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Könnuð voru áhrif lýðfræðilegra og klínískra breyta á brottfall úr 5 vikna hugrænni 

atferlismeðferð í hópi. Meðferðin, sem er tilraunaverkefni á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss, 

fór fram á átta heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Þátttakendur voru 441 

skjólstæðingur heilsugæslu (82,5% konur), flestir með þunglyndi og kvíðaröskun. Brottfall úr meðferð 

var skilgreint á þrjá vegu: Ekki mætt í síðasta bókaða tíma, mætt í færri en þrjá tíma og mætt í færri 

en fjóra tíma (miðgildisskipting). Kannaður var munur á þeim sem hófu og hófu ekki meðferð (mættu 

bara í inntökuviðtal) og þeim sem mættu og mættu ekki í eftirfylgdartíma eftir þrá mánuði.   

Skilgreiningin ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma“ aðgreindi brottfallna á fleiri breytum en 

tímafjöldaskilgreiningarnar. Áhrif breyta voru ekki mikil. Þrepa-hlutfallagreining (logistic regression) 

sýndi að vægari depurðareinkenni (sp.1 á BDI-II), að reykja, búa á höfuðborgarsvæðinu og vera ekki 

háskólamenntaður spáði best fyrir um brottfall úr meðferðinni og skýrði um 10% dreifingar. Að 

reykja, hafa ekki áður farið í meðferð við sama vanda, stunda ekki líkamsrækt, búa í höfuðborginni og 

hafa meiri einkenni á spurningu 4 á DAS-A skýrðu 8% þess að mæta ekki í eftirfylgd. Karlkyn,  

þekking á hugrænni atferlismeðferð og minni ánægjumissir (sp.4 á BDI-II) spáðu best fyrir um það að 

hefja ekki meðferð og skýrðu saman 6% dreifingar.  

 

Allir meðferðaraðilar, sama hvers konar meðferð þeir stunda, hafa staðið frammi fyrir 

þeim vanda að sá sem þeir ætla að veita meðferð mætir ekki í bókaðan tíma og lætur ekki vita 

af sér. Sumir skjólstæðingar bóka annan tíma og koma aftur en aðrir snúa ekki aftur heldur 

falla úr meðferð. Rannsóknir á brottfalli úr meðferð  og mætingu í bókaða tíma hafa sýnt að 

vandinn er töluvert algengur. Samkvæmt upplýsingum frá bresku heilbrigðisþjónustunni 

(London, Department of Health, 2003 sjá í Mitchell og Selmes, 2007) var ekki mætt í 11,7% 

göngudeildarviðtala árið 2002-03 þegar allar meðferðir voru skoðaðar. Þegar eingöngu voru 

skoðuð göngudeildarviðtöl á geðdeildum var þetta hlutfall 19,1%.  Rannsókn á mætingu á 

tveggja mánaða tímabili á göngudeild geðdeildar í Hong Kong sýndi að ekki var mætt í 15,4% 

af bókuðum eftirfylgniviðtölum (310 af 2.011 - 258 manns) (Pang, Lum, Ungvari, Wong og 

Leung, 1996). Rannsókn Mitchell og Selmes (2007) á heildartíðni viðtala sem ekki var mætt í 

á breskum ríkisgeðspítala á einu ári  gaf svipaða niðurstöðu eða  15,9%. Þar af var ekki  mætt 

í 16,3% inntökuviðtala (af 9.511) og 15,4% eftirfylgniviðtala (af 7.700).  Mæting var verst í 

áfengis- og vímuefnameðferð, bæði í inntöku- og eftirfylgniviðtöl. Í inntökuviðtöl var 

næstverst mæting í almennum geðlækningum fullorðinna og átröskunarmeðferð en best 

mæting í öldrunargeðlækningum, endurhæfingargeðlækningum og sállíkamlegum lækningum 

(psychosomatic medicine). Næstverst mæting í eftirfylgniviðtöl var í almennum 

geðlækningum fullorðinna og sállíkamlegum lækningum en best mæting í eftirfylgniviðtöl var 
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í hugrænni atferlismeðferð, endurhæfingargeðlækningum og öldrunargeðlækningum. 

 Samkvæmt yfirlitsgrein Breen og Thornhill (1998) er brottfall eða skortur á samvinnu 

(noncompliance) nokkuð algengt vandamál í geðlyfjameðferð og segja þeir að hlutfallið liggi 

milli 20-50% yfir heildina. Meðal innlagðra sjúklinga (inpatients) er hlutfallið 5-37% en 20-

65% meðal göngudeildarsjúklinga (outpatient). Þeir segja tíðnina geta farið upp í 70-80% 

meðal sjúklinga með geðrofsraskanir (psychotic disorders) en í meðhöndlun sjúklinga með 

þunglyndi á heilsugæslustöðvum (primary care) geti ósamvinnuþýði farið upp í 60%.  Skortur 

á samvinnu í lyfjameðferð getur bæði falist í of lítilli eða of mikilli lyfjatöku og getur verið 

algjör eða að hluta til.          

 Þegar  brottfall úr meðferð við geðrænum vanda er mælt í þýðiskönnunum (population 

surveys) hafa niðurstöður sýnt að á milli 16-22% þeirra sem fengið hafa meðferð síðustu 12 

mánuðina hafa ekki lokið henni (Edlund, Wang, Berglund, Katz, Lin og Kessler, 2002; 

Kessler, Berglund, Bruce, Koch, Laska, Leaf, Manderscheid, Rosenheck, Walters og Wang, 

2001; Wang 2007). Í einni þessara kannana kom fram að af 22,3% þeirra 3.556 einstaklinga 

sem höfðu notað geðheilbrigðisþjónustu í einhverri mynd (geðlækna, heimilislækna, 

sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, trúarleiðtoga eða óhefðbundnar lækningar) 

síðustu 12 mánuði höfðu fallið úr meðferð. Brottfall meðal þeirra sem leituðu til geðlækna, 

heimilislækna og sálfræðinga var 19,4%. Brottfall meðal þeirra sem leituðu eingöngu til 

geðlæknis (22,7%) eða sálfræðings (21,9%) var um helmingi hærra en meðal þeirra sem 

eingöngu leituðu til heimilislæknis (11,8%). Þeir sem leituðu til heimilislæknis voru þó ekki 

eins alvarlega veikir og hinir (Wang, 2007).       

 Í rannsóknum  á brottfalli úr meðferð við geðrænum vanda sem gerðar eru í klínískum 

aðstæðum mælist brottfallstíðni mun hærri en í þýðiskönnunum. Baekeland og Lundwall 

(1975) fóru yfir 362 greinar um brottfall úr lyflækningum (medicine), meðferð við áfengis- og 

vímuefnavanda og meðferð við geðröskunum (mental health treatment) og komust að því að 

tíðni brottfalls lægi á bilinu 30-60%.  Öðrum yfirlitstölum frá sama tíma ber saman við þetta 

svo sem yfirliti Garfield (1986) yfir 86 rannsóknir á  brottfalli úr göngudeildarmeðferð við 

geðröskunum og uppsöfnuðum upplýsingum frá bandarískum ríkisgeðdeildum (National 

Institute of Mental Health, NIMH, 1981 sjá í Wierzbicki og Pekarik, 1993). Hjá Baekeland og 

Lundwall (1975) var tíðni þeirra sem mættu í færri en fjóra tíma af meðferð við geðrænum 

vanda 31-56% í einstaklingsmeðferð en 33-50% í hópmeðferð. Í yfirlitsgrein yfir 21 rannsókn 

á brottfalli úr hópmeðferð í félagsráðgjöf, geðlækningum og klínískri sálfræði var meðaltíðni 

brottfalls 35% eða á bilinu 15-70% (Bostwick, 1987).  Brottfall úr 48 rannsóknum í yfirliti 

yfir áhrif hópmeðferðar við þunglyndi sem gefnar voru út 1970-1998 var mjög breytilegt, á 
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bilinu 0-63%, eða 18,6% að meðaltali. Hér var um ýmiskonar meðferðir að ræða allt frá 

hugrænni atferlismeðferð til sálgreiningar sem gæti skýrt að einhverju leyti þetta breiða bil 

(McDermut, Miller og Brown, 2001).        

 Í allsherjargreiningu Wierzbicki og Pekarik (1993) mældist meðalbrottfallstíðni í 125 

rannsóknum á brottfalli úr meðferð við geðrænum vanda (psychotherapy) um 47%. 

Meðalbrottfallstíðni hjá fullorðnum var 47,15%, hjá börnum 46,81% og 46,77% í 30 

blönduðum rannsóknum. Wierzbicki og Pekarik (1993) komust einnig að þeirri niðurstöðu að 

brottfallstíðni væri breytileg eftir þeirri brottfallsskilgreiningu sem notuð væri. Bados, 

Balaguer og Saldana (2007) segja að samkvæmt athugunum sínum sé tíðni brottfalls í 

nýlegum rannsóknum sem gerðar voru á geðdeildum (mental health centers) í ýmsum löndum 

1998 og síðar 24-66% en þeir segja algengt að hún sveiflist á milli 35 og 55%.   

 Af þessu má sjá að brottfall er töluvert algengt vandamál í meðferð hvort sem skoðuð 

er mæting í viðtöl, fylgni við lyfjameðferð eða brottfall úr almennri meðferð við geðrænum 

vanda. Lægri brottfallstíðni fæst í þýðisrannsóknum en rannsóknum í klínískum aðstæðum. 

Svo virðist sem tíðni brottfalls úr göngudeildarmeðferð við geðrænum vanda hafi lítið breyst 

síðustu áratugina og lítill munur sé á brottfalli úr einstaklings- og hópmeðferðum. 

 

Brottfall úr hugrænni atferlismeðferð (HAM):  

Einstaklingsmeðferð: Brottfallstölum í rannsóknum á hugrænni atferlismeðferð 

einstaklinga ber ekki saman frekar en í rannsóknum á annars konar meðferðum. Brottfall úr 

hugrænni atferlismeðferð (routine practice) hjá sálfræðideildinni í Oxford 1987-98  var 

22,5% meðal þeirra sem hófu meðferð en féllu úr henni án samþykkis meðferðaraðila 

(Westbrook og Kirk, 2005). Brottfall var nokkuð meira hjá atferlismiðstöð háskólans í 

Barcelona á 6 ára tímabili eða 43,8%, þegar miðað var við mætingu í 14 tíma eða samráð við 

meðferðaraðila ef hætt var fyrr (Bados, Balaguer og Saldana, 2007). Steel, Jones, Adcock, 

Clancy, Bridgford-West og Austin (2000) telja að meðaltíðni brottfalls úr hugrænni 

atferlismeðferð einstaklinga við lotugræðgi (bulimia nervosa) sé um 37%, en í þeirra 

rannsókn var hún 43%. Í rannsókn á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð einstaklinga við 

þunglyndi á einkastofu var hlutfallið 50% (Persons, Burns og Perloff, 1988). Í tveimur 

rannsóknum á brottfalli úr einstaklingsHAM við felmtri var brottfallstíðni 24,7% (Grilo, 

Money, Barlow, Goddard, Gorman, Hofmann, Papp, Shear og Woods, 1998) og 19,9% 

(Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Ef niðurstöður þessara rannsókna eru teknar saman, 
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þar sem ólíkar skilgreiningar brottfalls og uppbygging meðferða eru notaðar, virðist brottfall 

úr einstaklings HAM liggja á bilinu 20-50%.  

           Hópmeðferð: Brottfall úr hugrænni atferlismeðferð í hópi virðist ná yfir nokkuð breitt 

bil. Úr einni hópmeðferð við þunglyndi var brottfall 47,3%, miðað við þá sem ekki luku 11 

vikna meðferð, 2 klukkustundum á viku (Oei og Kazmierczak, 1997) en í annarri þar sem 

þátttakendur voru eingöngu konur neituðu 6,1% meðferð og 23,1% féllu út eftir að meðferð 

hófst eða samtals 29,2% (Rabin, Kaslow og Rehm, 1985). Í þriðju rannsókninni á hópmeðferð 

við þunglyndi þar sem einnig voru fleiri meðferðarform í boði, svo sem lyfjameðferð og 

hugræn atferlismeðferð í hópi ásamt lyfjameðferð, var brottfall 19,5%  (Simons, Levine, 

Lustman og Murphy, 1984).  Í félagsfælnimeðferð Hofman og Suvak (2006) þar sem 

þátttakendur fengu annað hvort atferlismeðferð í hópi eða HAM í hópi var heildarbrottfall 

25,6%. Ekki var marktækur munur á brottfalli úr þessum tveimur meðferðarformum: 20,69% 

úr atferlishópnum og 29,33% úr HAM hópnum. Í annarri félagsfælnimeðferð neituðu 15,5% 

meðferð og 12,7% féllu út (Turner, Beidel, Wolff, Spaulding og Jacob, 1996). Brottfall úr 

hugrænni atferlismeðferð í hópi við felmtri mældist 14% miðað við þá sem ekki luku 11 

vikulegum 4 klst tímum (Martinsen, Olsen, Tönset, Nyland og Aarre, 1998). Í tveimur stórum 

rannsóknum á brottfalli úr hópmeðferð við kvíðaröskunum þar sem tíðni þeirra sem neituðu 

meðferð var einnig gefin upp var tíðni neitunar mun hærri en brottfallstíðni eða 30,4% á móti 

10,3%  (Issakidis og Andrews, 2004) og 25,2% á móti 13,8% (Hunt og Andrews, 1992). Hér 

var í báðum tilvikum um að ræða mjög kröftuga (intense) meðferð sem fór fram í margar 

klukkustundir á dag, marga daga í röð.  Í tveimur rannsóknum  á brottfalli úr hópmeðferð þar 

sem flestir höfðu þunglyndis- eða kvíðaraskanir og meðferð var einnig mjög ,,kröftug“ var 

12,3% brottfall úr þeirri fyrri en 7,2% úr þeirri seinni (Davis, Hooke og Page, 2006). Ef þessar 

niðurstöður eru teknar saman liggur brottfall úr hugrænni atferlismeðferð í hópi á bilinu 7-

47% yfir ólíkar skilgreiningar brottfalls og ólíka uppbyggingu á meðferð.    

                   

           Í þessari samantekt á tíðni brottfalls úr hugrænni atferlismeðferð virðist rannsóknum 

síður bera saman um brottfall úr hópmeðferð en einstaklingsmeðferð. Hér þarf þó eflaust að 

taka tillit til uppbyggingar meðferða, hvernig eða hvort valið er inn í þær og hvernig brottfall 

er skilgreint (Baekeland og Lundwall, 1975; Issakidis og Andrews, 2004; Wierzbicki og 

Pekarik, 1993). Svo virðist sem brottfall úr meðferð við geðrænum vanda sé álíka algengt 

vandamál í hugrænni atferlismeðferð og almennri göngudeildarmeðferð. 
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Slæmar afleiðingar brottfalls 

Mikið brottfall úr meðferð getur valdið klínískum, félagslegum og efnahagslegum vanda 

(Delaney, 1998; Pekarik frá 1985a; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Skjólstæðingur sem hættir í 

meðferð of snemma og fær ekki bata meina sinna er væntanlega í  verri stöðu en sá sem lýkur 

þeirri meðferð sem hann þarf á að halda (Garfield, 1994; Pekarik, 1983b; Pekarik, 1985b). Að 

falla úr meðferð of snemma er einkum slæmt fyrir veikari skjólstæðinga. Skortur á samvinnu í 

lyfjameðferð er nátengdur bakslagi (relapse), endurinnlögn á sjúkrahús og slæmri afkomu hjá 

sjúklingum með geðraskanir og getur lengt sjúkrahúsdvölina meðal inniliggjandi sjúklinga. 

Skortur á samvinnu getur einnig tekið líkamlegan toll af sjúklingum  þar sem ósamvinnuþýði í 

styttri tíma getur dregið úr langtímavirkni meðferðar og seinkun meðferðar getur leitt til 

aukinna veikinda í framtíðinni. Dánartíðni meðal geðsjúkra er hærri en í almennu þýði og hún 

getur aukist ef sjúklingar falla úr meðferð. Meðferðarfylgni getur dregið úr sjálfsvígshættu og 

einnig hættu á að ofbeldishneigðir sjúklingar valdi öðrum skaða eða bana (Delaney, 1998; 

Breen og Thornhill, 1998).  Margir rannsakendur brottfalls úr hópmeðferð telja að brottfall 

geti skaðað starf hópsins og stöðugleika hans (Bostwick, 1987).   

 Brottfall úr meðferð veldur heilbrigðisstofnunum fjárhagslegu tjóni. Þar sem flestir 

brottfallinna láta ekki vita af sér heldur koma bara ekki (no-shows) er ekki greitt fyrir tímann 

og tími starfsfólks og undirbúningur fer fyrir lítið. Brottfall getur valdið meðferðaraðila 

hugarangri og þá einkum þeim óreyndari, sem geta upplifað að þeim hafi mistekist og verið 

hafnað af hinum brottfallna. Þetta gæti átt þátt því í hversu algeng kulnun í starfi (burnout) er 

meðal starfsfólks í heilbrigðisþjónustu (Pekarik, 1985b). Mikið brottfall úr meðferð getur því 

dregið úr starfsánægju og frammistöðu starfsmanna og aukið starfsmannaveltu og kostnað við 

starfsmannahald (Pekarik, 1985b). Áætlað er að viðtöl sem ekki er mætt í kosti breska 

heilbrigðiskerfið um 360 milljón pund á ári (Mitchell og Selmes, 2007). Áætlaður kostnaður 

vegna slæmrar meðferðarfylgni við lyfjameðferð meðal fólks með allar sjúkdómsgreiningar 

(all medical disorders) í Bandaríkjunum er 100 milljarðar dollara á ári og 3,5-9 milljarðar 

kanadadollara á ári hjá kanadíska heilbrigðiskerfinu (Breen og Thornhill, 1998; Delaney, 

1998). Í langtímarannsókn á meðferð geðklofasjúklinga kom fram að kostnaður vegna 

endurinnlagna sjúklinga innan tveggja ára frá útskrift þeirra væri metinn nálægt 2 milljörðum 

bandaríkjadollara (Weiden og Olfson, 1995 sjá í Breen og Thornhill, 1998).    

   Rannsakendur brottfalls eru sammála um að þær afleiðingar sem vegi þyngst séu 

minnkuð afköst meðferðar (treatment efficacy) og minnkuð áhrif meðferðar miðað við 

kostnað (decreased cost-effectiveness) (Garfield, 1986; Pekarik 1985a; Wierzbicki og Pekarik, 
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1993). Lítið hefur verið kannað hvaða áhrif sú meðferð sem brottfallnir fá hefur fyrir þá, en 

almennt er talið að staða brottfallinna sé slæm og ánægja þeirra með meðferðina sé lítil. Ef 

brottfall endurspeglar óánægju með þjónustuna getur það orsakað verri áreiðanleika og 

nýtingu heilbrigðisstofnana og ef brottfallnir hafa ekki ábata af meðferðinni sem þeir fá þá 

dregur það úr áhrifum meðferðar miðað við kostnað (Lebow, 1982; Pekarik, 1986; Wierzbicki 

og Pekarik, 1993). Áhugi á rannsóknum á brottfalli hefur farið vaxandi einkum þar sem áhugi 

er fyrir að nýta upplýsingar um áhrif meðferða (patient outcome data) við mat á frammistöðu 

ríkisrekinna heilbrigðisstofnana (Wierzbicki og Pekarik, 1993; Young, Grusky, Jordan og 

Belin, 2000). Árangursmælingar eru stór þáttur í hugrænni atferlismeðferð þar sem mikil 

áhersla er lögð á að byggja meðferðina á rannsóknum, raunprófa hana, þróa og bæta. Þetta er 

gert til að vissa sé fyrir því að meðferðin hafi áhrif og hægt sé að halda kostnaði í lágmarki 

(Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). Brottfall er því mjög slæmt fyrir árangursmælingar á 

hugrænni atferlismeðferð þar sem það grefur undan áreiðanleika þeirra (Kejsers, Kampman 

og Hoogduin, 2001).  

Spurningar til hugleiðingar varðandi brottfall 

Baekeland og Lundwall (1975) álitu að sá sem ætlaði að rannsaka brottfall þyrfti að 

spyrja sig að minnsta kosti ferns konar spurninga: 1) Er til einhver dæmigerð lýsing á þeim 

sem fellur út úr meðferð eða hættir alls konar fólk í meðferð? 2) Hverjar eru ástæður fólks 

fyrir að hætta í meðferð? 3) Hvaða afleiðingar hefur það að hætta í meðferð? - Hvernig farnast 

fólki sem hættir? Er alveg öruggt að brottfall sé staðfesting á því að meðferðinni hafi mistekist 

að hjálpa því? - Hversu margir snúa aftur í meðferð?  og 4) Hvað er hægt að gera við 

brottfalli? Síðari tíma rannsakendur hafa einnig bent á mikilvægi spurninganna hversu marga 

tíma þarf til að ná bata? (Bados, Balaguer og Saldana, 2007;  Davis, Hooke og Page, 2006)  

og hvernig er best að skilgreina brottfall? (Hatchett og Park, 2003; Pekarik, 1985; Wierzbicki 

og Pekarik, 1993). Pekarik og Stephenson (1988) mæla með því að brottfall úr meðferð 

fullorðinna og barna sé skoðað aðskilið þar sem fullorðnir ákveði sjálfir hvort þeir fari í 

meðferð og hvenær þeir hætti henni en það sé yfirleitt foreldri sem taki þessa ákvörðun fyrir 

barnið. Hér verður reynt að leita svara við ofantöldum spurningum út frá rannsóknum á 

brottfalli úr meðferð fullorðinna við geðrænum vanda og bera saman niðurstöður úr almennri 

göngudeildarmeðferð annars vegar og hugrænni atferlismeðferð hins vegar, einstaklings- og 

hópmeðferð. Í framhaldi af því verður svo reynt að finna breytur sem spá fyrir um brottfall í 

441 manns úrtaki úr 5 vikna hugrænni atferlismeðferð í hópi, auk inntökuviðtals, sem fram fór 
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á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss á sex heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og 

tveimur úti á landi.  

  

Hversu marga tíma þarf til að ná bata? 

Flestar eldri rannsóknir hafa skilgreint brottfall úr meðferð út frá fjölda tíma sem mætt 

er í. Í slíkri skilgreiningu felst sú ályktun að lágmarksfjölda viðtala þurfi til að meðferðin hafi 

áhrif (Baekeland og Lundwall, 1975). Brottfall hefur verið mest snemma í meðferð í mörgum 

rannsóknum (Pang, Lum, Ungvari, Wong og Leung, 1996; Tehrani, Krussel og Munk-

Jörgensen, 1996). Garfield (1994) heldur því fram að í 50 ára rannsóknum á meðferð við 

geðrænum vanda komi fram stöðugt mynstur á þann hátt að um helmingur skjólstæðinga sé 

fallinn úr meðferð í fimmta til sjöunda tíma.      

 Rannsakendur hafa reynt að svara spurningunni um hversu langa sálfræðimeðferð 

sjúklingar með geðrænan vanda þurfi til að ná bata. Í allsherjargreiningu Howard, Kopta, 

Krause og Orlinsky (1986) voru skoðaðar upplýsingar um 2.431 sjúkling í sálfræðimeðferð á 

göngudeild. Flestir meðferðaraðila aðhlynntust sálgreiningu og flestir sjúklinganna voru 

greindir með þunglyndis- eða kvíðaröskun en mjög lítill hluti með persónuleikaröskun. Gert 

var línurit yfir hlutfall sjúklinga sem fengu bata út frá fjölda viðtala sem þeir mættu í. Þar kom 

fram að líkur á bata jukust með lengri meðferð en hlutfallslega fleiri hlutu bata fyrr í 

meðferðinni en síðar. Það virtist því sem árangur meðferðar væri mestur í byrjun en færi svo 

minnkandi eftir því sem liði á hana. Spá út frá allsherjargreiningu sýndi að um 10-18% 

sjúklinga væru líkleg til að hafa  hlotið nokkurn bata áður en þau mættu í fyrsta tímann (þ.e. 

panta tíma og mæta ekki í hann), eftir áttunda tíma ætti 48-58% sjúklinga að hafa batnað og 

um 75% hefðu hlotið mælanlegan bata eftir 26 tíma (6 mánuði einu sinni í viku). Þegar 

skoðað var hversu langa meðferð þurfti til að ná  bata við hverri röskun kom í ljós að 

þunglyndir þurftu stysta meðferð en kvíðnir aðeins lengri. Um helmingi þunglyndra og 

kvíðinna sjúklinga hafði batnað eftir 8 - 13 tíma. Fólk með jaðarpersónuleikaröskun í geðrofi 

(borderline psychotic) þurfti lengsta meðferð en um helmingi þeirra hafði batnað eftir 13-26 

tíma samkvæmt sjálfsmati sjúklinga en eftir 26-52 tíma samkvæmt mati rannsakenda (Howard 

og félagar, 1986).           

