með?“/„Hvað er það 

sem er helst að trufla þig?“. Gott að nota eigin orð sj. innan gæsalappa.) 
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3.  AÐDRAGANDI (Gera grein fyrir því í tímaröð hvernig einkenni yfirstandandi vandamáls, kreppu, 

veikindatímabils hafa komið fram og leitt til komu sj. að þessu sinni.) 

 

Hvernig birtist núverandi vandi/einkenni í:  

 

Líðan 

 

 

 

 

Hegðun 

 

 

 

 

Hugsun 

 

 

 

 

Líkamlegum einkennum 

 

 

 

 

Samskiptum 

 

 

 

 

Alm. starfshæfni 

 

 

 

 

Hvenær byrjaði núverandi vandi/veikindatímabil: 

 

 

 

 

Annað: 
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4. MEÐFERÐARREYNSLA (Fá fram hvað hefur gagnast og hvað ekki, nöfn meðferðaraðila, tegund 

meðferðar.) 

 

Meðferð fyrr og nú 

 

Læknis-/lyfjameðferð: 

 

 

 

Innlagnir: 

 

 

 

Sálfræðimeðferð: 

 

 

 

Sjálfshjálparhópar: 

 

 

 

Hvernig hefur sj. sjálfur reynt að takast á við vanda sinn (eða forðast hann): 

 

 

 

 

 

 

5.  MATARVENJUR (Stutt samantekt á mataræði sjúklings, magn sem er borðað og á hvaða tíma dags.) 

 

Matarvenjur sl. daga/í gær? Er þetta „dæmigerður“ dagur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mataræðið:  Skipulagt ______   Óreglulegt ______   Kaótískt ______ 

 

Forðast sj. að borða ákv. fæðutegund(ir): 
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6.  ÞYNGDARSAGA 

 

Þyngd við mat: _________kg  Hæð: ______sm  BMI:______ 

 

Óskaþyngd: ___________kg Kjörþyngd: _____-____kg 

 

Minnsta þyngd: _________kg         Hvenær/aldur: __________  

 

Mesta þyngd (fyrir utan meðgöngu): _______kg       Hvenær/aldur: __________ 

 

Þyngdaraukning á meðgöngu: _________kg 

 

Athugasemdir: 

 

 

 

 

 

7.  LEIÐIR TIL AÐ STJÓRNA ÞYNGD 

 

 

Hegðun 

 

 

 

Hversu oft 

áður? 

 

 

Hversu oft nú? 

 

 

Athugasemdir (t.d. hvað er 

borðað í átkasti, hve lengi stendur 

það yfir, tegund og magn 

lyfja/líkamsræktar) 

 

Átköst - objektíft (þ.e. 

borðar óeðlilega mikið magn af 

mat og upplifir stjórnleysi) 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

 

 

 

 

 

 

Átköst - subjektíft (þ.e. 

borðar lítið eða eðlilegt magn af 

mat og upplifir stjórnleysi) 

 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

 

 

 

 

 

 

Uppköst 

 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

 

Já  /  Nei 

 

_______ á viku 

 

 

 

 

 

 

Misnotkun hægðalyfja 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

 

 

 

Misnotkun þvagræsilyfja 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

Já  /  Nei 
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Megrunar-

/brennslutöflur 

 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

Já  /  Nei 

 

Frh. á næstu síðu 

 

Líkamsrækt/ofhreyfing 
(þ.e. 4 eða fleiri klst á viku í 

þeim tilgangi að léttast) 

 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

 

 

 

Líkamsrækt/áráttuhegðu

n (þ.e. fylgir eftir stífu 

áráttukenndu hreyfingarplani, 

ekki endilega fjöldi klst) 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

 

 

 

Önnur losunarhegðun  
(t.d. svelti, föstur, 

megrunarkúrar) 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

Já  /  Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  VIÐHORF TIL LÍKAMSÞYNGDAR OG LÖGUNAR 

 

Trufluð body concept: Hvernig líkar sj. við líkama sinn (ánægður/óánægður)? Er sj. 

upptekinn af ákv. líkamspörtum? Checking hegðun (t.d. klípa í húð, mæla líkamsparta) 

og avoidant hegðun (t.d. forðast spegla, gengur í víðum fötum). 