 Í rannsókn Kopta, Howard, Lowry og Beutler (1994) voru einkenni skjólstæðinga 

flokkuð í bráða vanlíðan, langvinna vanlíðan og persónuleikaeinkenni og kannað hversu langa 

meðferð þyrfti til að koma þeim í ,,eðlilegt” horf (normal rates). Bráð vanlíðanareinkenni, 

sem voru fyrst og fremst kvíða-, þunglyndis-, líkömnunar- og áráttueinkenni, þurftu stysta 
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meðferð. Helmingur sjúklinga hafði hlotið bata eftir 10 eða færri tíma. Heldur lengri meðferð 

þurfti við langvinnri vanlíðan sem einkenndist af kvíða, fælni, þunglyndi,  þráhyggju og 

viðkvæmni í samskiptum. Helmingi sjúklinga leið betur eftir 7-27 tíma. Ef þessir hópar voru 

teknir saman höfðu 50% sjúklinga hlotið bata í lok ellefta tímans sem er svipaður tími og 50% 

þunglyndra og kvíðinna þurftu til að ná bata í  rannsókn Howard og félaga (1986).  Eins og í 

rannsókn Howard og félaga (1986) þurfti lengsta meðferð við persónuleikaeinkennum  svo 

sem fjandskap (hostility), ofsóknarhugmyndum (paranoid ideation) og  geðrofi 

(psychoticisism) ásamt svefntruflunum og ofáti.  Hér var niðurstaðan að fleiri en 18 tíma 

þyrfti til að 50% fengju bata. Sex einkenni: Að hrópa eða kasta hlutum, verða auðveldlega 

pirraður, tíð rifrildi, erfiðleikar við að sofna, hugarangur og aldrei nákominn öðrum, höfðu 

minna en 50% líkur á bata eftir 52 tíma (Kopta, Howard, Lowry og Beutler, 1994). 

 Rannsókn Howard og félaga (1986)  hefur verið gagnrýnd fyrir það að þátttakendur 

hafi ekki allir hlotið jafnlanga meðferð og mælingar því verið gerðar á mismunandi 

sjúklingahópum á hverjum tímapunkti. Þetta er talið geta verið ástæða þess að áhrif meðferðar 

virtust minnka þegar leið á hana. (Barkham, Rees, Stiles, Shapiro, Hardy og Reynolds, 1996). 

Til að skoða þetta betur könnuðu Barkham og félagar (1996) bata þunglyndissjúklinga sem 

fengu annað hvort 8 eða 16 tíma meðferð.  Hjá þeim komu fram línuleg tengsl milli bata eftir 

hvern tíma og lengdar meðferðar. Út frá þessu ályktuðu þau að bati kæmi nokkuð jafnt fram 

þangað til hann næði því stigi að ástandið væri nægilega gott. Þegar því stigi væri náð sneru 

sjúklingur og meðferðaraðili sér annað hvort að öðrum vanda eða lykju meðferð. Í nýlegri 

rannsókn þar sem viðurkennt mælitæki, the Clinical Outcomes in Routine Evaluation-

Outcome Measure (CORE-OM), var notað til að mæla bata voru niðurstöður í samræmi við 

þetta (Barkham, Connell, Stiles, Miles, Margison, Evans og Mellor-Clark, 2006). 

 Hraði batans í rannsókn Barkham og félaga (1996) var háður einkennum vandans líkt 

og í fyrri rannsóknum en uppbygging meðferðar skipti einnig máli því þeir sem fengu 8 tíma 

meðferð höfðu að meðaltali náð meiri bata í lok meðferðar en skjólstæðingar í 16 tíma 

meðferð höfðu hlotið um miðbik sinnar meðferðar. Samkvæmt Eckert (1993) eru fjórir þættir 

sem örva sálrænan þroska og auka hröðun breytinga (acceleration of change) í styttri 

sálfræðimeðferðum. Sá fyrsti er skipulagning: Ákveðið er kerfisbundið hvað þurfi að gera og 

hvernig best sé að gera það. Í þessu felst mat, markmiðsþróun og meðferðarval. Annar 

þátturinn er samvinna: Allt ferlið við að byggja upp samband milli meðferðaraðila og 

skjólstæðings og viðhalda því. Þriðji þátturinn er tímasetning: Tafarlaus inngrip og 

yfirstandandi stjórnun allra tímaþátta meðferðarinnar. Sá fjórði er efling eða valdaukning 

(empowerment):  Hámörkun á hæfni skjólstæðings til að stjórna eigin lífi frekar en treysta á 
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meðferðaraðilann um áframhaldandi leiðsögn. Samspil þessara þátta verður til að flýta bata.  

Mjög stutt meðferð getur því skilað árangri fyrir fólk með væg einkenni eins og rannsókn á 

einstaklingum með vægt þunglyndi sýndi (Barkham, Shapiro, Hardy og Rees, 1999). 

Meðferðin fólst í tveimur tímum með einnar viku millibili og einum eftirfylgdartíma þremur 

mánuðum síðar. Skjólstæðingar voru flokkaðir  með eina af þremur tegundum þunglyndis: 

álagsþunglyndi (stressed), þunglyndi undir klínískum mörkum og vægt klínískt þunglyndi.  

Bati mældist hjá 65-72% sjúklinga.        

 Af þessu má sjá að fleiri þættir en lengd meðferðar eða tímafjöldi skipta máli við að ná 

fram bata hjá skjólstæðingi. Eðli sjúkdóms og uppbygging meðferðar ásamt aðstæðum og 

persónulegum úrræðum sjúklings eru allt þættir sem hafa áhrif á bata (Barkham o.fl., 1996).  

 Hópmeðferð við geðrænum vanda getur sparað bæði tíma og peninga. Í 

allsherjargreiningu McRoberts, Burlingame og Hoag (1998) var kannaður munur á áhrifum 

einstaklings- og hópmeðferðar í 23 rannsóknum. Notuð voru bæði hóp- og einstaklingssnið 

innan sömu rannsóknar, hóparnir hittu sérhæfðan meðferðaraðila reglulega í vel skilgreindum 

tilgangi, skjólstæðingar áttu í svipuðum geðrænum vanda og sérfræðingar á geðsviði eru að 

fást við reglulega og rannsóknirnar voru tilraunir eða hálftilraunir með parað val eða 

tilviljunarval í hópa. Áhrifabreytur voru settar fram á þann hátt að hægt væri að reikna 

áhrifastærð. Í 55 af 60 greiningum mældist enginn munur  á áhrifum einstaklings- og 

hópmeðferðar. Fimm greiningar sýndu mjög lítinn og jafnvel ómarktækan mun. Í ljós kom að 

meðal þunglyndra virtist einstaklingsmeðferð hafa meiri áhrif en hópmeðferð. Þessi 

niðurstaða byggði þó einungis á fjórum rannsóknum. Í allsherjargreiningu McDermut, Miller 

og Brown (2001) á árangri hópmeðferðar gegn þunglyndi kom fram að hópmeðferð væri mjög 

áhrifarík gegn þunglyndi. Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman virðist árangur hóp- og 

einstaklingsmeðferðar vera sambærilegur.       

 Samkvæmt yfirliti Morrison (2001) er lítill munur á áhrifum hugrænnar 

atferlismeðferðar í hópi og einstaklingsmeðferðarformi fyrir flesta skjólstæðingahópa. Hún 

segir skjólstæðingum sem búa við alvarlegar hömlur, eru mjög þunglyndir eða með áráttu-

þráhyggjuröskun þó stundum geta hentað betur einstaklingsnálgun en hópaðstæður. 

Samkvæmt rannsókn Hafrúnar Kristjánsdóttur (2007) á árangri fimm vikna hugrænnar 

atferlismeðferðar í hópi við þunglyndi og kvíða gagnast sú meðferð vel þeim sem þjást af 

vægum til miðlungs alvarlegum þunglyndis og/eða kvíðaeinkennum. Meðferðin virðist þó 

gagnast betur þunglyndum en kvíðnum sem gæti stafað af því að kvíðavandi er oft sérhæfðari 
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en þunglyndi og getur því þurft sérhæfðari inngrip (Hafrún Kristjánsdóttir, 2007) eða þá að 

kvíðaeinkenni þurfi heldur lengri tíma til að réna en þunglyndi (Howard og félagar, 1986),  

   

Skilgreining brottfalls (dropout) 

Brottfall úr meðferð hefur verið skilgreint á ýmsan hátt í gegnum tíðina og því oft lítið 

samræmi í skilgreiningum milli rannsókna. Eldri rannsóknir hafa einkum skilgreint brottfall á 

þann hátt að ekki hafi verið mætt í ákveðinn fjölda meðferðartíma (Baekeland og Lundwall, 

1975; Pekarik, 1985a; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Í slíkri skilgreiningu er gengið út frá því 

að lágmarkstímafjölda þurfi til að meðferðin beri árangur en eins og áður hefur komið fram er 

það ekki algilt.  Fræðimenn telja ástæðu þess hversu útbreidd þessi skilgreining hefur verið 

annars vegar þann misskilning að alltaf sé óviðeigandi að hætta meðferð snemma og hins 

vegar sé vel líklegt að óháð öllum kenningum  hafi þessi skilgreining verið tekin upp 

eingöngu til að auðvelda mælingar (Baekeland og Lundwall, 1975; Pekarik, 1985a). Tvenns 

konar vandamál fylgja því að skilgreinina brottfall út frá tímafjölda. Það fyrra er að ekki nota 

allir rannsakendur sama fjölda viðtala sem viðmið og oft getur borið mikið á milli. Þeir sem 

flokkast brottfallnir í einni rannsókn teljast því halda meðferð í annarri. Síðara vandamálið 

snýr að hugtakinu brottfall. Hugtakið felur í sér að skjólstæðingur taki einhliða ákvörðun um 

að hætta meðferð gegn ráðleggingum meðferðaraðila síns. Slík ákvörðun getur verið tekin 

eftir hvaða fjölda viðtala sem er, hvort sem er seint eða snemma í meðferð (Garfield, 1994; 

Pekarik, 1985a).         

 Nýlegri rannsóknir hafa stuðst við fjölbreytilegri skilgreiningar á brottfalli, svo sem að 

koma ekki aftur eftir greiningarviðtal, koma ekki aftur í ráðgjöf eftir hlé milli anna (Hatchett 

og Park, 2003), skjólstæðingur kemur ekki aftur innan þriggja mánaða frá fyrsta viðtali 

(Morlino, Martucci, Musella, Bolzan, og de Girolamo, 1995) og skjólstæðingur hefur ekki 

meðferð að nýju innan sex mánaða (Pang og félagar, 1996). Skilgreiningar sem ekki miða við 

tímabil eða tímafjölda hafa annars vegar stuðst við mat meðferðaraðila, það er hvort 

skjólstæðingur hætti meðferð með eða án samþykkis meðferðaraðila eða meðferðaraðili gefur 

einkunn um hversu viðeigandi hafi verið að skjólstæðingur lyki meðferð og hins vegar er 

brottfall miðað við að skjólstæðingur hafi ekki mætt í síðasta viðtal sem hann var bókaður í 

(Hatchett og Park, 2003).  Þar sem skjólstæðingar þurfa mismarga tíma til að ná bata mun 

hver sá hópur sem skilgreindur er með tímafjölda innihalda blöndu af brottföllnum 

skjólstæðingum og skjólstæðingum sem hætt hafa meðferð á réttum tíma. Við samanburð á 
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notagildi þess að nota lengd meðferðar sem viðmið fyrir brottfall annars vegar eða annars 

konar flokkunaraðferðir hins vegar er nauðsynlegt að hafa í huga hvaða flokkunaraðferð er 

hugtakalega rökréttust og hefur mesta merkingu (Pekarik, 1985a).    

 Pekarik (1985a) bar saman tvær skilgreiningar á brottfalli: Annars vegar mat 

meðferðaraðila um hvort viðeigandi væri að skjólstæðingur lyki meðferð eða ekki og hins 

vegar tímafjöldaskilgreiningu þar sem miðað var við skiptingu um miðgildi tímafjölda sem 

þátttakendur mættu í (median-split procedure) og þeir sem luku færri tímum en miðgildið 

voru taldir hafa lokið meðferðinni of snemma. Búist var við að flokkun samkvæmt mati 

meðferðaraðila gæfi einsleitari hópa brottfallinna og þeirra sem luku meðferð en flokkun eftir 

miðgildi. Niðurstöður sýndu að skilgreiningin mat meðferðaraðila aðgreindi þá sem hættu of 

snemma frá þeim sem luku meðferð á 11 af 18 bakgrunnsbreytum sem skoðaðar voru. 

Flokkun eftir miðgildi náði ekki að aðgreina hópana á neinni breytanna. Í annarri rannsókn 

þar sem kannað var hvort ólíkar brottfallsskilgreiningar væru í raun að mæla eðlisólík hugtök 

voru bornar saman fjórar ólíkar brottfallsskilgreiningar: Mat meðferðaraðila um hvort 

tímabært væri að hætta, ekki mætt í síðasta bókaða tíma og ekki látið vita af sér, skipt eftir 

miðgildi (4 viðtöl) og ekki mætt í meðferð eftir inntökuviðtal.  Brottfallstíðni mældist frá 

17,6% upp í 53,1% eftir því hvaða skilgreining var notuð. Sama brottfallshlutfall fékkst með 

skilgreiningunum mat meðferðaraðila og ekki mætt í síðasta bókaða tíma eða 40,8%. Hæst 

brottfallshlutfall fékkst þegar skilgreiningin skipt um miðgildi var notuð (53,1%) en lægst 

með ekki mætt eftir inntökuviðtal (17,6%). Reiknaður var kappa stuðull til að meta samræmi 

(agreement) milli skilgreininganna. Mest samræmi var milli mats meðferðaraðila og ekki 

mætt í síðasta bókaða tíma eða 0,62 (hátt) en lægst milli ekki mætt í síðasta bókaða tíma og 

eingöngu mætt í inntökuviðtal eða 0,24 (lágt) (Hatchett og Park, 2003). Í allsherjargreiningu á 

125 brottfallsrannsóknum fékkst hærri brottfallstíðni ef brottfall var skilgreint með mati 

meðferðaraðila eða fjölda viðtala en þegar skilgreiningin að mæta ekki í síðasta bókaða viðtal 

var notuð (Wierzbicki og Pekarik, 1993).  Þessar niðurstöður virðast varpa stoðum undir þá 

staðhæfingu að mismunandi skilgreiningar á brottfalli séu að mæla eðlisólíkar hugsmíðar 

(Hatchett og Park, 2003; Pekarik, 1985a; Wierzbicki og Pekarik, 1993).    

 Þar sem langur biðtími eftir meðferð getur haft áhrif á mætingu skjólstæðinga er 

nauðsynlegt að gefa upp hlutfall brottfalls af biðlista í rannsóknum. Einnig getur val inn í 

meðferð valdið skekkju þar sem sumum sjúklingum er neitað um meðferð. Af þessum sökum 

er mikilvægt að taka fram hver inntökuskilyrði (selection criteria) í meðferðina eru 

(Baekeland og Lundwall, 1975).  Að auki er alltaf ákveðinn hópur skjólstæðinga sem neitar 

þeirri meðferð sem þeim er boðin (Garfield, 1994; Issakidis og Andrews, 2004). Í rannsókn 
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Issakidis og Andrews (2004) var hlutfall þeirra sem mættu ekki í inntökuviðtal eða höfðu ekki 

samband aftur til að bóka tíma í meðferð 17,8%.  Hlutfall þeirra sem neituðu meðferð 

(hópHAM við kvíða) var 12,6%.  Heildarhlutfall þeirra sem hófu ekki meðferð var því 30,4%. 

Brottfall úr meðferðinni var 10,3%. Í rannsókn á hópHAM við þunglyndi þar sem einnig voru 

í boði lyfjameðferð, HAM auk lyfjameðferðar og HAM ásamt lyfleysu voru 15,5% þeirra sem 

sóttu um ekki samþykkt inn í rannsóknina þar sem þau gátu ekki fallist á að verða ef til vill 

sett í lyfjameðferð (Simons, Levine, Lustman og Murphy, 1984). Í rannsókn á brottfalli úr 

meðferð við félagsfælni þar sem í boði voru yfirflæðisaðferð (flooding), lyf og lyfleysa 

neituðu 15,5% meðferð og 12,7% féllu út eftir að meðferð var hafin. Ekki var munur á þeim 

sem neituðu yfirflæðis eða ,,pillu” meðferð (lyf eða lyfleysa) (Turner, Beidel, Wolff, 

Spaulding og Jacob, 1996). Turner og félagar (1996) telja út frá átta birtum rannsóknum, sem 

þeir segjast hafa undir höndum, að hlutfall skjólstæðinga sem neiti meðferð þar sem tilviljun 

ræður hvers konar meðferð þeir fái sé að meðaltali um 17%.  Juster, Heimberg og Engelberg 

(1995) telja þetta hlutfall vera um 23%.  Turner og félagar (1996) álíta það of hátt og telja að 

það stafi líklega af lyfjameðferð sem Juster og félagar (1995) voru með, en allir sem neituðu 

meðferð í rannsókninni höfðu áhyggjur af að lenda í lyfjameðferð. 

 Hvaða brottfallsskilgreiningu er best að nota? Fræðimenn eru sammála um að 

skilgreiningar sem byggja á viðtalafjölda hafi enga merkingu og ætti því ekki að nota í 

rannsóknum. Einnig þykir vafasamt að skilgreina brottfall sem það að mæta ekki í meðferð 

eftir inntökuviðtal þar sem skjólstæðingar sem mæta ekki í meðferð eftir inntökuviðtal hafa 

ekki hætt of snemma í meðferðinni heldur hafa þeir aldrei hafið hana (Garfield, 1994; 

Hatchett og Park, 2003; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Garfield (1994) notar eftirfarandi 

skilgreiningu á brottfalli í sínum rannsóknum: Skjólstæðingur sem hefur verið samþykktur í 

meðferð og hefur mætt í að minnsta kosti einn tíma en hættir að mæta af eigin frumkvæði án 

þess að ráðfæra sig við meðferðaraðila sem telur meðferðina vera nýbyrjaða, í gangi (in 

process) eða ólokið. Hann leggur áherslu á að ekki beri að líta svo á að meðferð allra sem 

hætti meðferð snemma hafi mistekist þar sem sumum nægi fáir tímar.    

 Wierzbicki og Pekarik (1993) mæla með notkun skilgreininganna mat meðferðaraðila 

eða ekki mætt í síðasta bókaða viðtal. Þeir eru hrifnari af fyrri skilgreiningunni þar sem hún 

hafi að minnsta kosti yfirborðsréttmæti (face validity) og veiti meiri sveigjanleika en margar 

aðrar skilgreiningar. Þessi aukning í réttmæti getur þó verið á kostnað áreiðanleika sem er 

vandamál þar sem réttmæti aðferðar takmarkast óhjákvæmilega af áreiðanleika hennar (sbr. 

Thorndike, 1997 sjá í Hatchett og Park, 2003). Skilgreiningin að mæta ekki í síðasta bókaða 
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viðtal þykir mjög áreiðanlegur mælikvarði á brottfall og einnig hafa nokkuð 

yfirborðsréttmæti. Skjólstæðingar sem upphaflega hafa fallist á að halda meðferð áfram hætta 

án þess að hafa samband við meðferðaraðila sinn (Pekarik, 1985; Wierzbicki og Pekarik, 

1993). Í rannsókn Hatchett og Park (2003) var töluvert samræmi milli þessarar skilgreiningar 

og mats meðferðaraðila sem bendir til þess að báðar skilgreiningarnar séu að mæla sömu 

hugsmíðina. Gallinn við þessa skilgreiningu er þó sá að veikt fólk sem ekki bókar fleiri tíma 

en þyrfti á þeim að halda samkvæmt mati meðferðaraðila yrði ekki flokkað sem brottfallið 

(Pekarik, 1985). Þetta væri þó ekki vandamál þegar um er að ræða brottfall úr hópmeðferð 

með fyrirfram ákveðnum tímafjölda sem fólk hefur samþykkt að taka þátt í. 

 

Breytur sem hafa verið skoðaðar í  tengslum við brottfall 

Rannsakendur hafa í gegnum tíðina reynt að finna orsakir þess að skjólstæðingar hætta 

meðferð of snemma. Breytur sem skoðaðar hafa verið í tengslum við brottfall má flokka 

gróflega í þrjá flokka: Breytur sem varða skjólstæðinginn, breytur sem varða meðferðina svo 

sem tegund meðferðar, lengd/fjöldi tíma, hver vísar, biðtími eftir meðferð og milli viðtala og 

breytur varðandi meðferðaraðilann svo sem reynsla hans, menntun og aðrar lýðfræðilegar 

breytur (Baekeland og Lundwall, 1975; Wierzbicki og Pekarik, 1993; Reis og Brown, 1999; 

Garfield, 1994). Þær skjólstæðingsbreytur sem mest hafa verið skoðaðar, og þá einkum, og 

jafnvel eingöngu, í eldri rannsóknum eru án efa lýðfræðilegar breytur.  Þessar breytur eru 

aldur, kyn, félagsleg staða eða menntun, atvinnustaða og tekjur, hjúskaparstaða, hvort 

einstaklingurinn býr einn eða með öðrum og hversu mörg börn hann á.  Klínískar breytur eins 

og geðgreining, lyfjataka og fyrri geðsaga hafa einnig verið skoðaðar (Baekeland og 

Lundwall, 1975; Wierzbicki og Pekarik,1993; Reis og Brown, 1999; Garfield, 1994) en hin 

síðari ár og þá einkum í hugrænni atferlismeðferð hefur áhuginn beinst meira að því að skoða 

áhrif alvarleika einkenna og samsláttar við raskanir á ási I og ási II í DSM greiningarkerfinu á 

brottfall (Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Hin síðari ár hafa rannsóknir einnig aukist 

á breytum sem varða persónuleika og viðhorf skjólstæðings svo sem stjórnrót (locus of 

control) (Steet, Jones, Adcock, Clancy, Bridgford-West og Austin, 2000), sjálfsmati (Davis, 

Hooke og Page, 2006), áhuga/áhugahvöt (motivation) (Kejsers, Schaap, Hoogduin, 

Hoogsteyns og de Kemp, 1999; Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001) og viðhorfum til 

meðferðar (Grilo, Money, Barlow, Goddard, Gorman, Hofmann, Papp, Shear og Woods, 

1998; Hofman og Suvak, 2006). Þá hafa sjónir manna einnig verið snúist meira í átt að 
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breytum sem varða meðferðarsambandið (Wierzbicki og Pekarik, 1993; Reis og Brown, 1999; 

Garfield, 1994). Samkvæmt Rabin, Kaslow og Rehm (1985) eru forspárbreytur um brottfall úr 

hugrænni atferlismeðferð þær sömu og spá fyrir um brottfall úr ,,hefðbundinni” meðferð. 

Áhrif fjölda breyta sem ekki er hefð fyrir að skoða hafa þó að auki verið skoðuð í  HAM 

rannsóknum (Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001).  

 

Lýðfræðilegar breytur 

Aldur: Margir rannsakendur brottfalls úr almennri geðmeðferð hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að aldur hafi ekki áhrif (Berghofer, Schmidl, Rudas, Steiner og Schmitz, 2002; 

Percudani, Belloni, Contini og Barbui, 2002; Pang o.fl., 1996; Fisher, Winne og Ley, 1993). Í 

rannsóknum annarra hafa komið fram áhrif í þá átt að yngra fólk sé líklegra til að falla úr 

meðferð (Edlund o.fl., 2002; Young, Grusky, Jordan og Belin, 2000; Tehrani, Krussel og 

Munk-Jörgensen, 1996; Wang, 2007; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Í rannsókn Campbell, 

Staley og Matas (1991) á mætingu í bókaða tíma voru þeir sem ekki mættu yngri. Í stórri 

þýðiskönnun var fólk á aldrinum 15-25 ára líklegra til að falla úr meðferð en þeir sem eldri 

voru (Wang, 2007). Áhrif aldurs á brottfall hafa einnig verið skoðuð í hugrænni 

atferlismeðferð. Brottfallnir úr HAMhóp við þunglyndi og kvíða voru líklegri til að vera yngri 

(meðalaldur 36,1 ár) en þeir sem luku meðferð (meðalaldur 39,8 ár) (Davis, Hooke og Page, 

2006). Í öðrum rannsóknum á brottfalli úr einstaklings- og hópHAM kom ekki fram munur 

eftir aldri (Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Grilo o.fl., 1998; Hofman og Suvak, 2006; 

Hunt og Andrews, 1992; Issakidis og Andrews, 2004; Oei og Kazmierczak, 1997; Persons, 

Burns og Perloff, 1988; Rabin, Kaslow og Rehm, 1985; Steel o.fl., 2000; Turner o.fl., 1996). 

Af þessu má sjá að í mörgum rannsóknum virðist aldur ekki hafa áhrif á brottfall en þar sem 

áhrif koma fram eru þau í þá átt að yngri skjólstæðingar falla frekar út en eldri, bæði í 

almennri meðferð og hugrænni atferlismeðferð. 

Kyn: Í sumum rannsóknum á brottfalli úr almennri meðferð hefur kyn ekki haft áhrif 

(Berghofer o.fl., 2002; Pang o.fl., 1996; Tehrani, Krussel og Munk-Jörgensen, 1996; Wang, 

2007). Þar sem áhrif kyns hafa komið fram ber niðurstöðum ekki saman. Sums staðar virðist 

karlkyn vera áhættuþáttur fyrir brottfalli (Percudani o.fl., 2002; Wierzbicki og Pekarik, 1993 í 

blönduðum rannsóknum) en annars staðar falla konur frekar út (Baekeland og Lundwall, 

1975; Wierzbicki og Pekarik, 1993 í fullorðinsrannsóknum). Áhrifastærð kyns var þó lítil í 
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allsherjargreiningunni. Konur voru líklegri til brottfalls úr hópHAM við kvíða (Issakidis og 

Andrews, 2004).  Í öðrum rannsóknum á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð kom ekki fram 

munur eftir kyni (Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Davis, Hooke og Page, 2006; Grilo o.fl., 

1998; Hofman og Suvak, 2006; Hunt og Andrews, 1992; Persons, Burns og Perloff, 1988; 

Turner o.fl., 1996). Kyn virðist því ekki vera góð forspárbreyta um brottfall úr meðferð. 

Efnahags- og félagsstaða (social class): Sú breyta sem mælst hefur með sterkust 

tengsl við brottfall úr meðferð og sú eina sem fræðimenn hafa treyst sér til að fullyrða að hafi 

forspárgildi í brottfallsrannsóknum er lág efnahags- og félagsstaða (Baekeland og Lundwall, 

1975; Garfield, 1994; Reis og Brown, 1999; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Sumir 

rannsakendur hafa notað mælikvarða eins og kvarða Hollingshead til að mæla félagslega 

stöðu en aðrir hafa skoðað sérstaka þætti eins og menntun, tekjur eða atvinnustöðu. Þar sem 

mælikvarði Hollingshead hefur verið notaður koma yfirleitt fram áhrif á þann hátt að fólk með 

hærri félagsstöðu er lengur í meðferð og fólk með lægri stöðu mætir síður í viðtöl (Berrigan 

og Garfield, 1981; Garfield, 1994).  

Menntun:  Rannsóknir á áhrifum menntunar á brottfall úr almennri meðferð hafa leitt í 

ljós að þar sem áhrif koma fram eru þau í þá átt að brottfall tengist lægra menntunarstigi 

(Fisher, Winne og Ley, 1993; Garfield, 1994; Graff, Griffin og Weiss, 2008; Wierzbicki og 

Pekarik, 1993).  Í öðrum rannsóknum kemur ekki fram munur eftir menntun (Berghofer o.fl., 

2002; Wang, 2007). Tengsl menntunar við lægra menntunarstig hafa einnig komið fram í 

rannsóknum á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð (Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001; 

Rabin, Kaslow og Rehm, 1985). Í öðrum rannsóknum á brottfalli úr HAM tengdist brottfall 

ekki menntunarstigi (Hofman og Suvak, 2006; Issakidis og Andrews, 2004; Oei og 

Kazmierczak, 1997).  

Heimilistekjur: Áhrif tekna við brottfall úr meðferð eru í samræmi við áhrif 

mennturnar; annað hvort engin áhrif, bæði í almennri meðferð (Beckham, 1992; Wang, 2007)  

og hugrænni atferlismeðferð (Grilo o.fl., 1998; Hofman og Suvak, 2006; Rabin, Kaslow og 

Rehm, 1985) eða áhrif í þá átt að brottfallnir hafi frekar lægri tekjur (Edlund o.fl., 2002) og 

(Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001).  

Atvinnustaða: Niðurstöður rannsókna á tengslum atvinnustöðu við brottfall úr 

almennum geðmeðferðum eru nokkuð misvísandi. Vinnutími getur stangast á við meðferð og 

gert vinnandi fólki erfiðara um vik að mæta. Niðurstöður Pang og félaga (1996) voru að fleiri 

brottfallnir voru í starfi og þeir sem sneru aftur í meðferð eftir brottfall voru frekar nemar. Að 
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vera í starfi getur einnig verið vísbending um meiri virkni eða starfsgetu meðal veikari 

einstaklinga eins og í rannsóknum Berghofer og félaga (2002) og Tehrani, Krussel og Munk-

Jörgensen (1996) þar sem fleiri brottfallnir voru atvinnulausir. Í rannsókn Fisher, Winne og 

Ley (1993) á brottfalli úr hópmeðferð fórnarlamba kynferðisofbeldis voru flestir þátttakendur 

atvinnulausir en af þeim sem féllu út höfðu færri verið í starfi áður (59%) en af þeim sem luku 

meðferð (94%). Í öðrum rannsóknum kom ekki fram munur eftir atvinnustöðu (Percudani 

o.fl., 2002; Wang, 2007). Í rannsókn Keijsers, Kampman og Hoogduin (2001) á brottfalli úr 

hugrænni atferlismeðferð einstaklinga við felmtri voru brottfallnir frekar í starfi. Í öðrum 

rannsóknum á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð kom ekki fram munur eftir atvinnustöðu 

(Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Issakidis og Andrews, 2004; Persons, Burns og Perloff, 

1988; Rabin, Kaslow og Rehm,1985; Steet o.fl., 1999).  

Rannsóknum á áhrifum hjúskaparstöðu ber ekki saman um hvort brottfall tengist því 

að vera giftur (Pang o.fl., 1996; Young, Grusky, Jordan og Belin, 2000; Wierzbicki og 

Pekarik, 1993), ógiftur (Wierzbicki og Pekarik, 1993) eða hvort hjúskaparstaða hafi engin 

áhrif á brottfall (Berghofer o.fl., 2002; Percudani o.fl., 2002; Wang, 2007). Í hugrænni 

atferlismeðferð í hópi við þunglyndi féllu ógiftar frekar úr meðferð (Rabin, Kaslow og Rehm, 

1985)  en í öðrum HAM rannsóknum tengdist brottfall ekki hjúskaparstöðu (Bados, Balaguer 

og Saldana, 2007; Grilo o.fl., 1998; Hofman og Suvak, 2006; Steel o.fl., 2000). Aðrir 

rannsakendur hafa kannað áhrif þess að búa einn á brottfall en einnig fengið misvísandi 

niðurstöður. Í sumum rannsóknum falla þeir sem búa með öðrum frekar úr meðferð 

(Centorrino, Hernan, Drago-Ferrante, Rendall, Apicella, Langar og Baldessarini, 2001), í 

öðrum þeir sem búa einir (Tehrani, Krussel og Munk-Jörgensen, 1996) eða þá að engin áhrif 

koma fram (Percudani o.fl., 2002). Af þessu má sjá að hjúskaparstaða ein og sér eða hvort 

fólk býr eitt eða með öðrum segir ekki alla söguna. Það sem virðist skipta meira máli er 

félagslegur stuðningur og gæði sambanda eða samskipta.  Í rannsókn á nokkuð veikum 

einstaklingum sem margir áttu innlögn á geðdeild að baki dró úr hættu á brottfalli ef 

einstaklingur bjó einn, hafði heimaþjónustu og gæði lífsaðstæðna og tengsla við fjölskyldu 

eða mikilvæga einstaklinga voru mikil (Berghofer o.fl., 2002). Í annarri rannsókn á nokkuð 

veikum sjúklingum voru brottfallnir einnig óánægðari með sambönd sín eða tengsl við vini og 

fjölskyldu (Young o.fl., 2000). Í hópmeðferð fórnarlamba kynferðisofbeldis féllu giftar konur 

frekar út en sambandið einkenndist af kúgun og eiginmennirnir voru almennt mótfallnir því að 

eiginkonan færi í meðferð (Fisher, Winne og Ley, 1993). Skjólstæðingar sem áttu fjölskyldu 

sem studdi þá voru ólíklegri til brottfalls úr hópmeðferð í yfirliti Bostwick (1987).  Áhrif 
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félagslegs stuðnings og gæða sambanda hafa einnig komið fram í rannsóknum á brottfalli úr 

hugrænni atferlismeðferð. Slæm sambands- eða samskiptastaða tengdist brottfalli úr hópHAM 

við þunglyndi og kvíða (Davis, Hooke og Page, 2006). Í hugrænni atferlismeðferð 

einstaklinga við felmtri féllu þeir sem beittu leit eftir félagslegum stuðningi sem bjargráðastíl 

síður úr meðferð (Grilo o.fl., 1998).  

Í rannsókn þar sem tengsl fjölda barna við brottfall voru könnuð í hugrænni 

atferlismeðferð við kvíðaröskunum voru meiri líkur á að fólk sem átti að minnsta kosti eitt 

barn hæfi ekki meðferð (Issakidis og Andrews, 2004).  

 

Klínískar breytur 

Fyrri geðsaga: Rannsakendur hafa reynt að tengja brottfall atriðum úr geðsögu 

skjólstæðinga, svo sem fyrri meðferðum, innlögnum á geðdeild og lengd veikinda. Í einni 

rannsókn voru þeir sem ekki áttu fyrri meðferðir við  geðrænum vanda að baki líklegri til 

brottfalls úr göngudeildarmeðferð (Morlino o.fl., 1995). Áhrif fyrri meðferða við geðrænum 

vanda komu ekki fram í öðrum rannsóknum (Fisher, Winne og Ley, 1993; Percudani o.fl., 

2002) og mældust  of lítil til frekari greiningar í allsherjargreiningu (Wierzbicki og Pekarik, 

1993). Í tveimur rannsóknum féllu þeir frekar úr meðferð sem höfðu lagst inn á geðdeild 

(Berghofer o.fl., 2002; Cohen, Edstrom og Smith-Papke, 1995) en í þeirri þriðju tengdust fyrri 

innlagnir ekki brottfalli (Pang o.fl., 1996).  Í rannsókn á brottfalli úr hópmeðferð fólks með 

geðhvörf og vímuefnaröskun féllu þeir sem áttu lengri nýleg geðhvarfatímabil (mood 

episodes) að baki frekar út (Graff, Griffin og Weiss, 2008). Í rannsókn á brottfalli úr hópHAM 

við þunglyndi tengdist brottfall og það að neita meðferð færri fyrri þunglyndisskeiðum 

(Rabin, Kaslow og Rehm, 1985). Í öðrum rannsóknum á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð 

höfðu lengd veikinda (Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Oei og Kazmierczak, 1997), fjöldi 

fyrri tilrauna til að leysa vandann og fyrri meðferðir ekki áhrif á brottfall (Bados, Balaguer og 

Saldana, 2007). Í rannsókn þar sem kannað var hvort munur væri á brottfalli dagsjúklinga og 

sjúklinga sem voru inniliggjandi á geðdeild úr hópHAM þar sem flestir höfðu þunglyndis- eða 

kvíðagreiningu kom ekki fram munur (Davis, Hooke og Page, 2006).   

 Þessar niðurstöður virðast vera nokkuð misvísandi og ekki gott að spá um brottfall út 

frá þeim en vafalaust hefur alvarleiki og eðli veikinda áhrif á niðurstöður. 
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Reykingar spáðu fyrir um brottfall úr hópmeðferð fólks með geðhvörf og 

vímuefnaröskun (substance use disorder) á þann hátt að þeir sem reyktu féllu frekar úr 

meðferð. Rúmlega helmingur þátttakenda (57%) voru reykingamenn sem reyktu um einn 

pakka á dag (Graff, Griffin og Weiss, 2008).   

Geðgreining: Rannsóknum ber ekki saman um áhrif geðgreiningar á brottfall en flest 

virðist benda til þess að geðgreining hafi ekki mikið forspárgildi um brottfall úr meðferð. 

Samsetning sjúklingahópsins sem skoðaður er hverju sinni hlýtur að hafa áhrif á niðurstöður 

rannsókna. Mögulegt er að sjúklingar með ákveðnar geðgreiningar hafni meðferð eða séu 

útilokaðir frá henni frekar en aðrir og hafi því færri tækifæri til brottfalls. Samt sem áður hefur 

verið greint frá brottfalli úr öllum sjúklingahópum sem fá meðferð við ákveðnum einkennum 

eða röskunum og ekki virðist sem geðgreining hafi marktæka fylgni við brottfall (Garfield, 

1994). Áhrif eftirfarandi fimm flokka geðraskana á brottfall voru skoðuð í allsherjargreiningu: 

Tilfinningaraskanir (emotional disorders), atferlisraskanir (behavioral disorders), 

geðrofsraskanir (psychotic disorders), vímuefnaraskanir og heilsu- eða þroskaraskanir. Einnig 

voru könnuð áhrif þess að greinast í geðrofi. Áhrifastærð geðgreiningar mældist mjög lítil og 

var því ekki gerð frekari greining (Wierzbicki og Pekarik, 1993).  Í rannsókn á áhrifum 

geðgreiningar á mætingu í göngudeildarmeðferð voru 60% sjúklinga með þunglyndi og 

geðhvarfaröskun, 24% með persónuleikaröskun, 24% með vímuefnaröskun, 23% með 

geðklofa eða hvarfageðklofa (schizoaffective) og 16% með kvíðaröskun. Sextíu og fimm 

prósent sjúklinga höfðu samslátt fleiri en einnar röskunar. Niðurstaðan var að verri mæting 

væri hjá sjúklingum með lyndisröskun (major affective disorders) en sjúklingum með aðrar 

raskanir (Centorrino o.fl., 2001). Í rannsókn á áhrifum geðgreiningar á brottfall úr 

göngudeildarmeðferð höfðu 35% sjúklinga kvíða-, streitutengdar og sállíkamlegar raskanir, 

15% persónuleika- og hegðunarraskanir, 22% lyndisraskanir, 7% geðklofa, geðklofatýpu 

(schizotypal) og ranghugmyndaraskanir (delusional), 5% þroskahömlun eða námsörðugleika 

og 16% aðrar greiningar. Niðurstaðan var að sjúklingar með kvíðaraskanir og 

persónuleikaraskanir féllu frekar úr meðferð (Percudani o.fl., 2002). Í þýðiskönnun voru þeir 

sem höfðu lyndis-, kvíða- eða vímuefnaröskun líklegri til brottfalls en vímuefnaánetjun spáði 

sterkast fyrir um brottfall. Í könnuninni kom einnig fram að sjúklingar með geðrofsraskanir 

voru líklegri til að halda áfram meðferð (Wang, 2007).      

 Í tveimur rannsóknum á nokkuð mikið veikum göngudeildarsjúklingum voru einu 

áhrif geðgreiningar á brottfall þau að geðklofasjúklingar væru ólíklegri til brottfalls úr 

meðferð. Í þeirri fyrrri greindust 55% úrtaks með kvíða- eða aðlögunarröskun, 23% geðklofa, 



 21

16%  áfengis- eða vímuefnamisnotkun, 10% lyndisröskun og 10% persónuleikaröskun. 

Sautján prósent geðklofasjúklinga féllu út en 78% sjúklinga með persónuleikaröskun, 67% 

sjúklinga með lyndisröskun, 63% sjúklinga með vímuefnaröskun og 56% sjúklinga með 

kvíðaröskun (Berghofer o.fl., 2002). Í seinni rannsókninni höfðu flestir í úrtaki 

geðklofagreiningu. Tuttugu og sjö prósent geðklofasjúklinga féllu út, 35% sjúklinga með 

geðhvörf, 42% þunglyndra og 44% fólks með aðrar raskanir (Young o.fl., 2000).  Í þremur 

rannsóknum á brottfalli úr almennri meðferð hafði geðgreining ekki áhrif á brottfall. Í þeirri 

fyrstu höfðu flestir í úrtaki kvíða-, lyndis- eða geðklofaröskun. Kannað var hversu margir 

hefðu snúið aftur í göngudeildarmeðferð sex mánuðum eftir að þeir höfðu fallið úr henni. 

Geðgreining hafði ekki áhrif á hvort fólk sneri aftur eða ekki (Pang o.fl., 1996). Í annari höfðu 

55% þátttakenda kvíðaraskanir, 20% geðklofa, 6% lyndisraskanir, 6% persónuleikaröskun, 

1% vímuefnaánetjun og 12% aðrar greiningar. Brottfall var skilgreint sem það að sjúklingur 

sneri ekki aftur í meðferð innan þriggja mánaða frá fyrstu komu (Morlino o.fl., 1995). Þriðja  

rannsóknin  var gerð á stórri geðheilbrigðisstofnun þar sem margs konar úrræði voru í boði 

svo sem göngudeild, dagdeild og innlögn. Sextíu og átta prósent þátttakenda voru í geðrofi 

(psychotic).  Brottfall var skilgreint með mati meðferðaraðila (Tehrani, Krussel og Munk-

Jörgensen, 1996).          

 Áhrif geðgreiningar á að hefja ekki eða falla úr hugrænni atferlismeðferð hafa verið 

könnuð í nokkrum rannsóknum. Í einni rannsókn var hlutfall þeirra sem höfnuðu/hófu ekki 

meðferð við kvíðaröskunum hærra hjá fólki sem hafði þunglyndisgreiningu eða aðrar 

raskanir. Meðal fólks með kvíðaraskanir var hlutfall þeirra sem höfnuðu eða hófu ekki 

meðferð hæst meðal þeirra sem höfðu víðáttufælni (40%), næst hjá fólki með almennan kvíða 

(34%), síðan fólki með félagsfælni (30%) og lægst hjá fólki með felmtursröskun (28%) en 

munurinn var ekki marktækur (Issakidis og Andrews, 2004).  Brottfall úr einstaklingsmeðferð 

við ýmsum röskunum var meira meðal skjólstæðinga með lyndisröskun, átröskun og vanda 

við hvatastjórn - eða aðra greiningu en kvíðaröskun (Bados, Balaguer og Saldana, 2007). 

Lægri brottfallstíðni var meðal skjólstæðinga með þunglyndis- eða kvíðaröskun sem 

frumgreiningu úr HAMhóp við ýmsum röskunum. Ekki var munur á brottfallstíðni milli 

þessarra tveggja greiningarhópa en 80% skjólstæðinga höfðu þunglyndis- eða kvíðagreiningu. 

Fjöldi innan hvers hóps af skjólstæðingum með aðrar greiningar var of lítill til að hægt væri 

að túlka það (Davis, Hooke og Page, 2006). Í rannsókn Issakidis og Andrews (2004) á 

brottfalli úr hópmeðferð við kvíðaröskunum höfðu fáir þeirra sem hófu meðferð aðra 

frumgreiningu en kvíðaröskun. Brottfallstíðni var frá 10% hjá fólki með almennan kvíða til 

14% hjá fólki með víðáttufælni en munurinn var ekki marktækur. Hunt og Andrews (1992) 
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fengu ekki heldur marktækan mun eftir geðgreiningum úr hópHAM við kvíðaröskunum. 

 Af þessari samantekt um áhrif geðgreiningar á brottfall úr meðferð má sjá að margt 

getur spilað hér inn í svo sem flokkun geðgreininga, fjöldi innan hvers greiningarhóps, 

hvernig brottfall er skilgreint og eðli veikinda hvers og eins. Geðgreining virðist eins og áður 

var sagt ekki vera góð breyta til að spá fyrir um brottfall úr meðferð. Rannsakendur hafa því 

beint sjónum sínum meira að alvarleika sjúkdómseinkenna, samslætti raskana og 

persónuleikatruflun. 

Alvarleiki sjúkdómseinkenna í byrjun: Í sumum rannsóknum á brottfalli úr almennri 

meðferð falla þeir sem hafa alvarlegri einkenni í byrjun meðferðar frekar út (Derisley og 

Reynolds, 2000; Graff, Griffin og Weiss, 2008). Í stórri þýðiskönnun voru þeir sem sögðust 

hafa mikla sálræna vanlíðan, sjálfsvígshugsanir eða höfðu reynt sjálfsvíg líklegri til brottfalls 

(Wang, 2007). Þetta er þveröfugt við niðurstöður annarra rannsókna þar vægari 

sjúkdómseinkenni tengdust  brottfalli (Baekeland og Lundwall, 1975; Berghofer o.fl., 2002) 

og verri mætingu í göngudeildarviðtöl (Centorrino og fél., 2001).    

 Alvarleiki einkenna og samsláttur DSM-IV raskana á ási I og ási II hafa fengið meiri 

athygli í HAM rannsóknum en í rannsóknum á almennri meðferð (Kejsers Kampman og 

Hoogduin, 2001). Niðurstöðum um samband alvarleika einkenna og brottfalls ber ekki saman 

í rannsóknum á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð frekar en almennri meðferð: Brottfall 

tengdist vægum alvarleika einkenna fyrir meðferð í hópmeðferð við kvíðaröskunum (Issakidis 

og Andrews, 2004) og hópmeðferð við félagsfælni (Turner o.fl., 1996).  Munurinn var mjög 

lítill í félagsfælnimeðferðinni en reyndist marktækur. Brottfall tengdist  miklum alvarleika 

einkenna fyrir meðferð í einstaklingsmeðferð við felmtri (Grilo o.fl., 1998) og þunglyndi 

(Persons, Burns og Perloff, 1988) og í hópmeðferð við þunglyndi (Rabin, Kaslow og Rehm, 

1985). Í öðrum rannsóknum á hugrænni atferlismeðferð hafa engin tengsl komið fram milli 

alvarleika einkenna og brottfallshættu (Hunt og Andrews, 1992; Kejsers, Kampman og 

Hoogduin, 2001; Oei og Kazmierczak, 1997; Steet o.fl., 1999). Í kaflanum um ástæður fólks 

fyrir brottfalli úr meðferð verður skoðaður betur sá möguleiki að eðli og alvarleiki veikinda 

þess hóps sem skoðaður er hverju sinni  geti varpað einhverju ljósi á þessar misvísandi 

niðurstöður um tengsl alvarleika einkenna við brottfall úr meðferð. 

Samsláttur (comorbitity) við aðrar raskanir í hugrænni atferlismeðferð: Samsláttur við 

þunglyndi eða þunglyndiseinkenni tengdist því að hafna eða hefja ekki bæði einstaklings- og 

hópmeðferð við kvíðaröskunum (Issakidis og Andrews, 2004) og brottfalli úr  

einstaklingsmeðferð við lotugræðgi (Steet o.fl., 1999) og hópmeðferð við kvíðaröskunum 
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(Issakidis og Andrews, 2004). Í öðrum rannsóknum hafa þunglyndiseinkenni eða samsláttur 

við þunglyndi ekki komið fram (Grilo o.fl., 1998; Turner o.fl., 1996). Í rannsókn á brottfalli úr 

hópmeðferð við félagsfælni komu ekki fram tengsl brottfalls við samslátt einkenna á ási I, þar 

með talið þunglyndi (Hofman og Suvak, 2006). Þeir sem höfðu meiri hömlur vegna 

líkamlegrar heilsu voru líklegri til að falla úr meðferð í rannsókn á brottfalli úr hópmeðferð 

við kvíðaröskunum (Issakidis og Andrews, 2004). Niðurstöðum um tengsl samsláttar við 

brottfall úr hugrænni atferlismeðferð virðist því ekki bera saman. 

Persónuleikatruflun tengdist brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð einstaklinga við 

áráttu og þráhyggju (Fals-Stewart og Lucente, 1993) og þunglyndi (Persons, Burns og Perloff, 

1988). Í hugrænni atferlismeðferð í hópi við felmtri tengdist brottfall samslætti við 

persónuleikaröskun og áfengis- og vímuefnavanda (Martinsen, Olsen, Tönset, Nyland og 

Aarre, 1998). Persónuleikatruflun tengdist ekki brottfallshættu úr einstaklingsmeðferð við 

felmtri í tveimur rannsóknum (Grilo o.fl, 1998; Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001). 

Niðurstöðum virðist því ekki bera saman um tengsl persónuleikatruflunar og brottfalls í HAM 

rannsóknum. 

 

Varðandi meðferðina og meðferðaraðilann 

Eins og Baekeland og Lundwall (1975) benda á þá skiptir máli hverjar 

meðferðaraðstæður eru og hversu viðeigandi meðferðin er fyrir sjúklinginn. Eins þarf að taka 

með í myndina að algengt er að ákveðnum tegundum sjúklinga er oft frekar vísað til 

ákveðinna meðferðaraðila eða í ákveðnar meðferðir. Þannig er erfiðari sjúklingum oft frekar 

vísað til fastráðinna meðferðaraðila en til þeirra sem eru í þjálfun. Af þessum sökum er 

sérstaklega mikilvægt að hafa í huga hvort munur er til staðar milli meðferða eða 

meðferðaraðila varðandi meðhöndlaða sjúklinga þegar áhrif meðferðaraðila eða meðferðar eru 

skoðuð.  

Lyfjameðferð, annars konar meðferð eða bæði: Niðurstöður stórrar þýðiskönnunar 

sýndu að þeir sem fengu bæði lyfjameðferð og samtalsmeðferð voru ólíklegri til brottfalls en 

þeir sem fengu bara eina tegund meðferðar (Edlund o.fl., 2002). Í rannsókn Percudani og 

félaga (2002) voru sjúklingar á geðlyfjum ólíklegri til brottfalls. Í hópmeðferð við þunglyndi 

þar sem í boði voru 12 vikna HAM, lyfjameðferð, HAM ásamt lyfjameðferð og HAM auk 

virkrar lyfleysu féllu flestir úr lyfjameðferð, næstflestir úr HAM og fæstir úr hópnum sem 
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fékk HAM ásamt lyfjameðferð. Að auki höfðu nokkrir í hópnum sem fékk bæði HAM og 

lyfjameðferð slæma meðferðarfylgni við lyfjameðferðina en fylgdu HAM meðferðinni vel. 