 

 

 

 

 

Trufluð body percept: Hvernig upplifir sj. líkama sinn (sér hann sig of feitan/mjóan í 

spegli)? Er annað fólk (fjölskylda/vinir) á sama máli og hann? 

 

 

 

 

 

Er sj. hræddur við að þyngjast/fitna?      Já  /  Nei 

 

 

Hefur sj. farið í lýtaaðgerð (hvaða og hvenær)? 

 

 

 

Athugasemdir: 

 



47 

 

 

 

9.  ÖNNUR SAMHLIÐA VANDAMÁL 

 

Hvatvís hegðun áður og nú 

Hegðun 
Nú  

(merkja X í 

reit) 

Áður 
(merkja X 

í reit) 

Athugasemdir 
(nánari lýsing á hegðun og tilgangi hennar) 

 

Sker sig 

 

   

Annar hvatvís 

sjálfsskaði (t.d. brenna sig, 

lemja sig) 

   

Áráttukenndur 

sjálfsskaði (t.d. kroppa í 

húð, klór, hártogun) 

   

Sjálfsvígstilraun 

 

   

Áráttukennd 

peningaeyðsla (ekki í mat) 

   

Þjófnaður (ekki á mat) 

 

   

Ofdrykkja áfengis 

 

   

Fíkniefnanotkun 

 

   

Ofskammtur 

lyfja/fíkniefna 

(overdose) 

   

Áhættuhegðun í kynlífi 
(t.d. margoft einnar nætur 

gaman, óvarin kynmök, fá 

greitt fyrir kynlíf) 

   

 

 

Er átröskunarvandi sjúklings í eðli sínu „fjölhvatvís“ (multi-impulsive)?        Já  /  Nei 

 

Sjálfsskaðandi hegðun til staðar nú?    Já  /  Nei 

 

Sálrænir áhættuþættir: 

  Áberandi þunglyndi til staðar?   Já  /  Nei 

 

 Sjálfsvígshugsanir til staðar? Já  /  Nei 

 

 Sjálfsvígsáætlanir til staðar?   Já  /  Nei 

 

Hvers vegna heldur sj. að hann hafi fengið átröskun/sé með átröskun í dag? 
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10.  BLÆÐINGASAGA 

 

Blæðingar nú:   til staðar (reglulegar  /  óreglulegar) /  ekki til staðar  /  á ekki við   

 

Ef óreglulegar/ekki til staðar, síðustu blæðingur voru fyrir: _______ mánuðum/árum 

 

Aldur þegar fyrstu blæðingar byrjuðu: ________ ára 

 

Viðbrögð/líðan þegar fyrstu blæðingar byrjuðu:  
 

 

 

Er viðkomandi á hormónagetnaðarvörn/barnshafandi/með barn á brjósti?   Já  /  Nei 

Nánari útskýring:  

 

 

 

Saga um meðgöngu:  Já  /  Nei                                     

Nánari útskýring:  

 

 

 

Saga um fósturlát/fóstureyðingu:  Já  /  Nei 

Nánari útskýring:  

 

 

 

 

 

 

 

9.  HEILSUFARSSAGA 

 

Almenn líkamleg heilsa: 

 

 

 

Ofnæmi, krónískir sjúkdómar: 

 

 

 

Innlagnir á sjúkrahús, skurðaðgerðir, lyfjameðferð v/sjúkdóma: 

 

 

 

Slys, beinbrot, höfuðhögg: 
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Frh. á næstu síðu 

Svefn: 

 

 

 

Neysla tóbaks, áfengis, vímuefna: 

 

 

 