Rannsakendur töldu aukaverkanir af lyfjum hafa átt mestan þátt í brottfalli úr 

lyfjameðferðarhópum og bentu á að ekkert brottfall var úr hópnum sem fékk HAM og 

lyfleysu (Simons o.fl., 1984). Samkvæmt yfirliti Breen og Thornhill (1998) má skipta þeim 

þáttum sem hafa áhrif á hvort fólk fylgir geðlyfjameðferð í þrjá flokka. Sá fyrsti snýr að 

lyfjunum svo sem aukaverkanir, takmörkuð virkni lyfja, flókin fyrirmæli um lyfjatöku og 

kostnaður. Sá næsti snýr að sjúklingnum og nær yfir geðræn einkenni sem geta unnið gegn 

samvinnu, líkamlega heilsu, afbrigðilega veikindahegðun svo sem afneitun eða taugaveiklun, 

efnamisnotkun og menningu og viðhorf sjúklings. Sá síðasti snýr að meðferðaraðilanum og þá 

til dæmis hvort meðferðaraðili er meðvitaður um hvort sjúklingurinn er að fylgja 

lyfjatökufyrirmælum eða ekki.  Í yfirlitinu er bent á að nota megi sálfræðimeðferð 

(psychotherapy) sem verkfæri til að auka samvinnu við lyfjatöku. Atferlismótun þar sem 

styrkir eru veittir fyrir samvinnu hefur einnig reynst vel. Þá mun vera til hugræn 

atferlismeðferð sem ber heitið ,,samvinnumeðferð“ (compliance therapy) og hefur reynst vel 

við að auka samvinnu við geðlyfjatöku meðal sjúklinga í geðrofi (Breen og Thornhill, 1998).      

Af þessari samantekt má sjá að þegar lyfjameðferð og viðtalsmeðferð er beitt saman 

getur dregið úr brottfalli bæði úr viðtalsmeðferðinni og lyfjameðferðinni. Eðli og alvarleiki 

veikinda sjúklinga skipta þó máli. Í sumum rannsóknum koma ekki fram tengsl milli 

geðlyfjatöku og brottfalls, hvorki úr almennri meðferð (Pang o.fl., 1996; Wang, 2007) né 

hugrænni atferlismeðferð (Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Persons, Burns og Perloff, 

1988). 

Hópmeðferð vs. einstaklingsmeðferð: Í sumum rannsóknum hefur komið fram meira 

brottfall úr hópmeðferð en einstaklingsmeðferð (Bostwick, 1987; Pekarik, 1985a). Í 

allsherjargreiningu Wierzbicki og Pekarik (1993) á 125 rannsóknum var tegund meðferðar 

flokkuð annars vegar í einstaklingsmeðferð og hins vegar í hóp-, fjölskyldu- og parameðferð. 

Áhrif meðferðartegundar á brottfall mældust lítil svo ekki var gerð frekari greining. Í 

rannsókn á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð við kvíðaröskunum kom fram að þeir sem  

boðin var hópmeðferð við kvíða voru líklegri til að neita eða hefja ekki meðferð en þeir sem 

boðin var einstaklingsmeðferð við kvíða (Issakidis og Andrews, 2004). Svo virðist sem 

brottfall sé minna úr ,,kröftugri“ (intensive day-long) HAM í hópi þar sem meðferðin fer fram 

stóran hluta úr degi marga daga í röð. Brottfall úr slíkri meðferð hefur mælst á bilinu 7-12%. 

Þetta getur stafað af ströngum inntökuskilyrðum eða því að fólki sem talið er líklegt til 
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brottfalls sé ekki vísað í slíka meðferð (Davis, Hooke og Page, 2006; Issakidis og Andrews, 

2004).  Í sumum rannsóknum hefur komið fram að þegar einstaklings- og hópmeðferð er beitt 

saman, hjá sama eða ólíkum meðferðaraðilum, dragi úr líkum á brottfalli. Rannsóknir á 

áhrifum þess að vísa fólki í hópa sem þegar eru starfandi á móti vísun í nýja hópa hafa sýnt 

meira brottfall úr nýjum hópum (Bostwick, 1987). Af þessu má sjá að sumir virðast kjósa 

frekar einstaklings- en hópmeðferð og öðrum getur hentað betur bæði meðferðarformin 

saman. Þegar brottfall er borið saman úr einstaklings- og hópmeðferð þarf að taka tillit til þess 

hvers konar meðferðir er verið að bera saman þar sem til dæmis er mun minna brottfall úr 

kröftugri hugrænni atferlismeðferð í hópi  en hefðbundinni slíkri meðferð.  

Lengd meðferðar:  Í allsherjargreiningu brottfallsrannsókna voru áhrif meðaltímafjölda 

meðferðar könnuð. Áhrifin mældust of lítil til að meðaltímafjöldi væri tekinn með til frekari 

greiningar (Wierzbicki og Pekarik, 1993). Í rannsókn þar sem kannað var þrenns konar 

tímalengdarfyrirkomulag á einstaklingsmeðferð í sálgreiningu komu fram áhrif á brottfall. 

Fyrsta fyrirkomulagið var opin sálfræðimeðferð (open-ended psychotherapy) þar sem ekki var 

ákveðið í byrjun hversu löng meðferðin yrði en hún varði allt frá 6 mánuðum til 2 ára. Næsta 

var stutt sálfræðimeðferð þar sem skjólstæðingi var sagt í byrjun að meðferðin tæki um 3-4 

mánuði. Þriðja fyrirkomulagið var tímatakmörkuð sálfræðimeðferð þar sem skjóstæðingi var 

sagt í byrjun meðferðar nákvæmlega hversu marga tíma hann fengi en misjafnt var hvað hver 

skjólstæðingur fékk marga tíma, allt frá 8-16. Brottfall taldist ef skjólstæðingur hætti 

skyndilega að mæta án samþykkis meðferðaraðila. Niðurstöður voru að brottfall úr 

tímatakmarkaðri meðferð var 32% sem var um helmingi minna en brottfall úr stuttri meðferð 

(67%) og brottfall úr opinni meðferð (61%) (Sledge, Moras, Hartley og Levine, 1990). Af 

þessu má sjá að skjólstæðingur sem veit nákvæmlega hversu langa meðferð hann er að fara í 

er ólíklegri til brottfalls en hinn sem hefur enga hugmynd. Þetta tengist væntingum 

skjólstæðings og meðferðaraðila og verður fjallað nánar um þær hér á eftir.  

Sumir rannsakendur hafa talið að biðtími eftir meðferð, biðtími milli viðtala, fjarlægð 

sem skjólstæðingur þarf að ferðast að meðferðarstað og hvort tryggingar greiða fyrir 

meðferðina (insurance coverage) gæti haft áhrif á brottfall. Niðurstöðum ber þó ekki saman. Í 

rannsókn á mætingu í almenna meðferð kom í ljós að sjúklingar sem þurftu að bíða lengur 

eftir viðtali mættu síður í það (Grunebaum, Luber, Callahan, Leon, Olfson og Portera, 1996). Í 

allsherjargreiningu 125 brottfallsrannsókna mældist áhrifastærð biðtíma eftir meðferð of lítil 

til að gerð væri frekari greining (Wierzbicki og Pekarik, 1993). Í rannsókn á brottfalli úr 

hópHAM við félagsfælni þurftu 61% þátttakenda að bíða eftir meðferð í allt að 3 mánuði. Þeir 
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sem þurftu að bíða voru jafnlíklegir til brottfalls og hinir sem ekki þurftu að bíða (Hofmann 

og Suvak, 2006). Í rannsókn á brottfalli úr hópHAM við kvíðaröskunum hafði biðtími eftir 

meðferð ekki heldur áhrif á brottfall (Issakidis og Andrews, 2004). Í einni rannsókn á 

mætingu í viðtöl í almennri meðferð var mæting verri í viðtöl sem voru bókuð óreglulega, svo 

sem vegna lyfjameðferðar (pharmacotherapy) heldur en reglulega, svo sem sálfræðimeðferð 

(Centorrino o.fl., 2001). Í annarri rannsókn var verri mæting í  reglubundin viðtöl en áríðandi 

(urgent) (Campbell, Staley og Matas, 1991). Í þriðju rannsókninni hafði það ekki áhrif á 

brottfall hvort sjúklingar komu oftar eða sjaldnar en einu sinni í mánuði (Percudani o.fl., 

2002). Þeir sem bjuggu fjær spítalanum mættu síður í viðtöl í rannsókn á mætingu í almenna 

meðferð (Campbell, Staley og Matas, 1991) en fjarlægð frá meðferðarstað hafði ekki áhrif á 

brottfall úr hópHAM við kvíðaröskunum (Issakidis og Andrews, 2004). Í rannsókn Beckham 

(1992) spáðu praktísk vandamál sem skjólstæðingur bjóst við að standa frammi fyrir við að 

mæta í meðferð ekki fyrir um brottfall. Skortur á tryggingagreiðslum tengdist brottfalli úr 

almennri meðferð í tveimur rannsóknum (Edlund o.fl., 2002; Kessler o.fl., 2001) en í  

rannsókn á brottfalli úr hópHAM við kvíðaröskunum tengdist greiðslufyrirkomulag (fee-

paying status) ekki brottfalli (Hunt og Andrews, 1992). Af þessari samantekt má sjá að ekki er 

gott að spá fyrir um brottfall úr meðferð út frá biðtíma, fjarlægð að meðferðarstað eða  

tryggingagreiðslum.  

Vísunaraðili í meðferð (heimilislæknir, geðlæknir, sjálfur, vinir/ættingjar): Hjá 

Berghofer og félögum (2002) tengdist brottfall ekki tegund vísunar (referral). Wierzbicki og 

Pekarik (1993) skoðuðu áhrif vísunar (hlutfall sjálfs-vísana/ self-referred) í 

allsherjargreiningu sinni en áhrifastærðin mældist of lítil til að gerð yrði frekari greining. Í 

rannsókn á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð í hópi við kvíðaröskunum voru 

skjólstæðingar sem vísað var af heimilislækni líklegri til að hefja ekki meðferð. Þeir 

sjúklingar sem vísað var af sérfræðingi voru líklegri til að hafa einnig farið til heimilislæknis 

og hafa því ef til vill vitað meira um við hverju þeir ættu að búast (Issakidis og Andrews, 

2004). Niðurstöðum um áhrif vísunaraðila á brottfall virðist því ekki bera saman og 

nauðsynlegt að taka fleira með í matið þegar þau eru skoðuð. 

Varðandi meðferðaraðila (menntun, reynsla, kyn, kynþáttur): Í rannsókn Campbell, 

Staley og Matas (1991) áttu þeir sem mættu ekki í viðtöl frekar tíma hjá aðstoðarlækni en í 

rannsókn Pang og félaga (1996) hittu fleiri brottfallnir fastráðinn lækni (faculty rather than 

resident). Niðurstöður stórrar þýðiskönnununar voru að brottfall væri um helmingi meira hjá 

þeim sem höfðu hitt geðlækni (22,7%) eða sálfræðing (21,9%) en hjá þeim sem hittu 
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heimilislækni (11,8%). Þeir sem leituðu til sérfræðinga á geðsviði þjáðust þó oftar af fleiri en 

einni röskun, höfðu alvarlegri einkenni og urðu fyrir meiri röskun á hlutverkum (role 

impairment) en þeir sem leituðu til heimilislækna (Wang, 2007). Í niðurstöðu yfirlits 

Baekeland og Lundwall (1975) var lítil reynsla meðferðaraðila ein þeirra breyta sem tengdist 

sterkast brottfalli úr einstaklingsmeðferð fullorðinna (hinar voru lág efnahags- og félagsstaða, 

kvenkyn og lítil kvíða- og/eða þunglyndiseinkenni). Í allsherjargreiningu Wierzbicki og 

Pekarik (1993) var breytuflokkur sem sneri að meðferðaraðila og innihélt kyn meðferðaraðila, 

kynþátt, reynslu og menntun. Engin þessara breyta mældist með nægilega mikil áhrif til að 

vera teknar með til frekari greiningar. Af þessari samantekt virðist sem breytur tengdar 

meðferðaraðila spái ekki vel fyrir um brottfall úr meðferð. 

 

Viðhorf og áhugi 

Stjórnrót (locus of control): Í rannsókn á brottfalli úr almennri meðferð hneigðust þeir 

sem féllu úr meðferð frekar að því að breyta umhverfi sínu en sjálfum sér (Brogan, Prochaska 

og Prochaska, 1999) sem gæti bent til þess að þeir telji vanda sinn ekki eiga upptök í þeim 

sjálfum heldur í umhverfi sínu eða ytri streituvaldandi atburðum líkt og algengara var meðal 

brottfallinna sjúklinga úr einstaklingsHAM við felmtri (Grilo o.fl., 1998). Í rannsókn á 

brottfalli úr hópHAM við lotugræðgi spáði ytri stjórnrót fyrir um brottfall (Steet o.fl. 1999). 

Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman virðist sem ytri staðsetning stjórnunar eða sú 

tilhneiging að eigna frekar ytri atburðum vandann en sjálfum sér hafi áhrif á  brottfall bæði úr 

almennri meðferð og hugrænni atferlismeðferð. 

Sjálfsmat (self-esteem): Í rannsókn á gögnum sem náðu yfir 6 ára tímabil um brottfall 

úr hugrænni atferlismeðferð í hópi komu fram áhrif lágs sjálfsmats í upphafi meðferðar við 

brottfall. Gerð var tilraun þar sem skoðað var hvort stutt sjálfsmatsfræðsla eða námskeið 

(module) sem hópur fékk fyrir HAM hópmeðferð yki árangur og drægi úr brottfalli. 

Tilraunahópurinn fékk tvo 1,5 klukkustunda meðferðartíma til að bæta sjálfsmat, sama daginn 

þremur dögum áður en hópmeðferð hófst.  Sjálfsmatsfræðslan hafði ekki áhrif á sjálfsmat 

þátttakenda þessa þrjá daga fram að meðferð en sjálfsmat allra þátttakenda, bæði tilrauna- og 

samanburðarhóps, mældist hærra eftir meðferðina (Davis, Hooke og Page, 2006). 

Viðhorf til meðferðar virðast hafa áhrif á brottfall í flestum rannsóknum þar sem þau 

hafa verið mæld. Í þýðiskönnun tengdust þær skoðarnir sjúklinga að geðrænar meðferðir væru 
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almennt óáhrifaríkar og að það væri vandræðalegt að hitta geðlækni eða sálfræðing brottfalli 

(Edlund o.fl., 2002). Í annarri rannsókn spáðu skoðanir eða viðhorf sjúklings um eðli 

geðraskana og sálfræðimeðferðar ekki fyrir um brottfall (Beckham, 1992). Í yfirliti yfir 

rannsóknir á brottfalli úr hópmeðferð í félagsráðgjöf, geðlækningum og klínískri sálfræði voru 

jákvætt viðhorf til aðstæðna (setting), ánægja með meðferðina og vilji til að opna sig 

(willingness to self-disclose) þær breytur sem höfðu sterkasta fylgni við að halda eða ljúka 

meðferð (Bostwick, 1987).  Í hugrænni atferlismeðferð við felmtri spáði verra viðhorf 

gagnvart meðferðinni fyrir um brottfall (Grilo o.fl., 1998). Í hópHAM við félagsfælni kom 

fram munur á viðhorfi gagnvart meðferð á þann hátt að brottfallnir töldu grunnhugmyndir 

meðferðarinnar ekki eins rökréttar og þeir sem luku meðferð. Áhrifin voru þó ekki mikil 

(Hofman og Suvak, 2006). Í hugrænni atferlismeðferð í hópi kvenna við þunglyndi sýndu þær 

sem luku meðferð meiri samvinnu (compliance) og voru áhugasamari í viðhorfum sínum 

gagnvart grunnhugmyndum meðferðarinnar en hinar sem féllu út (Rabin, Kaslow og Rehm, 

1985).  Svo virðist því sem neikvæð viðhorf gagnvart meðferð auki líkur á brottfalli.  

Áhugi (motivation): Brogan, Prochaska og Prochaska (1999) mældu hin fjögur stig 

breytingalíkans Prochaska og DiClemente (the transtheoretical model of change) til að kanna 

hvort þau spáðu fyrir um brottfall úr meðferð. Stigin eru áhugaleysi (precontemplation), 

íhugun (contemplation), ákvörðun (action) og viðhald (maintenance). Niðurstöður voru að 

þeir sem féllu úr meðferð voru líklegri til að hafa hafið meðferð á áhugaleysisstigi en 

einstaklingar á því stigi eru ekki nægilega meðvitaðir um vanda sinn og hafa ekki í hyggju að 

breytast. Þeir sem luku meðferð hratt en með réttum hætti voru líklegir til að hafa hafið 

meðferð á ákvörðunarstigi en á því stigi breytir fólk hegðun sinni, reynslu og umhverfi til að 

leysa vandann. Skjólstæðingar sem voru lengur í meðferð en 10 skipti voru líklegri til að hafa 

hafið meðferð á íhugunarstigi þar sem fólk er meðvitað um vanda sinn en hefur ekki 

skuldbundið sig til að gera eitthvað í málinu. Í annarri rannsókn þar sem einnig var kannað 

hvort stig breytingalíkansins spáðu fyrir um brottfall úr meðferð hafði eingöngu 

íhugunarstigið áhrif á brottfall. Áhrifin voru á þann hátt að lágur stigafjöldi á íhugunarstigi og 

mikill alvarleiki einkenna í byrjun spáði fyrir um brottfall. Einstaklingar með lágan 

íhugunarstigafjölda voru líklegri til að mæta í færri tíma í heildina, falla út og hafa verri tengsl 

við meðferðaraðila ef þeir héldu meðferð áfram (Derisley og Reynolds, 2000).   

 Í tveimur rannsóknum á hugrænni atferlismeðferð einstaklinga var the Nijmegen 

Motivation List 2 (NML2) notaður til að mæla áhuga fyrir meðferð.  Listinn skiptist í þrjá 

undirkvarða: Tilbúinn (preparedness), vanlíðan (distress) og efi (doubt). Í fyrri rannsókninni 
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tengdist brottfall heildarstigafjölda listans og undirkvarðanum tilbúinn en hinir tveir 

undirkvarðarnir tengdust ekki brottfalli (Kejsers, Schaap, Hoogduin, Hoogsteyns og de Kemp, 

1999). Í seinni rannsókninni var áhugi mældur með heildarstigafjölda NML2 listans og 

tengdist brottfall lægri heildarstigafjölda líkt og í fyrri rannsókninni. Áhrifin voru þó ekki 

mikil (Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Af þessari samantekt má draga þá ályktun að 

hugarfar skjólstæðings gagnvart meðferð og eigin vanda, hversu meðvitaður hann er um 

vanda sinn og tilbúinn til að takast á við hann, hafi áhrif á hvort hann fellur úr meðferð. Fleira 

spilar þó eflaust inn í eins og sjá má af  lítilli áhrifastærð hjá Kejsers og félögum (2001). 

Stigagjöf sérfræðings fyrir þátttöku í hópnum: Í rannsókn á brottfalli úr 10 vikna 

HAMhóp við þunglyndi gáfu meðferðaraðilar skjólstæðingum einkunn fyrir þátttöku þeirra í 

hópnum eftir hvern tíma. Þeir sem féllu úr meðferð fengu ávallt lægri einkunn fyrir þátttöku 

en þeir sem luku meðferð. Greining milli brottfallinna og þeirra sem luku meðferð sýndi að 

munurinn var marktækur í viku 5, 7 og 9. Ekki kom fram marktækur munur á öðrum 

mælingum. Sjálfsmat á skapferli milli vikna hafði ekki áhrif á brottfall (Oei og Kazmierczak, 

1997). 

Saga um slæma mætingu/brottfall: Svo virðist sem að í meðferð, eins og svo víða 

annars staðar geti verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja. Í yfirliti sínu segja Baekeland 

og Lundwall (1975) að það sem spái best fyrir um brottfall úr meðferð sé einfaldlega það 

hvort skjólstæðingur hafi áður fallið úr meðferð. Þessu ber saman við niðurstöður Pang og 

félaga (1996) þar sem fleiri brottfallnir höfðu áður fallið úr meðferð.  Í rannsókn á mætingu í 

almenna meðferð áttu þeir sem ekki mættu í bókuð viðtöl á rannsóknartímabilinu sögu um að 

mæta ekki í bókaða tíma (Campbell, Staley og Matas, 1991). Í tveimur rannsóknum á 

brottfalli úr meðferð voru skjólstæðingar sem ekki höfðu mætt í viðtöl á fyrstu vikum 

meðferðar líklegri til að falla úr meðferð (Beckham, 1992; Killapsy, Banerjee, King og Lloyd, 

2000). Í rannsókn Berrigan og Garfield (1981) tengdust viðtöl sem ekki var mætt í brottfalli 

en ekki viðtöl sem voru afboðuð. Þeir benda á að mikilvægur munur sé þarna á milli.  

 Af þessu má sjá að þeir sem mæta illa í meðferð eða hafa áður fallið úr meðferð eru 

líklegri til brottfalls en hinir sem ekki eiga slíka sögu. 
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Samband skjóstæðings og meðferðaraðila 

Ólíkar væntingar skjólstæðings og meðferðaraðila varðandi lengd og markmið 

meðferðar geta haft áhrif á brottfall. Margir skjólstæðingar búast við að meðferðin taki mun 

styttri tíma en meðferðaraðilinn ætlast til og þá sérstaklega í sálgreiningu. Þeir kjósa helst fá 

viðtöl og vilja inngrip sem hafa hröð og bein áhrif á vanda þeirra. Þeim finnst að 

meðferðarmarkmið eigi að beinist að lausn yfirstandandi tilfinningauppnáms en ekki að 

breytingum á grunnmynstri hegðunar eða persónuleika. Skjólstæðingar hætta oft í meðferð 

þegar bráður vandi (acute crisis) er yfirstaðinn þar sem þeim finnst markmiðum 

meðferðarinnar náð. Þeir eru því oft sáttir með mun minni bata og bót á aðlögun en 

meðferðaraðilar eru þjálfaðir í að stefna að (Pekarik, 1985b). Fjöldi viðtala sem 

skjólstæðingur bjóst við að mæta í var sú breyta sem spáði best fyrir um fjölda viðtala sem 

hann mætti í hjá Pekarik og Wierzbicki (1986). Fylgnin þarna á milli var ekki mikil þó hún 

væri marktæk (0,28) sem sýnir að fleiri þættir hafa áhrif. Hlutfall skjólstæðinga sem bjuggust 

við stuttri meðferð var mun hærra en hlutfall meðferðaraðila með þessar væntingar (Pekarik 

og Wierzbicki, 1986). Rannsóknir hafa sýnt að skjólstæðingar falla frekar úr meðferð ef 

meðferðaraðili og skjólstæðingur eru ekki sammála um eðli vandans (Epperson, Bushway og 

Warman, 1983; Pekarik, 1988). Ólíkar skoðanir sjúklings og meðferðaraðila á veikindunum 

eða ófullnægjandi innsæi sjúklings í veikindi sín jók líkur á brottfalli í rannsókn Morlino og 

félaga (1995).  