Líkamlegir áhættuþættir til staðar:     Já  /  Nei 

Hverjir eru þeir: 

 

 

 

 

 

 

12.  FJÖLSKYLDUSAGA (Gera grein fyrir heilsufari/vandamálum í fjölsk./ætt sj.) 

 

Líkamlegir sjúkdómar í fjölsk./ætt: 

 

 

 

 

Yfirþyngd/offita/átröskun í fjölsk./ætt: 

 

 

 

 

Geðræn vandamál/geðsjúkdómar í fjölsk./ætt: 

 

 

 

 

Áfengis- og/eða vímuefnavandi í fjölsk./ætt: 

 

 

 

 

Önnur alvarleg vandamál í fjölsk./ætt sem snerta geðheilsu og persónuleika: 

 

 

 

 

Meðferð fjölsk./ættingja við: 
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13.  UPPVAXTARSAGA (Gera grein fyrir því fjölskylduumhverfi sem sj. er sprottinn úr, bernsku hans og 

uppvexti fram á unglingsár.) 

 

Upplýsingar um foreldra (fæðingarár, starf, eru líffræðilegir foreldrar í hjónabandi?) 

 

Móðir:                                                                      Faðir: 

 

 

 

 

Uppeldishættir foreldra (er sj. alinn upp hjá líffræðil. foreldrum?): 

 

 

 

 

Tengsl við þá fyrr og nú: 

 

 

 

 

Upplýsingar um systkini (fæðingarár, kyn og starf): 

 

 

 

 

Tengsl við systkini og samkomulag við þau fyrr og nú: 

 

 

 

 

Hefur sj. orðið fyrir áföllum sem höfðu mikil áhrif á hann? T.d. fráfall e-s nákomins, 

einelti, eiginn skilnaður, skilnaður foreldra, ofbeldi (líkamlegt, andlegt, kynferðislegt): 

 

 

 

 

Annað: 
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14.  NÁMS- OG ATVINNUFERILL (Gera grein fyrir skólagöngu og atvinnuferli og athuga sérstaklega 

þá þætti sem segja til um færni og aðlögunarhæfni sj.) 

 

Menntun: 

 

 

 

 

 

Námsárangur í skóla: 

 

 

 

 

 

Hugsanlegir námserfiðleikar: 

 

 

 

 

 

Félagsleg aðlögun í skóla, stríðni, einelti: 

 

 

 

 

 

Atvinnusaga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  FÉLAGSSAGA (Gera grein fyrir félagslegum tengslum sj. utan upprunafjölskyldu, áhugamálum hans 

og þátttöku í þjóðfélaginu.) 

 

Vinir og kunningjar fyrr og nú: 

 

 

 

 

Kærastar/kærustur, ástarsambönd: 
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Frh. á næstu síðu 

 

Aðlögun í sambandi/sambúð/hjónabandi: 

 

 

 

 

Tengsl við maka, börn og aðra ástvini: 

 

 

 

 

Áhugamál og frístundir: 

 

 

 

 

Félagsstörf: 

 

 

 

 

Fjárhagur: 

 

 

 

 

Annað: 
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16.  MEÐFERÐARTILLÖGUR/ÁÆTLUN 

 

Áhugi sj. fyrir meðferð (hvað vill hann sjá breytast): 

 

 

 

Hverja telur sj. sína helstu kosti vera? 

 

 

 

Hugsanlegar hindranir í meðferð (nám, vinna, býr utan höfuðborgarsvæðis, 

barnapössun) og er hægt að leysa þær: 

 

 

 

Hefur sj. ákveðnar meðferðaróskir (t.d. tímasetning viðtala): 

 

 

 

Meðferðaráætlun sem rædd er við sj.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  FRAMKOMA Í VIÐTALI 

 

Útlit og hegðun: 

 

 

 

Líðan og tjáning tilfinninga: 

 

 

 

Tengsl við meðferðaraðila: 

 

 

 

Ein/Í fylgd: 

 

 

 