Skoðun skjólstæðings á meðferðaraðila og meðferðarsambandið: Lítil ánægja 

sjúklinga með hæfni starfsfólks hefur tengst brottfalli í rannsóknum (Berghofer o.fl., 2002)  

og einnig neikvæð skoðun skjólstæðings á meðferðaraðila í byrjun meðferðar (Beckham, 

1992). Líklegt er að upplifun skjólstæðings á því hversu hæfur og traustsins verður 

meðferðaraðili sé hafi áhrif á ákvörðun hans um að halda áfram eða hætta í meðferð (Garfield, 

1994). Skoðun meðferðaraðila á skjólstæðingi og hvort meðferðaraðili telur sig geta hjálpað 

skjólstæðingnum getur einnig haft áhrif (Bostwick, 1987).  Í yfirliti yfir brottfall úr 

hópmeðferð kemur fram að margir rannsakenda hafi komist að þeirri niðurstöðu að þættir sem 

tengdust sambandi skjólstæðings og meðferðaraðila og hóptímunum væru þeir sem vænlegast 

væri að rannsaka í framtíðinni. Eitt sem einnig kemur fram í þessu yfirliti og er sérstætt fyrir  

hópmeðferð varðar samþykki annarra hópfélaga (acceptance by group members) en svo virtist 

sem það að aðrir hópfélagar taki skjólstæðingnum vel væri jafn mikilvægt og að 

meðferðaraðilinn taki honum vel (Bostwick, 1987). 
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Niðurstaða 

        Af þessu yfirliti yfir breytur sem skoðaðar hafa verið í tengslum við brottfall má sjá að 

rannsóknum ber lítið saman varðandi áhrif lýðfræðilegra og klínískra skjólstæðingsbreyta og 

þar sem styrkur áhrifa hefur verið mældur er hann yfirleitt lítill (Wierzbicki og Pekarik, 

1993). Einu niðurstöðurnar sem rannsakendur eru sammála um er að svo virðist sem fólk af 

lægri efnahags- og félagsstöðu falli frekar úr meðferð (Baekeland og Lundwall, 1975; 

Garfíeld, 1994; Reis og Brown, 1999; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Í umræðu um 

allsherjargreiningu sína segja Wierzbicki og Pekarik (1993) að „perhaps it is time to abandon 

the search for simple demographic predictors of dropout“ (bls.194). Garfield (1994) er 

sammála þessu og segir að ekki sé vænlegt að gera forspá um brottfall í upphafi meðferðar 

sem byggi eingöngu á skjólstæðingsbreytum. Keijsers, Kampman og Hoogduin (2001), einnig 

á þessari línu, varpa fram spurningunni hvort mögulegt sé að þær forsendur brottfallsforspár, 

að þeir sem falli úr meðferð eigi ákveðin einkenni sameiginleg sem aðgreini þá frá þeim sem 

ekki falla úr meðferð, haldi ekki. Simons og félagar (1984) telja að að rannsóknir sem leggi 

ofuráherslu á sjúklingstengdar breytur til að skýra hið flókna fyrirbæri brottfall séu á 

villigötum. Þau telja að ekki sé unnt að bera kennsl á einhvern stöðugan mun í byrjun 

meðferðar milli þeirra sem falla úr meðferð og hinna sem ljúka henni. Keijsers, Kampman og 

Hoogduin (2001) telja mögulegt að þættir sem valdi brottfalli, jafnvel í einsleitum úrtökum 

eins og í rannsókn þeirra á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð einstaklinga við felmtri,  þar 

sem meðferð fylgir handbók (manualized), séu einstaklingsbundnari, einstakari (unique) og 

háðari aðstæðum hvers og eins en hingað til hafi verið talið.    

 Eins og mátti sjá af samantektinni hér að ofan virtist rannsóknarniðurstöðum frekar 

bera saman um áhrif áhuga og viðhorfa skjólstæðings varðandi veikindi sín og meðferðina á 

brottfall og um áhrif meðferðarsambandsins. Þetta speglast í umræðum rannsakenda og telja 

Simons og félagar (1984) að það sé samvirkni milli sjúklings, sjúkdóms, umhverfisaðstæðna, 

meðferðar og meðferðaraðila sem komi fram í brottfalli. Garfield (1994) er sammála þessu og 

segir forspár sem taki tillit til breyta sem varði bæði skjólstæðing og meðferðarferlið ná betri 

árangri.  Þá bendir hann á að svo virðist sem upplifun og viðbrögð skjólstæðings í  upphafi 

meðferðar skipti miklu máli bæði hvað varðar brottfall og árangur af meðferð. Reis og Brown 

(1999) komast að þeirri niðurstöðu í yfirlitsgrein sinni að hinir mörgu þættir sem geti valdið 

brottfalli séu gagnvirkir fremur en stöðugir og virki manna á milli fremur en innan hvers og 

eins (more interpersonal than intrapsychic). Af þessum sökum eru rannsóknir farnar að 

beinast í auknum mæli að styrk samvinnu (working alliance), ánægju skjólstæðinga og 
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samræmis milli væntinga skjólstæðings og meðferðaraðila um meðferðarferlið og hegðun 

hvors annars. Ólíkar væntingar, léleg samvinna og óánægja skjólstæðings eykur líkur á 

brottfalli (Reis og Brown, 1999).  

 

 

Hvaða ástæður gefur fólk fyrir brottfalli úr meðferð?  

 Þar sem illa hefur gengið að finna breytur sem spá vel fyrir um brottfall hafa sumir 

rannsakendur gripið til þess ráðs að spyrja brottfallna skjólstæðinga um ástæður þess að þeir 

féllu úr meðferð, í von um að fá betri yfirsýn yfir efnið.  Garfield spurði 11 brottfallna árið 

1963 (sjá í Garfield, 1994) um ástæður þess að þeir féllu úr meðferð. Sex nefndu erfiðleika í 

umhverfi, þrír voru óáænægðir með meðferðina eða meðferðaraðilann og tveir sögðu að sér 

hefði batnað. Acosta mun hafa gert svipaða rannsókn 1980 (sjá í Pekarik, 1983a) á úrtaki þar 

sem 2/3 tilheyrðu minnihlutahópum og fengið svör sem féllu í sömu flokka og hjá Garfield 

1963.  Pekarik (1983a) vildi prófa þessar niðurstöður á stærra úrtaki og náði sambandi við 46 

(45%) af 103 brottföllnum göngudeildarsjúklingum af geðdeild. Flestir höfðu greiningarnar 

kvíðaraskanir (neuroses), hjónabandsvandi, skammvinn umhverfistruflun (transient 

situational disturbances) og áfengisvandi. Ástæður skjólstæðinga mátti flokka í fyrrgreinda 

þrjá flokka: Rúmlega þriðjungur sögðust ekki hafa þörf fyrir þjónustuna og tæpum þriðjungi 

líkaði ekki þjónustan. Þeir sem eftir voru nefndu umhverfishöft  svo sem samgönguvanda, 

árekstur við vinnutíma, fjárhagslegar ástæður, tímaskort, flutning, meðferðarúrræði var fellt 

niður, innlögn á sjúkrahús vegna líkamlegra veikinda og fór úr bænum í nokkrar vikur. Um 10 

árum seinna athugaði Pekarik (1992) aftur ástæður brottfalls meðal brottfallinna 

göngudeildarsjúklinga sem rúmlega helmingur voru fullorðnir en tæplega helmingur börn. 

Foreldrar barnanna voru spurðir um ástæður brottfalls. Sjúkdómseinkenni fullorðnu 

þátttakendanna mældust mild til meðalalvarleg en flestir höfðu aðlögunarröskun, þunglyndi 

eða hjónabands- og fjölskylduvanda. Algengustu greiningar barnanna voru aðlögunarröskun, 

hegðunarröskun og þunglyndi. Ástæður brottfalls skiptust í flokkana þrjá  sem fundust í fyrri 

rannsóknum: Búið að leysa eða bæta vandann, hindranir í umhverfi, og líkaði ekki við 

meðferðaraðila eða meðferð.         

 Rannsókn Beckham (1992) á ástæðum göngudeildarsjúklinga sem skilgreindir voru 

sem brottfallnir er gott dæmi um merkingarleysi þess að nota tímafjölda sem skilgreiningu á 

brottfalli. Brottfall var skilgreint sem ,,mætt í færri en 6 tíma“ en algengasta ástæðan fyrir 

,,brottfalli“ var að skjólstæðingur og meðferðaraðili hefðu verið sammála um að meðferð væri 
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lokið. Aðrar ástæður voru í samræmi við fyrri rannsóknir: praktísk vandamál sem hindruðu 

mætingu í meðferð, líkaði ekki meðferð eða meðferðaraðili og leið betur. Fjórum fannst þeim 

hvorki vera að batna né versna og mætti ef til vill flokka þá með hópnum sem líkaði ekki 

meðferðin þar sem hún virtist ekki vera að hafa áhrif (Pekarik, 1983a). Ekki náðist í  28%.  Í 

nýlegri þýðiskönnun var fólki gefið val um átta flokka ástæðna fyrir brottfalli úr meðferð:  Þér 

fannst meðferðin ekki vera að hjálpa þér (29,3%), þú varst ekki sáttur við aðferð 

meðferðaraðilans (12,6%), þú hélst að vandinn mundi lagast án frekari sérfræðiaðstoðar 

(12,3%), þú hafðir ekki efni á að borga meðferðina (7,1%), þú vildir leysa vandann án 

sérfræðiaðstoðar (5,6%), þjónustan eða meðferðarúrræðið var ekki lengur í boði (4,6%), þér 

fannst of vandræðalegt að hitta sérfræðinginn (1,5%) og aðrar ástæður (43,0 %). Hér eru ekki 

teknir með þeir sem hættu að mæta af því þeim leið betur þar sem brottfall var skilgreint á 

þann hátt að viðkomandi hafði hætt í meðferð, leið ekki betur og meðferðaraðili hafði mælt 

með frekari meðferð. Líklegast væri hægt að flokka þessar ástæður í fyrrnefnda þrjá flokka en 

galli við þessa rannsókn er að stærsti flokkurinn, aðrar ástæður, er ekki greindur frekar 

(Wang, 2007).  Í annarri rannsókn var reynt að finna ástæður þess að skjólstæðingar sem enn 

voru í meðferð mættu ekki í (einn ákveðinn) bókaðan tíma. Sextán geð- og aðstoðarlæknar á 

göngudeild voru beðnir um að gefa upp ástæður sem þeir töldu sjúklinga sína hafa fyrir því að 

mæta ekki í tímann. Uppgefnar ástæður mátti flokka í þrjá grófa flokka. Algengasti flokkurinn 

var ,,mótstaða við meðferð” (til dæmis reiður við meðferðaraðila og sjálfan sig), næstur var 

,,eðlilegar ástæður” (til dæmis dauðsfall í fjölskyldunni) og sjaldnast var ,,heilsufar” (medical 

problems) gefið sem ástæða (Campbell, Staley og Matas, 1991). Ef þetta er borið saman við 

fyrrgreindar rannsóknir mætti ef til vill setja mótstöðu við meðferð í flokkinn ,,líkaði ekki 

meðferðin“ og eðlilegar ástæður og heilsufar í flokkinn ,,umhverfishöft“. Þar sem hér var 

verið að athuga ástæður þess að skjólstæðingar sem enn voru í meðferð mættu ekki í einn 

ákveðinn bókaðan tíma flokkast enginn sem batnað eða hafi ekki þörf fyrir þjónustuna lengur.  

Young og félagar (2000) telja að ástæður skjólstæðinga fyrir að hætta í meðferð fari 

eftir því hversu veikir þeir séu. Þeir segja ástæður fólks með væg einkenni eða í meðallagi 

megi flokka í flokkana þrjá: Ekki þörf fyrir þjónustuna, líkar ekki þjónustan og umhverfishöft, 

líkt og niðurstöður Pekarik (1983a; 1992) sýndu. Meðal skjólstæðinga með alvarlegar og 

viðvarandi raskanir, svo sem geðklofa eða geðhvörf, telja þeir líklegra að ástæður falli í 

eftirfarandi flokka: Versnandi veikindi skjólstæðings, skjólstæðingur ófær um að kunna að 

meta eða nýta sér meðferðina, skjólstæðingi vísað í annað meðferðarúrræði eða 

skjólstæðingur ófær um að koma aftur. Í tveimur rannsóknum (Bowden, Schoenfeld og 
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Adams, 1980; Cohen, Edstrom og Smith-Papke, 1995) á  mjög veiku fólki kom í ljós að 

veikindi þeirra sem féllu út snemma í meðferð voru alvarlegri, þeir höfðu minna innsæi í 

veikindi sín og tókst ekki að taka þátt í þeirri meðferð sem þeim var boðin. Í annarri þeirra 

spáði samspil fjandsamlegs, óstöðugs eða undarlegs geðslags, persónuleikaröskunar og þess 

að vera illa áttaður best fyrir um brottfall (Cohen, Edstrom og Smith-Papke, 1995). Í hinni 

voru þeir sem bjuggust við lyfjameðferð eða innlögn en var vísað í hópmeðferð líklegri til 

brottfalls (Bowden, Schoenfeld og Adams, 1980).  

Niðurstöður fjögurra rannsókna á ástæðum brottfalls þar sem nokkuð var um alvarlega 

veika þátttakendur styðja hugmyndina um mun á ástæðum efir alvarleika veikinda.  Í þeirri 

fyrstu voru algengustu ástæður fyrir brottfalli  að hafa gleymt viðtalinu (27%) og að vera of 

veikur á geði (14%). Aðrar ástæður voru mistök við bókun tíma (11%), aðrar mikilvægari 

skuldbindingar (8%), svaf yfir sig (8%), óánægja með meðferðina (8%), nennti ekki (7%), 

þurfti ekki að koma þar sem það var ekkert vandamál (7%), týndi kortinu sem viðtalstíminn 

var skráður á (4%), vandamál með samgöngur (4%), of líkamlega veikur (1%) og einungis 

einu prósenti svarenda leið betur.   Sjúklingar í rannsókninni höfðu greiningarnar þunglyndi, 

kvíðaröskun, geðhvörf, geðklofi, vímuefnamisnotkun eða persónuleikaröskun (Killaspy, 

Banerjee, King og Lloyd, 2000). Í annari voru gefnar upp 73 ástæður og gáfu sumir fleiri en 

eina. Algengast var að sjúklingar segðu sér vera batnað (32%). Þrjátíu prósent áttu í vanda 

með meðferðaraðila og 23% sögðu vandamál í meðferðinni. Sex sjúklingum (13%) hafði 

verið vísað í annað úrræði og einn lagður inn á sjúkrahús. Tíu sjúklingar (21%) nefndu 

umhverfishindranir svo sem kostnað, samgönguvanda, aðra sjúkdóma og skrifræðisvanda 

(bureaucratic issues), fjórir (9%) nefndu fjölskylduvanda hjá meðferðaraðila og 26% höfðu 

flutt. Sjúklingarnir voru flestir greindir með geðklofa, þunglyndi eða geðhvörf en færri með 

kvíðaraskanir, aðlögunarvanda eða óyndi. Ekki náðist í 53 af upprunalega brottfallna úrtakinu 

en 42% þeirra höfðu geðklofagreiningu og 13% þunglyndi (Young o.fl., 2000).  Í þeirri þriðju 

voru ástæður sjúklinga fyrir brottfalli úr göngudeildarmeðferð á geðdeild í Hong Kong 

kannaðar gegnum síma. Hafði 21,7%  verið vísað í önnur úrræði (23 höfðu verið lagðir inn á 

sjúkrahús vegna geðsjúkdóms og 5 voru í meðferð annars staðar) og 3,9% höfðu látist (3 

vegna sjálfsvíga, 1 af óþekktum ástæðum og 1 af líkamlegum sjúkdómi). Átta og hálft prósent 

gáfu enga ástæðu en 5,4% voru óánægð með meðferðina. Tæp átta prósent nefndu hindranir í 

umhverfi (4 höfðu flutt aftur til Kína, 3 sögðust ekki hafa tíma og 3 voru hræddir við að verða 

stimplaðir geðveikir) en 17,8% sögðu sér vera batnað. Ekki náðist í 34,9%. Flestir 

brottfallinna (35,7%) í þessari rannsókn voru greindir með kvíðaröskun, 27,9% geðklofa, 
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13,2% lyndisröskun, 9,3% vímuefnaröskun en 13,9% dreifðust á aðrar greiningarnar (Pang 

o.fl., 1996). Í fjórðu rannsókninni voru ástæður brottfalls kannaðar í breiðum sjúklingahópi 

þar sem margs konar meðferðarform voru í boði svo sem innlögn, göngudeild og dagdeild. 

Um 29% vildu ekki svara hvers vegna þeir hefðu fallið úr meðferð. Næstum  helmingur þeirra 

sem samþykkti að gefa upp ástæður (44%) sögðust hafa hætt vegna óánægju með meðferðina 

eða meðferðaraðila.  Önnur 20% útskýrðu að ekki væri þörf fyrir frekari meðferð en af þeim 

voru þrír greinilega í geðrofi í viðtali. Um 16% sögðust hafa verið reknir úr meðferð vegna 

skorts á samvinnu eða reglubrota og voru tveir þeirra í geðrofi í viðtali. Fjórtán prósent 

nefndu umhverfishöft. Krafa um breytingu á meðferðarþjónustu gegn læknisráði, svo sem  

flutning af lokaðri deild yfir í göngudeildarþjónustu tengdist brottfalli í rannsókninni 

(Tehrani, Krussel, Borg og Munk-Jörgensen, 1996).  

Ánægja með meðferðina í heild reyndist marktækt minni hjá þeim sem féllu úr 

meðferð en hinum sem héldu meðferð í rannsókn Tehrani og félaga (1996). Svörunartíðni var 

þó lægri hjá brottföllnum (60%) en þeim sem héldu meðferð áfram (83%). Einungis 30% 

brottfallinna lýstu ánægju með meðferðina í heild. Ánægja var ekki greind eftir ástæðum 

brottfalls í rannsókninni en hjá Pekarik (1992) mældust þeir sem sögðu búið að leysa eða bæta 

vandann með mesta  ánægju en þeir sem líkaði ekki meðferðaraðili eða meðferð með minnsta. 

Samkvæmt yfirlitsgrein Lebow (1982) hafa rannsóknir sýnt að minni ánægja mælist meðal 

vímuefnaneytenda, skjólstæðinga í sjálfsvígshættu og skjólstæðinga í geðrofi. Ánægja hefur 

einnig mælst lægri hjá skjólstæðingum sem hafa slæmar batahorfur og þeirra sem snúa aftur í 

sömu meðferð til frekari meðhöndlunar. Þá hafa komið fram í nokkrum rannsóknum tengsl 

ánægju við það hvort væntingar skjólstæðinga eru uppfylltar (Lebow, 1982).  

Af ofantöldu virðist sem munur sé á ástæðum skjólstæðinga fyrir brottfalli úr meðferð 

eftir því hvort veikindi þeirra mælast væg og í meðallagi eða alvarleg. Ástæður sjúklinga með 

væg einkenni eða í meðallagi falla í flokkana ,,búið að leysa eða bæta vandann“, ,,hindranir í 

umhverfi“, og ,,líkaði ekki við meðferðaraðila eða meðferð“ en ástæður alvarlega veikra 

skjólstæðinga falla frekar í flokkana ,,versnandi veikindi“, ,,skjólstæðingur ófær um að kunna 

að meta eða nýta sér meðferðina“, ,,vísað í annað meðferðarúrræði“ eða ,,ófær um að koma 

aftur“. 
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Ástæður brottfalls úr hugrænni atferlismeðferð: 

Af 89 brottföllnum skjólstæðingum úr hugrænni atferlismeðferð einstaklinga við ýmis 

konar röskunum vildu 32% ekki gefa upp ástæðu fyrir brottfalli eða ekki náðist í þá. Flestir 

þeirra sem gáfu upp ástæðu (46,7%) voru áhugalausir og/eða sögðust óánægðir með 

meðferðina eða meðferðaraðilann. Næstalgengasta ástæðan (40%) var umhverfishöft  svo sem 

samgönguvandamál, flutningar, tímaplön, veikindi, ný ábyrgðarhlutverk osfrv. Fæstir, eða 

13,3%, sögðu að sér væri batnað (Bados, Balaguer og Saldana, 2007). Af brottföllnum 

skjólstæðingum úr einstaklingsHAM við felmtri gáfu 21,9% ekki upp ástæðu en þeir sem eftir 

voru gáfu sumir upp fleiri en eina ástæðu: Um 62% voru óánægð með meðferðina, höfðu ekki 

áhuga (motivation) eða fóru annað, 20,6% hafði batnað og 17,6% sögðu ástæðurnar af 

umhverfis- eða persónulegum toga (Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Í annarri 

rannsókn voru ástæður 40 skjólstæðinga fyrir brottfalli úr einstaklingsHAM við felmtri 

ákvarðaðar út frá skýrslum meðferðaraðila. Flokkuðust 27,5% óánægð með meðferðina, 

22,5% kusu annars konar meðferð, 7,5% höfðu ekki þörf fyrir meðferðina, 10% féllu út vegna 

umhverfishafta og 12,5% vegna aukaverkana. Ekki náðist í 5% og meðferðaraðili vísaði 15% 

úr meðferð vegna skorts á samvinnu (Grilo og félagar, 1998).    

 Í rannsókn á ástæðum brottfalls úr hópHAM við félagsfælni gáfu einungis 50% 

brottfallinna svör.  Sú ástæða sem oftast var gefin var árekstur við vinnutíma (29,4%,).  Um 

24% töldu hópaðstæðurnar hafa verið of yfirþyrmandi og öðrum 23,5% fannst meðferðin ekki 

vera að virka. Tæp átján prósent höfðu flutt í aðra borg og 5,9% nefndu ,,persónulegar 

ástæður” án frekari útskýringa (Hofman og Suvak, 2006). Í hópmeðferð Simons og félaga 

(1984) við þunglyndi þar sem einnig voru í boði fleiri kostir svo sem lyfjameðferð voru 

algengastar praktískar ástæður fyrir brottfalli svo sem að hafa ekki tíma, meðferð of 

kostnaðarsöm og vandamál með samgöngur. Enginn gaf þá ástæðu að meðferðin væri ekki að 

virka nægilega vel (lack of treatment response) en í yfirliti McDermut, Miller og Brown 

(2001) yfir áhrif almennrar hópmeðferðar við þunglyndi var sú ástæða sem oftast var nefnd í 

tengslum við brottfall  skortur á áhrifum meðferðar.      

 Svo virðist sem ástæður fólks fyrir brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð í ofantöldum 

rannsóknum falli í svipaða flokka og ástæður fólks í rannsóknum Pekarik (1983a og 1992). Í 

rannsókn Hofman og Suvak (2006) á brottfalli úr hópHAM kemur þó fram að nokkrum 

einstaklingum hafi fundist hópaðstæðurnar of yfirþyrmandi. Í yfirliti McDermut, Miller og 

Brown (2001) yfir áhrif almennrar hópmeðferðar við þunglyndi  kom fram ,,óánægja með 

hópinn“ meðal brottfallinna í einni rannsókninni og í annarri kom fram að þeir sem féllu úr 
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meðferð hefðu frekar viljað fara í einstaklingsmeðferð. Hópaðstæður virðast því ekki henta 

öllum jafn vel og þá ef til vill sérstaklega ekki þeim sem eru slæmir af félagsfælni (Hofman 

og Suvak, 2006) eða kvíðaröskun almennt. Í rannsókn á brottfalli úr HAM við kvíðaröskunum 

voru þeir sem boðin var hópmeðferð við kvíða líklegri til að neita eða hefja ekki meðferð en 

þeir sem boðin var einstaklingsmeðferð (Issakidis og Andrews, 2004). Bostwick (1987) 

bendir á að reiðir og fjandsamlegir skjólstæðingar séu ekki góðir kandídatar í hópmeðferð og 

Morrison (2001) segir hópmeðferð ef til vill ekki henta mjög veiku fólki. 

  

Hvernig farnast brottföllnum? (Farnast brottföllnum verr?) 

Oft er litið svo á að þeir sem falla úr meðferð séu staðfesting á því að meðferð þeirra 

hafi mistekist (treatment failure).  Annars vegar er þá litið svo á að meðferðinni hafi mistekist 

að halda í sjúklinginn og hins vegar að hann hafi lítið fengið út úr meðferðinni og honum 

muni versna eftir að hafa fallið út. Báðar þessar ályktanir byggjast á öðrum ályktunum: a) að 

bati sé í réttu hlutfalli við lengd eða magn meðferðar, b) að sjálfkvæmur bati eigi sér ekki stað 

og c) að sá brottfallni sé að eilífu glataður úr meðferð (Baekeland og Lundwall, 1975).  

 Þegar Pekarik (1983a) athugaði ástæður fólks fyrir að falla úr meðferð mældi hann 

einnig bata með því að leggja the Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis og Spencer, 1982, 

sjá í Pekarik, 1992) fyrir í byrjun meðferðar og aftur þremur mánuðum síðar. Marktæk 

lækkun reyndist á BSI hjá hópunum sem gáfu svörin ,,engin þörf fyrir þjónustu" og 

,,umhverfishöft" sem ástæðu en ekki hjá hópnum sem líkaði ekki þjónustan. Ekki var munur á 

meðalfjölda viðtala sem hóparnir mættu í (2,3-3,1). Í rannsókn Pekarik (1992) á ástæðum 

brottfalls um 10 árum síðar þar sem rúmlega helmingur þátttakenda voru fullorðnir og tæplega 

helmingur börn svöruðu þáttakendur BSI eða Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach 

og Edelbrock, 1983, sjá í Pekarik, 1992). Foreldrar barna svöruðu CBCL. Listarnir voru lagðir 

fyrir í byrjun meðferðar og aftur fjórum mánuðum síðar. Meðferðaraðili var beðinn um að 

meta á 5 bila kvarða hversu mikið vandinn hefði lagast þegar sá brottfallni féll út. Niðurstöður 

voru svipaðar og í fyrri rannsókninni: Þeir sem sögðu búið að leysa eða bæta vandann 

mældust með mestan bata en þeir sem líkaði ekki meðferðaraðili eða meðferð með minnstan. 

Pekarik (1983a) getur sér til að hópnum sem líkaði ekki þjónustan hafi ef til vill fundist svo 

vegna þess að hægt gekk að draga úr einkennum en hópurinn sem lét umhverfishöft stoppa sig 

hafi gert það vegna þess að einkennin höfðu minnkað. Hann telur rannsóknina sýna að ekki sé 

hægt að líta á þá sem falla úr meðferð sem einsleitan hóp sem staðfesti að meðferð hafi 

mistekist, þar sem stór hluti þeirra telji sig ekki þurfa meðferð og mikið hafi dregið úr 
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einkennum þeirra í meðferðinni.  Í rannsókn Bowden, Schoenfeld og Adams (1980) voru þeir 

sem gáfu þá ástæðu fyrir brottfalli að þeim væri batnað líklegri til að mælast með minnkun 

einkenna á öllum heildarkvörðum the Psychiatric Evaluation Form (PEF) sem ætlað er að 

mæla virkni yfir vikutíma (Endicott og Spitzer, 1972 sjá í Bowden, Schoenfeld og Adams, 

1980). Þeir voru einnig líklegri til að mælast með vægari einkenni á kvörðum sem mældu 

sjálfsvígshættu, félagslega einangrun, óviðeigandi hegðun (inappropriateness), skerðingu á 

daglegri rútínu og þunglyndi. Að auki var ólíklegra að þeir  hefðu verið flokkaðir alvarlega 

veikir.  

Í rannsókn Pang og félaga (1996) sögðu 23 þeirra 56 brottföllnu sem samþykktu að 

taka þátt í viðtali að sér væri batnað og hefðu því hætt í meðferð en 33 sögðust ennþá 

jafnslæmir og gáfu ýmsar ástæður fyrir brottfalli: Sjö voru óánægðir með meðferðina, 5 voru í 

meðferð annars staðar, 4 höfðu flutt aftur til Kína, 3 sögðust ekki hafa tíma og 3 voru hræddir 

við að verða stimplaðir geðveikir en 11 gáfu enga ástæðu. Í rannsókn Pekarik (1983b) á 41 

brottföllnum skjólstæðingi  höfðu einkenni alls hópsins minnkað við 3 mánaða eftirfylgd. 

Einkenni mældust lítil eða í meðallagi hjá um helmingi brottfallinna en staða þeirra sem 

mættu bara í eitt viðtal mældist mun verri en þeirra sem höfðu mætt í 3 viðtöl eða fleiri. 

Sjúklingarnir í úrtaki hans höfðu greiningarnar skammvinn umhverfistruflun, vandi í 

hjónabandi, kvíðaraskanir, áfengisvandi, persónuleikaröskun og geðrof. Í rannsókn á 

sjúklingum með þunglyndi, kvíðaröskun, geðhvörf, geðklofa, vímuefnamisnotkun eða 

persónuleikaröskun í göngudeildarmeðferð voru þeir sem féllu út veikari, höfðu meiri 

félagslegar hömlur (socially impaired) og voru líklegri til að vera lagðir inn  á sjúkrahús eftir 

12 mánuði en hinir sem héldu meðferð (Killapsy, Banerjee, King og Lloyd, 2000).  

Samkvæmt Hunt og Andews (1998) farnaðist sjúklingum sem féllu úr hugrænni 

atferlismeðferð  við felmtri eða félagsfælni marktækt verr en þeim sem luku meðferð,  þegar 

ástand þeirra var kannað við eftirfylgd tveimur árum síðar. Hjá Simons og félögum  (1984) 

var ekki munur á þunglyndi brottfallinna og þeirra sem luku hópHAM í byrjun meðferðar en 

brottfallnir voru enn þunglyndir þegar þeir féllu úr meðferð. Við eftirfylgd um ári síðar  höfðu 

bæði þeir sem féllu úr meðferð og þeir sem luku henni hlotið bata og voru ekki þunglyndir 

lengur. Telja Simons og félagar (1984) þetta  til marks um að þunglyndi batni með tíma óháð 

inngripum. 

Svo virðist sem hluta þeirra skjólstæðinga sem falla úr meðferð farnist vel og þeir 

hljóti nokkurn eða algjöran bata. Þetta virðast einkum vera skjólstæðingar sem gefa þá ástæðu 
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fyrir brottfalli að þeir hafi ekki lengur þörf fyrir meðferðina og einnig einhver hluti þeirra sem 

láta umhverfishöft stoppa sig. Upphaflegur alvarleiki og eðli veikinda hefur áhrif á hvernig 

skjólstæðingum farnast en eflaust hafa félagslegur stuðningur, streituvaldar og aðrir 

umhverfisþættir einnig áhrif á afkomu (Berghofer o.fl., 2002; Silverman, 1982; Young o.fl., 

2000).  Í yfirlitsgrein sinni segja Baekeland og Lundwall (1975) að þegar á heildina sé litið 

farnist þeim sem falli úr meðferð ver en hinum sem haldi áfram og benda þá sérstaklega á þá 

sem þjást af alvarlegri röskunum svo sem geðrofi, áfengisvanda og heróínfíkn. Af 

samantektinn hér að ofan má sjá að þessi 33 ára gamla ályktun virðist hafa töluvert 

sannleiksgildi enn í dag. Baekeland og Lundwall (1975) benda einnig á, eins og kom fram í 

kaflanum um ástæður brottfalls, að í eftirfylgdarrannsóknum náist oft ekki í stóran hluta þeirra 

sem fallið hafa úr meðferð. Þeir telja að reikna verði með að flestir þeirra sem ekki næst í séu 

illa staddir. Þetta gæti  samræmst niðurstöðum tveggja rannsókna þar sem fram kom að fleiri 

þeirra sem ekki náðist í voru alvarlega veikir (Pekarik, 1983b; Young o.fl., 2000). Í annarri  

var hærra hlutfall sjúklinga í geðrofi meðal þeirra sem ekki náðist í en þeirra sem samband 

náðist við (Pekarik, 1983b). Í hinni höfðu 42% þeirra sem ekki náðist í geðklofagreiningu á 

móti 26% þeirra sem náðist í (Young o.fl., 2000).  

Ekki virðist sem allir brottfallnir séu að eilífu glataðir úr meðferð. Eins og sást í 

kaflanum um ástæður sem fólk gefur fyrir brottfalli þá er einhverjum hluta hópsins,  

sérstaklega þeim veikari, vísað í önnur úrræði. Að auki virðast sumir snúa aftur í meðfreð af 

sjálfsdáðum eftir einhvern tíma. Í rannsókn Pang og félaga (1996) höfðu 50% brottfallinna 

(129 manns) snúið aftur á göngudeildina eftir sex mánuði og höfðu fimm þeirra þurft á 

sjúkrahússinnlögn að halda. Í rannsókn Berghofer og félaga (2002) höfðu 46% (26 manns) 

þeirra sem fylgt var eftir snúið aftur í meðferðina innan 18 mánaða.  

 

Hvernig er hægt að bregðast við brottfalli ? 

Mikilvægt er að vanda vel til greiningar og bjóða skjólstæðingi meðferð sem hentar  

honum og hans vanda fremur en það sem er þægilegast eða vill svo til að er í boði (Baekeland 

og Lundwall, 1975; Breen og Thornhill, 1998). Hér áður fyrr var ein tegund viðbragða við 

brottfalli að skima þá út sem ekki fengu jákvæða umsögn og töldust óhæfir  til meðferðar og 

neita þeim um inngöngu í meðferð.  Slíkt viðhorf er greinilega vilhollt greindari og betur 

menntuðum einstaklingum sem ekki eru eins alvarlega veikir og getur leitt til höfnunar fjölda 

einstaklinga sem þurfa á hjálp að halda. Önnur aðferð sem reyndist vinsæl á árunum 1960-70 
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var að senda skjólstæðinga í einhvers konar þjálfun fyrir meðferð þar sem þeir voru 

undirbúnir fyrir meðferðina í þeim tilgangi að gera væntingar þeirra gagnvart henni 

raunhæfari (Garfield, 1994). Pekarik (1985b) taldi misræmi í væntingum skjólstæðings og 

meðferðaraðila gagnvart lengd og markmiðum meðferðar eiga stóran þátt í brottfalli úr 

meðferð og lagði til að boðið væri upp á styttri meðferðir sem miðuðust að lausn bráðavanda. 

Baekeland og Lundwall (1975) lögðu einnig til að aðaláhersla væri lögð á skjóta afléttingu 

einkenna hjá veikari einstaklingum af lágstéttum og að lyfjagjöf væri notuð þar sem hún gæti 

hjálpað. Bostwick (1987) komst að því í yfirliti sínu að undirbúningur undir hópmeðferð yki 

líkur á að skjólstæðingur hæfi meðferð en þar með væri ekki tryggt að hann lyki meðferð og 

því þurfi meðferðaraðili að halda undirbúningnum áfram í fyrstu tímunum og hafa góðan 

ramma (structure) sem styðji við ferlið að verða hópfélagi.     

 Þó svo áhugi á þjálfun fyrir meðferð sem sérstökum inngripum við brottfalli hafi dalað 

hin síðari ár og áhugi beinist nú fremur að mikilvægi góðs meðferðarsambands milli 

meðferðaraðila og skjólstæðings þá er ennþá lögð mikil áhersla á mikilvægi góðrar fræðslu í 

meðferð (Breen og Thornhill, 1998; Feldman, 1982; Garfield, 1994; Reis og Brown, 1999). 

Hvernig sjúklingur skynjar sjúkdóm sinn eða vanda hefur áhrif á hvort hann fylgir ráðum 

meðferðaraðila. Ef misskilningur varðandi alvarleika sjúkdóms eða næmi fyrir frekari 

veikindum er til staðar eru minni líkur á samvinnu (Breen og Thornhill, 1998; Feldman, 

1982). Mikilvægt er að meðferðaraðili kynni sér væntingar skjólstæðings í upphafi meðferðar 

og ef þær eru mjög óraunhæfar þarf að vinna undirbúningsvinnu til að breyta því. 

Nauðsynlegt er að gefa skjólstæðingi greinagóðar útskýringar á því sem hann megi búast í 

meðferð  (Baekeland og Lundwall, 1975; Bostwick, 1987; Garfield, 1994; Pekarik, 1985b). 

Feldman (1982) ráðleggur meðferðaraðilum að sýna umhyggju og hlýju gagnvart 

skjólstæðingum sínum, gefa þeim tíma og vera næmur fyrir þörfum þeirra. Forðist flókið 

málfar og gefið bæði munnlegar og ritaðar leiðbeiningar. Breen og Thornhill (1998) benda á 

að neikvæður tónn og valdsmannslegt yfirbragð geti hamlað samvinnu. Ef meðferðaraðili 

sýnir áhyggjum skjólstæðings skilning og veitir upplýsingar á umhyggjusaman hátt, veitir 

skjólstæðingi og fjölskyldu hans nauðsynlega fræðslu og sér til þess að skjólstæðingurinn 

skilji þær væntingar sem meðferðaraðili hefur um meðferðina aukast einnig líkur á samvinnu. 

(Bostwick, 1987; Breen og Thornhill, 1998; Garfield, 1994; Pekarik, 1985b). Mikilvægt er að 

meðferðaraðili hafi skilning á menningu sjúklingsins því þá gengur betur að samræma 

hugmyndir og samvinnu (Breen og Thornhill, 1998; Garfield, 1994).    

 Bostwick (1987) leggur áherslu á jákvæð samskipti við meðferðaraðila í hópmeðferð. 

Hann segir meðferðaraðila sem sýni áhuga á skjólstæðingum sínum og vanda þeirra, sýni 
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stuðning og skilning hafi lægri brottfallstíðni úr meðferðum sínum. Hann bendir á að 

meðferðaraðilar þurfi að vera meðvitaðir um tilfinningar sínar gagnvart sérhverjum hópfélaga. 

Ef meðferðaraðila líkar ekki við einhvern og fær því ekki breytt ætti að íhuga að flytja 

skjólstæðinginn í annan hóp. Meðferðaraðilar í hópmeðferð þurfa að vera opnir, persónulegir 

og heilir (genuine) í samskiptum sínum í hóptímum. Þeir þurfa einnig að fylgjast með því 

hvort aðrir hópfélagar afneiti skjólstæðingnum. Hér þarf að beita visku út frá starfsreynslu. 

Mögulegt væri að styðja skjólstæðinginn í gegnum aðlögunarferli eða endurskoða þátttöku 

hans í hópnum (Bostiwck, 1987). Sums staðar hefur verið reynt að láta eldri hópfélaga koma 

nýjum hópfélögum inn í hópstarfið (McDermut, Miller og Brown, 2001). Bostwick (1987) 

telur nauðsynlegt að mæla upplifun skjólstæðinga af hópmeðferðinni snemma þar sem 

samræmi milli væntinga skjólstæðings og meðferðaraðila annars vegar og milli skjólstæðinga 

hins vegar ásamt ánægju og viðhorfum gagnvart meðferðinni og áhrifum hennar hafa áhrif á 

áhuga (motivation) sem síðan hefur áhrif á ákvörðun skjólstæðings um að halda meðferðinni 

áfram eða hætta.           

 Þar sem svo virðist sem þeir sem eiga sögu um brottfall úr meðferð eða slæma 

mætingu séu líklegri til brottfalls (Baekeland og Lundwall, 1975; Beckham, 1992;  Berrigan 

og Garfield, 1981; Campbell, Staley og Matas, 1991; Killapsy o.fl., 2000; Pang o.fl., 1996) er 

mælt með því að meðferðaraðili finni út hvort skjólstæðingur hafi áður fallið úr meðferð og ef 

svo sé kanni þá ástæður hans fyrir því strax vel og rækilega. Mælt er með að meðferðaraðili 

láti skjólstæðing vita að hann geti tjáð sig óheft um það sem honum líkar ekki í sambandi við 

meðferðarstofnunina eða meðferðaraðilann þar sem óæskilegt er að hann hlaði upp ótjáðri 

gremju innra með sér (Baekeland og Lundwall, 1975). Ef hætta er á brottfalli úr hópmeðferð 

skyldi íhuga notkun einstaklingsmeðferðar samhliða hópmeðferðinni. Ef skjólstæðingi finnst 

ógnandi að opna sig (self-disclosure) ætti að endurskoða notkun hópmeðferðar eða fresta 

henni þar til hægt er að leysa þetta vandamál (Bostwick, 1987). Einnig hefur verið reynt að 

taka hvern skjólstæðing í nokkra einstaklingstíma áður en hópmeðferð hefst til að draga úr 

líkum á brottfalli úr hópi (McDermut, Miller og Brown, 2001). Reiðir og fjandsamlegir 

skjólstæðingar eru ekki góðir kandídatar í hópmeðferð. Ef mat vandans kallar samt sem áður á 

hópmeðferð ætti að íhuga einstaklingsmeðferð við þessari árásarhneigðu framkomu samhliða. 

Mikið veikir skjólstæðingar og þeir sem kvarta mikið yfir verkjum eru ekki heldur góðir 

kandídatar fyrir hópmeðferð. Mælt er með að nota önnur meðferðarform fyrst (Bostwick, 

1987; Morrison, 2001).         

 Ein fyrirbyggjandi aðferð gegn brottfalli er fyrirlögn skimunarlista sem ætlað er að 

bera kennsl á þætti sem mögulega gætu stuðlað að brottfalli svo hægt sé að bregðast við þeim 
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strax. Einn slíkur er listi Feldman (1982) sem ætlað er að kanna þætti sem geta dregið úr 

meðferðarfylgni (health care compliance) í almennri læknismeðferð (health care). Listinn 

skiptist í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn greinir atriði sem einkenna meðferðarstofnunina svo sem 

biðtíma og tegund viðtals. Annar hlutinn snýr að meðferðarsambandinu, félagslegum 

stuðningi, skoðunum sjúklings á veikindum sínum og áhrifum meðferðar. Þriðji hlutinn prófar 

þekkingu sjúklings varðandi þau lyf sem hann tekur og tilgang lyfjameðferðarinnar 

(medication regimen) og í fjórða hluta er aflað upplýsinga um bakgrunn sjúklings  svo sem 

aldur, kyn, hjúskaparstöðu, menntun og hvernig búsetu er háttað. Það fer síðan eftir því hvar 

vandinn liggur til hvaða aðgerða skal gripið.       

 Mælt er með að reynt sé að útrýma biðlistum og bjóða strax meðferð (Baekeland og 

Lundwall, 1975; Feldman, 1982; Pekarik, 1985b). Einnig er æskilegt að lágmarka fjarveru 

meðferðaraðila og fá staðgengil í fjarveru hans (Baekeland og Lundwall, 1975). Pekarik 

(1985b) mælir með að fylgst sé með brottfallstíðni hjá hverjum meðferðaraðila og jafnvel 

umbunað með launauppbót fyrir minnkun brottfalls. Þá telur hann að vinna eigi að nýjum 

lausnum á brottfallsvandanum í nefndum innan hverrar stofnunar.    

 Eins og fram kom í þeim ástæðum sem fólk gefur fyrir brottfalli úr meðferð geta 

hindranir í umhverfi stuðlað að  brottfalli (Garfield, 1994; Pekarik, 1983a; Pekarik 1992). 

Ekki ber að líta á praktískar hindranir fyrir þátttöku í meðferð sem birtingarmynd mótstöðu 

hjá skjólstæðingi. Hér þarf að meta aðstæður hvers og eins fyrir sig og reyna að aðstoða við 

að leysa umhverfisvanda til dæmis varðandi samgöngur, barnagæslu og fjármál (Bostwick, 

1987; Feldman, 1982). Ef komið er strax til móts við þurfandi skjólstæðinga með því að bjóða 

eins mörg úrræði og mögulegt er getur það dregið úr brottfalli. Þetta á sérstaklega við um 

skjólstæðinga með slæma fjárhags- og félagsstöðu sem oft eru í sárri þörf fyrir aðstoð 

félagsráðgjafa (Baekeland og Lundwall, 1975).      

 Rannsóknir hafa sýnt að félagslegur stuðningur geti dregið úr brottfalli (Berghofer 

o.fl., 2002; Davis, Hooke og Page, 2006; Young o.fl., 2000). Ef í ljós kemur að félagslegan 

stuðning skorti eru ýmsar aðgerðir sem hægt er að grípa til. Hægt er að stinga upp á að ættingi 

eða vinur fylgi sjúklingi í viðtal en einnig hafa heimahjúkrun og sjálfshjálparhópar á 

sjúkrahúsum hjálpað (Feldman, 1982). Baekeland og Lundwall (1975) mæla með því að 

meðferðaraðili haldi sambandi við mikilvæga einstaklinga í lífi skjólstæðings, svo sem maka, 

og reyni að virkja þá í meðferðinni. Bostwick (1987) segir það draga úr brottfallshættu úr 

hópmeðferð ef hún hefur góð áhrif á líf skjólstæðingsins og sambönd utan hópsins. Hann 

mælir því með reglubundnum mælingum eða mati á þessum samböndum.   

 Feldman (1982) telur upp fjölda aðferða sem sálfræðingar hafa þróað og nýst hafa vel 
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gegn brottfalli úr almennri læknismeðferð. Gerð samnings við sjúkling þar sem markmið og 

hegðun eru tekin skýrt fram dregur úr líkum á að sjúklingur gleymi hvað hann á að gera. 

Samningur er formlegur og eykur skuldbindingu sjúklings ásamt því að tiltaka ákveðna 

umbun honum til handa ef hann fylgir því sem um var samið. Þetta er hvorki tímafrekt né 

kostnaðarsamt. Pekarik (1985b) mælir einnig með notkun skriflegra meðferðarsamninga og 

skýrs meðferðarplans gegn brottfalli. Að láta sjúklinga fylgjast með og skrá eigin hegðun (self 

monitoring) getur einnig hjálpað þeim sjúklingum sem skortir skilning á því sem þeir gera 

vitlaust svo sem við stjórnun matarinntöku. Að klæðskerasníða (tayloring) meðferð að 

persónulegum lífsstíl  sjúklingsins getur einnig aukið meðferðarfylgni. Þá bendir Feldman 

(1982) á mikilvægi styrkingar við atferlisbreytingu svo sem félagslega styrkingu frá 

ættingjum, félögum og heilbrigðisstarfsmönnum þegar sjúklingur stendur sig vel. 

 Í niðurstöðum sínum segir Feldman (1982) stjórnun meðferðarfylgni í 

göngudeildarumhverfi vera flókið ferli þar sem aðstæður tengdar meðferðarstofu, ánægja 

sjúklings, meðferðarsamband, félagslegur stuðningur og þekking sjúklings hafi áhrif. Til að 

ákvarða hvar vandinn liggur þarf starfsfólk að meta hvern þessara þátta. Hann mælir með 

könnunarlista sínum við þá vinnu. Eftir að vandinn hefur verið kortlagður er hægt að hefjast 

handa við beitingu þeirra inngripa sem best eiga við til að auka meðferðarfylgni.  

 Aðrar aðferðir sem einnig hafa reynst vel við að bæta mætingu og draga úr brottfalli úr 

meðferð eru áminning með símtali eða bréfi (Campbell, Staley og Matas, 1991; Feldman, 

1982; Pekarik, 1985b; Reis og Brown, 1999). Reynt hefur verið að draga úr brottfalli úr 

hópmeðferð með því að senda þeim sem ekki mæta bréf um að þeirra sé saknað (miss you 

letters) undirritað af öllum hópfélögum (McDermut, Miller og Brown, 2001). Í yfirlitsgrein 

yfir aðferðir til að draga úr brottfalli kom fram að áminningarbréf sem sent var í pósti heim til 

skjólstæðings nokkrum dögum fyrir bókaðan tíma bætti mætingu bæði í almennum 

lækningum (general medical population) og meðal fólks með geðraskanir (psychosicial clinic 

appointments). Áminning með símtali var einnig áhrifarík í báðum þessum sjúklingahópum. 

Fræðsla (orientation statements) um meðferðarstofnunina, meðferðina og ástæður hennar 

hafði áhrif meðal sjúklinga með geðraskanir. Samningsgerð við sjúklinga hafði áhrif í báðum 

sjúklingahópum og bætti mætingarhlutfall um að minnsta kosti 14% (Macharia, Leon, Rowe, 

Stephenson og Haynes, 1992).  Í yfirlitsgrein sinni yfir 30 ára rannsóknir á brottfalli komust  

Reis og Brown (1999)  að þeirri niðurstöðu að áminning um viðtal eða tíma væri sterkasta 

vopnið gegn brottfalli. Þetta virðist þó þurfa að meta út frá aðstæðum og úrræðum hvers og 

eins. Ef fólk er í vandræðum með barnagæslu eða á ekki fyrir meðferðargjaldinu hjálpar 

áminning í pósti eða með símtali væntanlega lítið. Slík áminning gæti hins vegar hentað betur 
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þeim sem skortir hvatningu og aðhald. Gott meðferðarsamband og skilningur á aðstæðum 

skjólstæðings virðist því skipta höfuðmáli við að stuðla að betri meðferðarfylgni og ryðja úr 

vegi þeim hindrunum sem hugsanlega gætu verið til staðar. 

 

Um ,,stóra heilsugæsluverkefnið”  

Gögnin sem notuð eru í þessu verkefni eru fengin úr rannsókn á vegum geðdeildar 

Landspítala Háskólasjúkrahúss sem ber heitið: Hugræn atferlismeðferð í almennri 

heilsugæslu. Bætir hún árangur meðferðar sjúklinga með almennar tilfinningaraskanir í 

heilsugæslunni? Meginmarkmið rannsóknarinnar var að meta árangur tilraunaverkefnis um 

ósérhæfða hugræna atferlismeðferð í hópi (5 skipti, 2 klukkustundir 1x í viku) fyrir sjúklinga 

með mismunandi tilfinningaraskanir. Þátttakendur eru skjólstæðingar heilsugæslu sem læknar 

álíta að eigi við tilfinningavandamál að stríða og telja að geti haft gagn af meðferðinni. 

Meðferðin fór fram í 15-25 manna hópum og var veitt af tveimur þjálfuðum sálfræðingum 

LSH á sex heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og tveimur á landsbyggðinni 

samkvæmt handbók sem þátttakendur fengu afhenta í fyrsta tíma. Inngönguskilyrði í 

rannsóknina voru að þátttakendur væru orðnir 18 ára, hefðu ekki vitræna skerðingu og væru 

hvorki í vímuefnaneyslu né geðrofsástandi. Í inntökuviðtali tók sálfræðingur hálf-staðlað 

geðgreiningarviðtal Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) (Sheehan, 

Lecrubier, Sheehan, Amorim, Janavs, Weiller, Hergueta, Baker, og Dunbar, 1998) við 

þátttakendur til þess að greina helstu geðraskanir samkvæmt viðmiðum DSM-IV 

greiningarkerfisins. Einnig voru lögð fyrir þá sálfræðipróf og spurningalistar til að meta 

ástand þeirra, og viðhorf. Sálfræðileg próf og spurningalistar voru einnig lagðir fyrir á meðan 

meðferð stóð og við lok hennar. Í þessari rannsókn verður skoðaður munur á þeim sem falla 

úr meðferð samanborið við þá sem teljast ljúka meðferð og því eingöngu notaðar mælingar úr 

inntökuviðtali.  

 

 

Brottfallsskilgreiningar og tilgátur rannsóknar 

Í þessari rannsókn verður litið svo á að þeir sem koma bara í inntökuviðtal en sjást svo 

ekki meir séu ekki brottfallnir heldur hefji þeir ekki meðferðina. Þessi hópur verður skoðaður 

sérstaklega eins og fræðimenn mæla með (Issakidis og Andrews, 2004; Garfield, 1994;  
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Wierzbicki og Pekarik, 1993).          

 Þær tvær brottfallsskilgreiningar sem helst er mælst til að notaðar séu í rannsóknum 

eru annars vegar mat meðferðaraðila um hvort viðeigandi sé að skjólstæðingur hætti meðferð 

og hins vegar hvort skjólstæðingur mætir í síðasta bókaða tíma (Garfield, 1994; Hatchett og 

Park, 2003; Pekarik, 1985; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Þar sem mat meðferðaraðila liggur 

ekki fyrir í gögnum rannsóknarinnar verður skilgreiningin ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma“  

höfð sem aðalskilgreining brottfalls út meðferð í þessari rannsókn. Hér verður litið á bæði 4. 

og 5. tíma sem síðasta bókaða tíma svo að skjólstæðingur sem mætir í annan hvorn eða báða 

þessara tíma telst hafa lokið meðferð.  Í rannsókn á brottfalli úr 12 vikna vikulegri hugrænni 

atferlismeðferð í hópi við þunglyndi töldust þeir sem mættu í næstsíðasta tímann hafa lokið 

meðferð, meðal annars vegna þess að viðtöl við skjólstæðinga sem mættu ekki í síðasta 

tímann sýndu að margir þeirra álitu sig hafa lokið meðferðinni (Oei og Kazmierczak, 1997). 

Með þetta í huga var ákveðið að hafa aðalskilgreiningu brottfalls ,,ekki mætt í síðasta bókaða 

tíma, 4. eða 5. tíma“.           

 Þó svo fræðimenn mæli ekki með notkun lengdarviðmiða við skilgreiningu brottfalls 

úr meðferð (Garfield, 1994; Hatchett og Park, 2003; Pekarik, 1985; Wierzbicki og Pekarik, 

1993) verða áhrif breyta einnig könnuð á brottfall þegar tvenns konar lengdarviðmiðs 

skilgreiningar eru notaðar.  Þar sem hingað til hefur verið litið svo á í rannsókninni sem 

gögnin eru fengin úr að þeir sem mæti í þrjá tíma eða fleiri ljúki meðferðinni verða áhrif 

breyta könnuð á brottfall þegar skilgreiningin ,,mætt í færri en 3 tíma“ er notuð.  Að lokum  

verða áhrif breyta könnuð, fyrir forvitnissakir, þegar brottfall er skilgreint út frá skiptingu um  

um miðgildi (median-split) sem í þessari meðferð var fjórir. Þriðja skilgreining brottfalls úr 

meðferð í þessari rannsókn verður því ,,mætt í færri en fjóra tíma“.    

 Búist er við að hlutfall þátttakenda sem hefja ekki meðferð (mæta bara í inntökuviðtal) 

verði lægra en hlutfall þeirra sem falla úr meðferð.  Búist er við hæstu hlutfalli brottfalls úr 

meðferð út frá skilgreiningunni þar sem skipt er um miðgildi ,,mætt í færri en fjóra tíma“. 

(Hatchett og Park, 2003; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Þá er búist við að flokkun eftir 

skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma“ gefi einsleitari hópa en flokkun eftir 

tímafjölda og nái því að aðgreina brottfallna frá þeim sem ljúka meðferð á fleiri breytum 

(Pekarik, 1985a).           

 Að síðustu verður prófað hvort munur er á þeim sem mæta ekki í eftirfylgd þremur 

mánuðum eftir lok meðferðar og hinum sem mæta, út frá skilgreiningunni ,,ekki mætt í 

eftirfylgd eftir 3 mánuði“.          

 Þar sem unnið er með gagnasafn sem búið var að safna upplýsingum í fyrirfram hafði 
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höfundur ekkert um það að segja um hvaða breytur upplýsingum var safnað. Af þeim sökum 

verða könnuð áhrif þeirra breyta sem safnað var upplýsingum um sem með einhverjum hætti 

hafa tengst eða hægt er að tengja (lauslega stundum) þeim rannsóknum sem áður hafa verið 

gerðar. Einu upplýsingarnar í þessu gagnasafni sem hægt er með einhverju móti að tengja 

væntingum er spurning um þekkingu á HAM.  Einu upplýsingarnar sem hægt er að tengja 

mælingu á áhuga (motivation) er spurning um trú á að geta lært aðferðir til að bæta líðan sína 

og ef til vill mjög lauslega spurningin um tilhneigingu til notkunar áfengis við að deyfa 

vanlíðan. Þar sem þetta eru bara einstakar spurningar er ekki líklegt að mælingin sé nákvæm. 

Eini mælikvarði sem fer nálægt því að mæla neikvæðni eru niðurstöður úr DAS-A listanum. 

Þó svo DAS-A listinn mæli í raun ekki beint neikvæðni heldur fremur undirliggjandi skemu 

og hugsanaskekkjur sem geta valdið þunglyndi mætti hugsa sér að þeir sem hafi fleiri slíkar 

hugsanaskekkjur séu almennt neikvæðari gagnvart öllum hlutum og þá einnig meðferðinni 

eða meðferðaraðilanum. Engar mælingar eru til á meðferðarsambandinu. Lengd menntunar og 

atvinnustaða (hvort viðkomandi er í launaðri vinnu eða ekki) verða notuð sem mælikvarði á 

efnahags- og félagsstöðu. Hér verða því könnuð áhrif eftirtaldra breyta á brottfall úr fimm 

vikna ósérhæfðri HAMhópmeðferð við tilfinningaröskunum út frá fyrrnefndum fimm 

skilgreiningum.  

Lýðfræðilegar breytur: 

Aldur: Búist er við áhrifum í þá átt að yngri skjólstæðingar falli frekar út en þeir eldri 

þar sem slík áhrif hafa komið fram í brottfallsrannsóknum (Davis, Hooke og Page, 2006; 

Wierzbicki og Pekarik, 1993).  

Kyn: Búist er við að hlutfallslega fleiri konur falli út en karlar (Baekeland og 

Lundwall, 1975; Issakidis og Andrews, 2004; Wierzbicki og Pekarik, 1993).  

Menntun og atvinnustaða:  Búist er við meira brottfalli meðal minna menntaðra og 

atvinnulausra þar sem rannsóknir hafa ítrekað sýnt fylgni milli lægri efnahags- og félagsstöðu 

og brottfalls (Baekeland og Lundwall, 1975; Garfield, 1994; Wierzbicki og Pekarik, 1993). 

Tengsl brottfalls við minni menntun hafa einnig komið fram í HAM rannsóknum (Keijsers, 

Kampman og Hoogduin, 2001;  Rabin, Kaslow og Rehm, 1985). 

Hjúskaparstaða:  Búist er við að fleiri ógiftir falli út (Rabin, Kaslow og Rehm, 1985; 

Wierzbicki og Pekarik, 1993).  
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Barneign: Hér verður búist við að þeir sem eigi börn séu líklegri til að hefja ekki 

meðferð (Issakidis og Andrews, 2004). 

 Býr einn eða með öðrum: Ekki er gott að sjá út frá fyrri rannsóknum hverju á að búast 

við hér þar sem rannsóknir hafa sýnt áhrif í báðar áttir (Berghofer o.fl., 2002; Centorrino o.fl., 

2001; Percudani o.fl., 2002; Tehrani, Krussel og Munk-Jörgensen, 1996).  

Samskipti, tengsl og lífsgæði. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að brottfall tengist slæmri 

sambands- eða samskiptastöðu, minni gæðum lífsaðstæðna og tengsla við fjölskyldu og 

mikilvæga einstaklinga (Berghofer o.fl., 2002; Bostwick, 1987; Davis, Hook og Page, 2006; 

Young o.fl., 2000) verða skoðuð tengsl heildarstigafjölda QOLS við brottfall ásamt tengslum 

meðalstigafjölda á einstökum spurningum þess lista, og þá sérstaklega spurningum 3. 

(samband við fjölskyldu), 5. (tengsl við maka/ástvini) og 6. (nánir vinir). Einnig verða skoðuð 

tengsl við heildarstigafjölda CORE-OM listans og vellíðanar- og virkniþátta hans. Búist er við 

að brottfall tengist lægri meðalstigafjölda á QOLS (minni ánægja) en hærri á CORE-OM 

(meiri vandamál). 

Þá verður einnig kannað hvort búseta (höfuðborgarsvæðið / landsbyggðin)  hefur áhrif 

á brottfall.  

Klínískar breytur: 

Fyrri meðferðir: Í þessari rannsókn er búist við minna brottfalli hjá þeim sem eiga 

fyrri meðferðir að baki (Morlino o.fl., 1995).  

 Fyrri innlagnir á geðdeild: Búist er við að fyrri innlagnir á geðdeild tengist brottfalli í 

þessari rannsókn (Berghofer o.fl., 2002; Cohen, Edstrom og Smith-Papke, 1995).  

Geðgreining samkvæmt MINI: Þó svo virðist sem geðgreining hafi lítil áhrif á brottfall 

úr meðferð (Garfield, 1994; Wierzbicki og Pekarik, 1993) verða áhrif þess að hafa greinda 

kvíðaröskun, þunglyndi og félagsfælni prófuð hér ásamt því að greinast í sjálfsvígshættu. 

Búist er við að fleiri með greinda kvíðaröskun neiti eða hefji ekki meðferð (Issakidis og 

Andrews, 2004). Þá er búist við minna brottfalli úr meðferð meðal þeirra sem hafa þunglyndi 

eða kvíðaröskun (Davis, Hooke og Page, 2006; Issakidis og Andrews, 2004). Búist er við 

meira brottfalli hjá fólki í sjálfsvígshættu (Turner o.fl., 1996, Young o.fl., 2000) og einnig 

meðal félagsfælinna þar sem hópaðstæður gætu síður hentað fólki með slíka greiningu 

(Hofman og Suvak, 2006). 
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Samsláttur/fjölgreining (samkvæmt MINI): Í þessari rannsókn verður kannað hvort 

fjölgreining samkvæmt MINI geðgreiningarviðtalinu eða samsláttur við þunglyndi tengist 

brottfalli. Búist er við að brottfall og að hefja ekki meðferð tengist samslætti við þunglyndi 

(Issakidis og Andrews, 2004; Steet o.fl., 1999). Einnig er reiknað með að fjölgreining auki 

líkur á brottfalli. Þá verður kannað hvort upplifuð streita, mæld með styttri útgáfu PSS listans 

hefur áhrif á brottfall. Þar sem PSS listinn hefur mælst með fylgni við líkamlega heilsu 

(Cohen, Kamarck og Merlmelstein, 1983) verður litið á hærra PSS skor sem vísbendingu um 

verri líkamlega heilsu og þar með meiri líkur á brottfalli (Issakidis og Andrews, 2004). 

Líkleg persónuleikaröskun (SAPAS yfir og undir viðmiði): Í þessari rannsókn var 

skimað fyrir persónuleikaröskun með SAPAS listanum. Búist er við að þeir sem mælast yfir 

viðmiði fyrir persónuleikaröskun á SAPAS falli frekar úr meðferð en þeir sem ekki ná 

viðmiðum (Fals-Stewart og Lucente, 1993; Martinsen o.fl., 1998; Persons, Burns og Perloff, 

1988).  

Alvarleiki einkenna í byrjun meðferðar (mælt með BDI-II, BAI og einkennaþætti 

CORE-OM):  Þar sem þátttakendahópurinn í heild er undir viðmiði fyrir alvarlega útkomu á 

CORE-OM og stærstur hluti þátttakenda mælist með væg, miðlungs eða nokkur einkenni á 

BDI-II eða BAI en einungis um fjórðungur með alvarleg einkenni (sjá kaflann um 

þátttakendur) er búist við að þeir sem falli út séu frekar þeir sem finnist sér vera batnað og 

hafi vægari einkenni á þessum listum (Issakidis og Andrews, 2004; Turner o.fl., 1996, Young 

o.fl., 2000).  

Reykingar:  Búist er við meira brottfalli meðal þeirra sem reykja eins og kom fram í 

rannsókn Graff, Griffin og Weiss (2008).  

Viðhorf, væntingar og áhugi: 

Magn sannfæringar/trúar á að geta lært aðferðir til að ráða við líðan sína: Ef sett er 

samasem merki á milli trúar á að geta lært aðferðir til að ráða við líðan sína og áhuga 

(motivation) þá mætti búast við að minni trú á að geta lært slíkar aðferðir tengdist brottfalli 

(Kejsers o.fl., 1999; Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Einnig er búist við að þeir sem 

noti áfengisneyslu til að bæta líðan séu ekki eins ,,motiveraðir“ í HAM til að taka á vanda 

sínum og hinir sem ekki leiti í áfengi til að bæta líðan og falli því frekar út.   
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Þekking á HAM (væntingar): Ef gengið er út frá því að þeir sem hafi þekkingu á HAM 

hafi raunhæfari væntingar gagnvart meðferðinni en þeir sem ekki hafa þekkingu á HAM má 

búast við að minni þekking á HAM tengist brottfalli (Pekarik, 1985b).  

Neikvæðni (DAS-A) Rannsóknir hafa sýnt að neikvæðar skoðanir skjólstæðinga á 

meðferðaraðila og meðferðinni og lítil ánægja tengist brottfalli (Beckham, 1992; Berghofer 

o.fl., 2002; Bostwick, 1987; Pekarik, 1983b; Pekarik 1992). Þó svo DAS-A listinn mæli í raun 

ekki beint neikvæðni heldur fremur undirliggjandi skemu og hugsanaskekkjur sem tengjast 

þörf fyrir félagstengsl, ótta við höfnun annarra og þörf fyrir afrek  (Cane, Olinger, Gotlib og 

Kuiper, 1986; Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 2005) væri ef til vill ekki mjög langsótt að líta 

svo á að þeir sem fái fleiri stig á DAS-A séu neikvæðari almennt en hinir sem fái færri stig og 

meiri líkur séu á að þeir verði neikvæðir gagnvart meðferðinni eða meðferðaraðila og falli því 

frekar út.  

Mat á eigin líðan Búist er við að þeir sem telja líðan sína betri falli frekar út þar sem 

þeir séu líklegri til að álíta að sér sé batnað en hinir sem líður ekki eins vel (Garfield, 1963; 

Pekarik, 1983a; Pekarik, 1992).         

  

Þá verður einnig kannað hvort það að stunda líkamsrækt hefur áhrif á brottfall. 

Líkamsrækt gæti dregið úr brottfalli ef litið er svo á að þeir sem hana stunda séu duglegri að 

drífa sig af stað og mæta en einnig væri hægt að líta svo á að þeir sem stunda líkamsrækt séu 

betur á sig komnir og því líklegri til að hætta í meðferð af því þeim finnist sér vera batnað. Þar 

sem spurningin nær yfir nokkuð vítt svið allt frá göngutúrum og upp í þolfimi og lyftingar er 

ekki gott að spá fyrir um þetta.         

  

Þar sem áhrif sem mælst hafa í fyrri rannsóknum hafa verið lítil er búist við að áhrif 

breyta verði lítil þar sem þau koma fram í þessari rannsókn (Keijsers, Kampman og 

Hoogduin, 2001; Wierzbicki og Pekarik, 1993).  
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AÐFERÐ 

 

Upplýsingar um þátttakendur: 

 

Þátttakendur voru 441, þar af 82,5% konur. Meðalaldur þátttakenda var 39,68 ár (sf = 13,11 - 

spönn 17-88 ár). Frekari upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflum I, II, III, IV og V. 

 

Tafla I. Skipting þátttakenda eftir búsetu / heilsugæslustöðvum.  
_________________________________________ 

Heilsugæsla  Fjöldi (n) Hlutfall (%)                      

Efra Breiðholt      61     13,8               
Efstaleiti      58     13,2                
Hamraborg      44     10,0               
Lágmúli      40       9,1             
Garðabær      39       8,8                   
Hlíðar       34       7,7   

Samtals höfuðborg:   276     62,6 

Egilsstaðir      92     20,9              
Ísafjörður      73     16,6 

Samtals landsbyggð:    165     37,4   
________________________________________ 

 

Af töflu I má sjá að rúmlega 60% þátttakenda fengu meðferð á höfuðborgarsvæðinu en tæp 

40% fengu meðferð á tveimur heilsugæslustöðvum á landsbyggðinni. Í töflu II. sést að 

algengustu geðgreiningar í hópnum voru þunglyndi og almenn kvíðaröskun og  rúmlega 

fjórðungur hópsins greinist með félagsfælni.  Um þriðjungur hópsins greinist í sjálfsvígshættu en 

einungis 10% í mikilli hættu. 
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Tafla II.  Niðurstöður greiningar með MINI geðgreiningarviðtalinu. 
__________________________________________________________________________ 

Geðgreining    Hlutfall heildarhópsins (n=441)   ___ 

Almenn kvíðaröskun       41,5%   (183) 

Alvarleg geðlægð yfirstandandi     41,3%   (182)              
Endurtekin                   28,3%   (125) 

Sjálfsvígshætta                   33,6%   (148)  –   (13,2% lítil, 10,2% töluverð, 10% mikil) 

Félagsfælni        26,8%   (118) 

Alvarlegt geðlægðartímabil                 
m. „melankólískum“ eink.      15,6%     (69) 

Óyndi (dysthymia)                  13,6%     (60) 

Felmtursröskun með víðáttufælni      8,4%     (37)            
Án víðáttufælni         8,4%     (37) 

Áráttu-þráhyggjuröskun        5,7%     (25) 

Áfallastreituröskun         5,7%     (25) 

Geðhæðartímabil yfirstandandi       2,9%     (13)        
Liðið           1,6%       (7) 

Örlyndistímabil yfirstandandi       1,8%       (8)        
Liðið           3,2%     (14) 

Andfélagsleg persónuleikaröskun      2,9%     (13) 

Víðáttufælni, yfirstandandi                 
án sögu um felmtursröskun        2,7%     (12) 

Áfengisánetjun, yfirstandandi             6,3%     (28)                   
Misnotkun áfengis, yfirstandandi        0,7%       (3)         
ÁEV, yfirstandandi          5,7%     (25)               
Vímuefnaánetjun, yfirstandandi                   1,8%       (8)       
Vímuefnamisnotkun, yfirstandandi              0,9%       (4)         
ÁEV, yfirstandandi                                      1,8%       (8)   

Lotugræðgi (bulimia),  yfirstandandi       2,0%       (9) 

Lyndisröskun m. geðr.eink. yfirst.      0,7%       (3) 

Lystarstol (anorexia), yfirstandandi      0,5%       (2) 

Geðrof  yfirstandandi        0,2%       (1)              
Á ævinni          1,6%       (7)      ___ 
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Tafla III.  Skipting þátttakenda eftir bakgrunns- og klínískum breytum (n=441).     
___________________________________________________________________________ 

Breyta       Já (%)   Nei (%) Ekki vitað (%)____  ____ 

Á börn      75,7    20,9     3,4               
Gift/ur /í sambúð    62,4    34,5     3,2        
Býr ein/n      10,9     85,5      3,6              
Í launaðri vinnu    66,4     30,2      3,4            
Með fjölgreiningu    50,3     49,7           -    
Geðlyfjataka (núna)    41,5     23,1     35,4      
Persónul.röskun(SAPAS)   32,7     53,7     13,6      
Fyrri meðferðir    63,0     33,8       3,2             
Innlögn á geðdeild    12,5     83,4       4,1          
Reykingar     35,6      60,5       3,9              
Notkun áf/vím til deyf.   30,4     66,2       3,4          
Stunda líkamsrækt    66,4     30,4           3,2        
Trú á að geta lært aðferðir   78,9     18,1       2,9             
Þekking á HAM      7,5     89,6       2,9 _______________________ 

Menntun    skyldunám*    sérskóli/annað  starfs/iðn/bók.frh.     háskólanám     vantar 
lokið:       39,5%           12%            24%      21,3%  3,2% 

Geðgreining:      Þunglyndisgreining   Kvíðagreining    Þungl og kvíði   Hvorki þungl né kvíði 
(tvískipt)     51,9%             62,6%      38,1%          22,2% ____    

*Tveir þátttakendur (0,5%) sem sögðust engu námi hafa lokið voru flokkaðir með skyldunámshópnum. 

 

 

Í töflu III. sést að flestir þátttakenda eru kvenkyns og eiga börn, rúmlega helmingur eru gift 

eða í sambúð og einungis um 11% búa ein. Tveir þriðju eru í launaðri vinnu. Um helmingur 

hefur fleiri en eina geðgreiningu og um þriðjungur nær viðmiðum á skimunarlista fyrir 

persónuleikaraskanir (SAPAS). Um tveir þriðju hafa áður farið í meðferð við þeim vanda sem 

þeir eru að glíma við og um tólf prósent verið lögð inn á geðdeild. Rúmlega þriðjungur reykir 

og um tveir þriðju segjast stunda líkamsrækt. Fæstir þekkja hugræna atferlismeðferð en flestir 

hafa mjög mikla eða mikla trú á að geta lært aðferðir til að takast á við líðan sína. Um fjörutíu 

prósent þátttakenda hafa eingöngu lokið skyldunámi, um fjórðungur hefur lokið starfs-, iðn- 

eða bóklegu framhaldsnámi og rúm tuttugu prósent háskólanámi. 
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Tafla IV.  Meðaltöl á listum fyrir allan hópinn í inntökuviðtali (n=441).   
_________________________________________________________ 

Spurningalisti       Meðaltal (n)   sf_______  

BDI-II         20,65  (421) 11,51       
BAI         16,70  (420) 12,10    
DAS-A      143,26  (421) 33,66              
QOLS         72,95  (416) 16,26              
CORE-OM          1,38  (420)   0,67         
Vellíðanarþáttur CORE-OM        1,11 (129)    0,94      
Virkniþáttur CORE-OM        0,93 (129)    0,73           
Einkennaþáttur CORE-OM        1,11 (129)    0,77      
PSS           7,84  (419)   3,42       
Mat á eigin líðan         5,26  (406)   5,35 ____ 

    

Eins og sést í töflunni IV er meðaltal hópsins á BDI-II um tveimur stigum lægra en hjá 

þunglyndissjúklingum í rannsókn Beck, Steer og Brown 1996 (sjá í Groth-Marnat, 2003) og 

um einu stigi hærra en hjá kvíðasjúklingum í sömu rannsókn. Meðaltal á BAI er 1,5 stigum 

lægra en  mældist meðal geðdeildarsjúklinga í rannsókn Hewitt og Norton (1993). 

Meðalstigafjöldi á DAS-A er um 7 stigum lægri en algengt er meðal þunglyndra samkvæmt 

Weissman (1979). Meðaltal hópsins á QOLS er um 17 stigum lægra en mælst hefur meðal 

heilbrigðra einstaklinga en þremur stigum hærra en meðaltal hjá vefjagigtarsjúklingum 

(Burkhardt og Anderson, 2003). Hópurinn í heild er yfir klínískum mörkum Barkham og 

félaga (2005) á CORE-OM en undir viðmiði fyrir alvarlega útkomu. Meðaltal PSS er um 

tveimur stigum hærra en mældist í úrtaki fólks sem var að hætta að reykja  (Cohen, Kamarck 

og Merlmelstein, 1983). Hópurinn í heild hefur metið líðan sína í inntökuviðtali nokkurn 

veginn í meðallagi miðað við bestu og verstu líðan sem þau höfðu upplifað. 

 

TaflaV.  Skipting hópsins eftir flokkun einkenna á BDI-II og BAI.  
___________________________________________________________________________ 

Skipting hópsins eftir BDI-II heildarstigum       Skipting hópsins eftir BAI heildarstigum 
(þunglyndiseinkenni):     (kvíðaeinkenni):                                                           
___________________________________________________________________________ 

Lítil              (0-13 stig):     27,6%    engin/lítil  (0-7 stig):    27,1%     
væg/ mild   (14-19 stig):     21,3%    væg         (8-15 stig):    26,0%       
miðlungs    (20-28 stig):     27,6%    nokkur   (16-25 stig):   22,4%          
alvarleg      (29-53 stig):     23,5%    alvarleg (26-54 stig):   24,5%__________ 
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Eins  og sést í töflu V hefur um helmingur þátttakenda lítil eða væg þunglyndiseinkenni og 

um helmingur lítil eða væg kvíðaeinkenni en um fjórðungur alvarleg einkenni þunglyndis  og 

fjórðungur alvarleg einkenni kvíða. Fylgni milli BDI-II og BAI í þessu úrtaki er r = 0,55, p = 

0,001. 

Mælitæki: 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) (Sheehan, Lecrubier, 

Sheehan, Amorim, Janavs, Weiller, Hergueta, Baker, og Dunbar, 1998) er staðlað 

geðgreiningarviðtal sem greinir helstu geðraskanir samkvæmt viðmiðum DSM-IV 

greiningarkerfisins. Þessar raskanir eru: Alvarleg geðlægð (yfirstandandi, endurtekin), 

alvarlegt geðlægðartímabil með „melankólískum“ einkennum,  óyndi, sjálfsvígshætta,  

örlyndistímabil (yfirstandandi, liðið), geðhæðartímabil (yfirstandandi, liðið), felmtursröskun 

(með víðáttufælni, án víðáttufælni), víðáttufælni án sögu um felmtursröskun, félagsfælni, 

áráttu-þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun, áfengisánetjun, misnotkun áfengis, 

vímuefnaánetjun, vímuefnamisnotkun, geðrof (yfirstandandi, á ævinni), lyndisröskun með 

geðrofseinkennum, lystarstol (anorexia nervosa), lotugræðgi (bulimia nervosa), almenn 

kvíðaröskun og andfélagsleg persónuleika-röskun. Viðtalið tekur 15 til 20 mínútur í fyrirlögn 

samkvæmt höfundum þess. Notuð var útgáfa 5.0.0 þýdd af Pétri Tyrfingssyni sálfræðingi á 

geðsviði LSH. Erlendar rannsóknir hafa sýnt gott viðmiðsréttmæti MINI samanborið við 

stöðluðu geðgreiningarviðtölin Structured Cinincal Interview for DSM-III-R Patients (SCID-

P) og Composite International Diagnostic Interview (CIDI) (Lecrubier, Sheehan, Weiller, 

Amorim, Bonora, Sheehan, Janavs og Dunbar, 1997; Sheehan, Lecrubier, Sheehan, Janavs, 

Weiller, Keskiner, Schinka, Knapp, Sheehan og Dunbar, 1997; Sheehan o.fl., 1998).  

 Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS) (Moran, 

Leese, Lee, Walters, Thornicroft og Mann, 2003) er átta atriða listi sem ætlað er að skima 

fyrir persónuleikaröskun meðal fullorðinna. Atriðin eru tekin upp úr SAP viðtalinu 

(Standardised Assessment of Personality) sem gefur ICD-10 eða DSM-IV greiningu á 

persónuleikaröskun. Atriðunum er svarað með já (1 stig) eða nei (0 stig). Mögulegur 

heildarstigafjöldi listans liggur á bilinu 0-8. Hjá Moran og félögum (2003) bar 

heildarstigafjöldinn 3 réttilega kennsl á DSM-IV persónuleikaröskun hjá 90% þátttakenda. 

Næmi mældist 0,94 og sértæki 0,85.        
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Beck Depression Inventory-II (BDI-II) þeirra Beck, Steer og Brown frá 1996 (Groth-

Marnat, 2003) er 21 atriðis sjálfsmatskvarði sem metur alvarleika þunglyndiseinkenna hjá 

unglingum (13 ára og eldri) og fullorðnum síðustu tvær vikurnar. Hvert atriði inniheldur fjórar 

staðhæfingar af stigvaxandi alvarleika um það einkenni sem spurt er um og eru gefin 0 stig 

fyrir þá vægustu en 3 fyrir þá alvarlegustu. Mögulegur heildarstigafjöldi liggur á bilinu 0 til 

63, þar sem hærri einkunn gefur til kynna alvarlegra þunglyndi.  Mælt er með túlkun listans á 

þann veg að 0-13 stig gefi til kynna lítil þunglyndiseinnkenni, 14-19 stig væg (mild) einkenni, 

20-28 stig miðlungsalvarleg einkenni og 29-63 stig alvarleg þunglyndiseinkenni (Groth-

Marnat, 2003). Í rannsókn Beck, Steer og Brown 1996 (sjá í Groth-Marnat, 2003) fengu 

þunglyndissjúklingar að meðaltali 22,5 stig (sf=12,8) á BDI-II, kvíðasjúklingar 19,4 (sf=11,5) 

og háskólanemendur 12,6 stig (sf=9,9). Innri áreiðanleiki og endurprófunaráreðanleiki eru 

góðir, alfa stærri en 0,9 og r stærri en 0,9. BDI-II hefur gott réttmæti. Fylgni hans við aðra 

þunglyndiskvarða er yfir 0,7. Þáttagreining kvarðans hefur gefið tvo þætti annar tengist 

hugrænum einkennum en hinn líkamlegum og tilfinningalegum einkennum þunglyndis (Beck, 

Steer og Brown, 1996 sjá í Groth-Marnat, 2003). Í rannsókn Sigurlínar H. Kjartansdóttur 

(2005) reyndist BDI-II hafa fylgnina 0,43 við DAS-A, 0,54 við BAI, 0,79 við ATQ 

(Automatic Thought Questionnaire) og 0,50 við PSWQ (Penn State Worry Questionnaire) í 

úrtaki nemenda en í klínísku úrtaki var fylgnin 0,55 við DAS-A, 0,38 við BAI, 0,58 við ATQ 

og 0,54 við PSWQ. Anna Kristín Newton, Ásdís Óskarsdóttir Vatnsdal, Ásrún Matthíasdóttir, 

Gísli H. Guðjónsson og Jón F. Sigurðsson þýddu kvarðann á íslensku (Þórður Örn Arnarson, 

2006). Innri áreiðanleiki íslensku útgáfunnar mældist alfa á bilinu 0,91 - 0,93 meðal 

háskólanema og í úrtaki sjúklinga (Þórður Örn Arnarson, 2006). Endurprófunaráreiðanleiki 

yfir tvær vikur var r = 0,89. BDI-II greindi vel milli þunglyndra og þeirra sem ekki þjáðust af 

þunglyndi á MINI geðgreiningarviðtalinu. Mælt var með að nota 20 stig á BDI-II sem viðmið 

við að greina þunglyndi (Þórður Örn Arnarson, 2006).     

 Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Epstein, Brown og Steer, 1988) er 21 atriðis 

sjálfsmatskvarði sem metur alvarleika algengra kvíðaeinkenna síðustu vikuna hjá fólki með 

geðrænan vanda.  Hverju atriði er svarað á fjögurra bila kvarða (frá 0 = alls ekki til 3= mjög 

mikið). Mögulegur heildarstigafjöldi er á bilinu 0 - 63 þar sem  hærri einkunn gefur til kynna 

alvarlegri kvíðaeinkenni. Við túlkun stigafjölda er mælt með eftirfarandi viðmiðum: 0-7 stig = 

engin/lítil kvíðaeinkenni, 8-15 stig = væg einkenni, 16-25 stig = nokkur einkenni og 26-63 

stig = alvarleg kvíðaeinkenni. Í rannsókn Hewitt og Norton (1993) mældist meðalstigafjöldi 

meðal geðdeildarsjúklinga 18,2 stig (sf=12,9). Innri áreiðanleiki listans hefur mælst mjög 

góður meðal fólks með geðrænan vanda (Beck o.fl., 1988) og einnig meðal háskólastúdenta 



 56

(Creamer, Foran & Bell, 1995) eða á bilinu alfa = 0,90-0,92. Endurprófunaráreiðanleiki í 

úrtaki sjúklinga með geðrænan vanda mældist r = 0,75 yfir eina viku (Beck o.fl., 1988) en r = 

0,62 í úrtaki háskólastúdenta (Creamer, Foran & Bell, 1995). BAI hefur mælst með hærri 

fylgni við kvíðamælikvarða Hamiltons (Hamilton Anxiety Rating Scale) en 

þunglyndismælikvarða hans (Hamilton Depression Rating Scale) (Beck o.fl., 1988). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að kvarðin greini milli fólks með og án kvíðaraskana (Beck o.fl., 

1988) ásamt því að greina milli kvíða og þunglyndis (Hewitt og Norton, 1993).   Þáttagreining 

BAI listans gaf 2 þætti: Annar metur hugræn einkenni og hinn líkamleg einkenni kvíða (Beck 

o.fl., 1988; Hewitt og Norton, 1993). Anna Kristín Newton, Ásdís Óskarsdóttir Vatnsdal, 

Ásrún Matthíasdóttir, Gísli H. Guðjónsson og Jón F. Sigurðsson þýddu kvarðann á íslensku. 

Innri áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar hefur mælst mjög góður: α = 0,91 (Þórður Örn 

Arnarson, 2006). 

Dysfunctional Attitude Scale – Form A (DAS-A) (Weissman, 1979). Við samningu 

DAS sjálfsmatskvarðans voru búnar til staðhæfingar sem áttu að endurspegla afbökuð 

lífsviðhorf einstaklinga þar sem afbökuð eða neikvæð lífsviðhorf lita túlkun á daglegum 

viðburðum í þá átt að valda slæmri líðan. Með því að skoða staðhæfingar sem fólk samþykkir 

er hægt að finna út hvar vandi einstaklings liggur og hvers eðlis hann er, auk þess að fylgjast 

með breytingum í meðferð og eftir meðferð (Weissman, 1979). DAS-A samanstendur af 40 

atriðum sem meta neikvæðar hugsanir hjá próftaka á 7 bila kvarða (algerlega, mjög og frekar 

sammála/ósammála eða hlutlaus). Hægt er að fá heildarstigafjölda á bilinu 40 til 280 þar sem 

fleiri stig merkja fleiri neikvæðar hugsanir. Lægri stigafjöldi er merki um meiri 

aðlögunarhæfni eða færri hugsanaskekkjur (Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 2005).  Samkvæmt 

Weissman (1979) fá þunglyndir venjulega heildarstigafjölda í kringum 150 (sd = 40) en 

stúdentar um 117,7 (sd = 26,8). DAS-A hefur góðan innri áreiðanleika, alfa á bilinu 0,89-0,92 

og 8 vikna endurprófunaráreiðanleika r = 0,84.  Rannsóknir hafa sýnt miðlungsfylgni DAS 

við BDI eða á bilinu 0,40 til 0,65 (Dobson og Shaw, 1986; Hamilton og Abramson, 1983; 

O´Hara, Rehm og Campell, 1982). DAS hefur mælst með fylgnina 0,22 við Hopelessness 

Scale,  -0,15 við Beck Self-Concept Test  og 0,52 við Cognitive Bias Questionnaire og 

Automatic Thought Questionnaire (Riskind, Beck og Smucker, 1983 sjá í  Blankstein og 

Segal, 2001). Þáttagreining á DAS-A hefur gefið mismunandi niðurstöður eftir úrtökum. Í 

klínískum úrtökum hafa komið fram fjórir þættir, tveir í úrtaki háskólanema  og fjórir í 

úrtökum almennra borgara.  Algengt er að miðað sé við tveggja þátta lausn: Annars vegar þátt 

sem lítur að þörf fyrir félagstengsl og ótta við höfnun annarra (affiliation eða need for 
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approval) og hins vegar þátt sem snertir þörf fólks fyrir afrek (achievement eða perfectionism) 

(Cane, Olinger, Gotlib og Kuiper, 1986; Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 2005).  

 Quality of Life Scale (QOLS) sem upphaflega var hannaður af Flanagan 1978 og 

1982 (Burkhardt og Anderson, 2003) samanstendur af 16 staðhæfingum um lífsgæði sem 

spanna fimm hugtakasvið: 1) efnisleg og líkamleg velferð, 2) tengsl við annað fólk, 3) 

þátttaka í félagslífi, samfélagi og þjóðfélagi, 4) persónulegur þroski og ánægja og 5) 

tómstundir.  Atriðin eru metin á 7 bila ánægjukvarða (7 = mjög ánægður og 1 = mjög 

óánægður). Í upphaflegri útgáfu listans voru 15 atriði en eftir að hann var prófaður á 

langveiku fólki var ákveðið að bæta við einu atriði til viðbótar: Sjálfstæði, að geta séð um sig 

sjálfur. Mögulegur heildarstigafjöldi QOLS liggur á bilinu 16-112 stig þar sem hærri einkunn 

gefur til kynna meiri lífsgæði. Prófun á 15 atriða ánægjukvarðanum í úrtaki langveiks fólks 

gaf innra réttmæti alfa á bilinu 0,82 - 0,92 og háan endurprófunaráreiðanleika, r = 0,78 - 0,84 

yfir 3 vikur (Burkhardt og Anderson, 2003). Samkvæmt yfirliti Burkhardt og Anderson 

(2003) hafa prófanir á 16 atriða listanum gefið svipaðan áreiðanleika. Listinn mældist með 

háa fylgni við Life Satisfaction Index, r = 0,67 – 0,75. Minni lífsgæði hafa mælst með QOLS 

meðal fólks með alvarlega sykursýki en hjá fólki sem ekki hefur eins alvarlega langvinna 

sjúkdóma eða meðal heilbrigðra (Burkhardt og Anderson, 2003). Þáttagreining listans (15 og 

16 atriða útgáfu) bæði meðal langveikra og heilbrigðra einstaklinga gaf þrjá þætti: 1) vellíðan 

efnislega og í samböndum, 2) heilsa og virkni og 3) persónuleg, félagsleg og þjóðfélagsleg 

skuldbinding. Meðalstigafjöldi í úrtaki heilbrigðra einstaklinga hefur mælst um 90 stig en 82 

meðal ,,psoriasis“ sjúklinga, 70 stig meðal vefjagigtarsjúklinga og 61 stig meðal fólks með 

áfallastreituröskun.  Dreifing stiga er yfirleitt nokkuð neikvætt skekkt þar sem flestir sjúklinga 

lýsa einhverri ánægju á flestum sviðum lífs síns. Listinn hefur verið þýddur á að minnsta kosti 

16 tungumál (Burkhardt og Anderson, 2003).  Íslensk þýðing listans var gerð af Pétri 

Tyrfingssyni. Í íslenskri rannsókn mældust mest lífsgæði meðal nýbakaðra mæðra (m=90,25, 

sf=13,28) og læknanema (m=83,89, sf=12,70) en minni meðal heilsugæslusjúklinga 

(m=71,32, sf=16,60) og göngudeildarsjúklinga á geðdeild (m=68,90, sf=15,65) (Hafrún 

Kristjánsdóttir, Pétur Tyrfingsson, Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir, María Hrönn 

Nikulásdóttir og Jón F. Sigurðsson, 2006) Innri áreiðanleiki íslensku útgáfunnar mældist 

góður í öllum þessum hópum.        

  Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) 

(Evans, Connell, Barkham, Margison, McGrath, Mellor-Clark og Audin, 2002) er 34 atriða 

listi sem ætlað er að mæla árangur af sálfræðimeðferð óháð fræðilegum bakgrunni hennar. 

Listinn mælir útkomu á fjórum sviðum: Upplifuð vellíðan (wellbeing, 4 atriði), geðræn 
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einkenni (problems/symptoms, 12 atriði: 4 meta kvíða, 4 þunglyndi, 2 líkamleg veikindi og 2 

áföll), lífsleikni eða virkni (12 atriði: 4 meta almenna virkni, 4 náin sambönd/samskipti og 4 

félagsleg sambönd/samskipti) og áhættuhegðun (6 atriði: 4 meta áhættu gagnvart sjálfum sér 

og 2 gagnvart öðrum)  hjá próftaka síðustu vikuna.  Prófið hefur verið notað til að meta 

árangur af meðferð innan bresku heilsugæslunnar. Atriðin eru metin á 5 bila kvarða (0= alls 

ekki og 4=næstum alltaf eða alltaf). Helmingur atriða mælir vægan vanda (t.d. ég er 

kvíðinn/taugaveiklaður) og helmingur alvarlegan vanda (t.d. ég finn fyrir 

ofsakvíða/ofsahræðslu). (Barkham, Gilbert, Connell, Marshall og Twigg, 2005). 

Heildarstigafjöldi hvers kvarða er gefinn upp sem meðaltal atriða á kvarðanum á bilinu 0 – 3 

þar sem hærri tala merkir fleiri vandamál (Evans o.fl., 2002). Samkvæmt Barkham og 

félögum (2005) má miða við að klínísk mörk (clinical cut-off) á CORE-OM séu 1,19 hjá 

körlum og 1,29 hjá konum en 2,50 sé viðmið fyrir alvarleg einkenni (severe cut-off) hjá 

báðum kynjum. CORE-OM var þýddur á íslensku af þýðingateymi geðsviðs Landspítala-

Háskólasjúkrahúss.         

 Preceived Stress Scale (PSS) (Cohen, Kamarck og Merlmelstein, 1983) er 14 atriða 

sjálfsmatskvarði sem ætlað er að meta huglæga, upplifaða streitu síðasta mánuðinn. Merkt er 

við á 5 bila kvarða hversu oft viðkomandi upplifir hvert atriði, frá aldrei (0) uppí mjög oft (4). 

Listinn hefur mælst með viðunandi innri áreiðanleika alfa  0,84 og 0,86 í úrtökum stúdenta og 

0,86 í úrtaki fólks sem var að hætta að reykja. Endurprófunaráreiðanleiki yfir 2 daga var 0,85 í 

úrtaki stúdenta og 0,55 yfir sex vikur í úrtaki fólks sem var að hætta að reykja. Þessar 

niðurstöður, lækkandi endurprófunaráreiðanleiki eftir því sem lengri tími líður á milli prófana, 

eru í samræmi við það sem búast má við hjá mælitækjum sem mæla ástand (state). PSS hefur 

mælst með litla til meðalfylgni við mælitæki sem mæla fjölda streituvaldandi atburða í lífi 

fólks. Örlítið hærri fylgni fékkst milli PSS og mælitækis sem tók tillit til áhrifanna sem þessir 

lífsatburðir höfðu á fólk. PSS hefur reynst spá betur fyrir um heilsufar og notkun 

heilbrigðisþjónustu í úrtaki stúdenta og fólks sem var að hætta að reykja og félagskvíða í 

úrtaki stúdenta en lífsatburðalistar. Í þessari rannsókn var notuð stytt útgáfa PSS listans sem 

samanstendur af þeim fjórum atriðum sem mesta fylgni höfðu við 14 atriða listann. Meðalskor 

styttu útgáfunnar mældist 5,6 (sf=3,6) og innri áreiðanleiki alfa var 0,72 í úrtaki fólks sem var 

að hætta að reykja.  Endurprófunaráreiðanleiki yfir tvo mánuði var 0,55. Mögulegur 

heildarstigafjöldi liggur á bilinu 0 – 16 stig, þar sem hærri einkunn gefur til kynna meiri 

streitu (Cohen, Kamarck og Merlmelstein, 1983). Daníel Þór Ólason þýddi listann á íslensku.  
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Listi með bakgrunnsspurningum og mat á eigin líðan (sjá viðauka nr 1). Í þessari 

rannsókn verða einungis notuð svör við tólf  spurninganna: 1 og 2, 7- 11, 13-16 og 18.  

 

Framkvæmd: 

Búið var að slá gögn inn  í SPSS þegar höfundur fékk þau í hendur og voru allir 

útreikningar gerðir í því forriti. Hver þátttakandi var auðkenndur með númeri og gögnin því 

ópersónurekjanleg. Búið var að reikna heildartölur fyrir BDI-II, BAI, QOLS, PSS, DAS-A og 

heildartölu og þætti CORE-OM. Þá var einnig búið að flokka þátttakendur samkvæmt 

tvískiptu breytunum eingöngu með kvíðagreiningu (já/nei), eingöngu með 

þunglyndisgreiningu (já/nei), kvíða- og þunglyndisgreining (já/nei), samsláttur við þunglyndi 

(já/nei) og fjölgreining (já/nei) samkvæmt MINI geðgreiningarviðtalinu. Eins höfðu 

þátttakendur verið flokkaðir eftir því hvor þeir mældust undir eða yfir viðmiði á SAPAS 

skimunarlistanum.         

 Breytan menntun var flokkuð í fjóra flokka (svör við spurningu 1.  Hvaða námi hefur 

þú lokið?): skyldunám = 1, starfsnám, iðnnám eða bóklegt framhaldsskólanám = 2, 

sérskólanám og annað nám = 3, háskólanám = 4. Tveir þátttakendur sem sögðust engu námi 

hafa lokið voru flokkaðir með skyldunámshópnum. Einnig voru könnuð áhrif menntunar þegar 

hún var tvískipt í þá sem höfðu lokið að minnsta kosti 3ja ára háskólanámi og hina sem ekki 

höfðu lokið slíku námi.         

 Svör við bakgrunnsspurningum 7 – 10, 13, 15 og 18 voru flokkuð í tvennt á 

eftirfarandi hátt: Svör við spurningu 7 um hjúskaparstöðu voru flokkuð í þá sem voru giftir/í 

sambúð og hina sem voru einhleypir/fráskildir/ekkja/ekkill. Svör við spurningu 8 um barneign 

voru flokkuð í þá sem áttu ekki börn (ekkert) og þá sem áttu börn 

(eitt/tvö/þrjú/fjögur/fimm/sex eða fleiri). Svör við spurningu 9 um fjölda heimilsmanna að 

þátttakanda undanskildum voru flokkuð í þá sem bjuggu einir (enginn annar heimilismaður) 

og þá sem bjuggu með öðrum (einn/tveir/þrír/fjórir/fimm/sex eða fleiri aðrir heimilismenn). 

Svör við spurningu 10 um  þekkingu á hugrænni atferlismeðferð (HAM) voru flokkuð í engin 

þekking á HAM (aldrei heyrt um HAM/heyrt um HAM en veit ekkert um hana) og þekking á 

HAM (hef heyrt um HAM og kynnt mér lauslega/ hef kynnt mér HAM ítarlega/ Hef farið í 

HAM en ekki nýt mér/ hef farið í HAM og nýtt mér aðferðirnar). Svör við spurningu 13 um 

hversu mikla trú þátttakandi hafði á að geta lært aðferðir til að ráða við líðan sína voru 

flokkuð í hefur trú á að geta lært aðferðir (mjög mikla/mikla) og hefur ekki trú á að geta lært 

aðferðir (hvorki né/litla/mjög litla). Svör við spurningu 15 um hvort þátttakandi notaði áfengi 
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eða önnur vímuefni til að reyna að minnka vanlíðan voru flokkuð í já (alltaf/ oft/ 

stundum/sjaldan) og nei (aldrei). Svör við spurningu 18 um hvort þátttakandi  reykti voru 

flokkuð í já (já/einungis þegar ég fæ mér í glas) og nei  (nei).     

 Svör við eftirfarandi spurningum voru tvískipt fyrir og því notuð óbreytt: Spurning 2. 

Ert þú í launaðri vinnu þessa dagana? (já / nei), 11. Hefur þú áður verið í meðferð til að takast 

á við þann vanda sem þú ert núna að glíma við? (já / nei), 14. Hefur þú lagst inn á geðdeild? 

(nei / já) og 16. Stundar þú líkamsrækt. Athugið átt er við hverskonar hreyfingu, t.d. 

göngutúra, fjallgöngur, sund, hlaup, þolfimi, lyftingar osfv. (nei / já).   

 Mætingamynstur var skoðað og þátttakendur flokkaðir samkvæmt skilgreiningunum 

fimm: ,,bara mætt í inntökuviðtal“, ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma (4. eða 5.)“, ,,mætt í 

færri en 3 tíma“, ,,mætt í færri en 4 tíma (miðgildisskipting)“ og ,,ekki mætt í eftirfylgd eftir 3 

mánuði“. Reiknað var hlutfall þeirra sem hófu ekki meðferð, féllu úr meðferð og þeirra sem 

mættu ekki í eftirfylgd.  Kappa stuðull var reiknaður  til að meta samræmi milli skilgreininga 

á brottfalli úr meðferð og eftirfylgd.       

 Reiknað var kíkvaðarat fyrir tvískiptar breytur og phi stuðull til að meta áhrifastærð. 

Áhrif fjögurra stiga menntunar voru reiknuð með einbreytudreifigreiningu (ANOVA) og 

Tukey post hoc próf notað til að finna milli hvaða hópa munur kom fram. Reiknað var t-próf 

fyrir óháð úrtök (independent sample t-test) til að finna mun á meðaltölum hópa á samfelldum 

breytum. Þar sem munur kom ekki fram á heildarstigafjölda lista voru svör einstakra 

spurninga einnig greind með aðferðinni ,,select cases analysis by analysis“ sem greinir öll 

svör við tiltekinni  spurningu þó svo ekki sé öllum spurningum listans svarað. Þá var prófað 

að reikna t-próf fyrir mun á heildarstigafjölda BDI-II og BAI milli brottafallinna og þeirra 

sem héldu meðferð eingöngu meðal fólks með þunglyndisgreiningu, eingöngu í hópi fólks 

með kvíðagreiningu og eingöngu fólks sem hafði bæði kvíða og þunglyndisgreiningu. 

Áhrifastærð munar milli meðaltala var metin með Cohens d.     

 Til að finna hverjar áhrifabreytanna skýrðu best dreifingu hópsins sem hóf ekki 

meðferð, þess sem féll úr meðferð samkvæmt skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða 

tíma (4. eða 5.)“ og þess sem ekki mætti í 3ja mánaða eftirfylgd var gerð hlutfallagreining 

(logistic regression). Greint var þrepaskipt (stepwise) eftir aðferðinni ,,Forward:LR“.  
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NIÐURSTÖÐUR 

Greining á mætingarmynstri: 

Eins og sést í töflu 1 er best heildarmæting í fyrsta tíma meðferðar, næstbest í þriðja tíma, þá í 

annan og svo í fimmta  tíma. Verst mæting er í fjórða tímann. Meðalfjöldi tíma sem mætt var í 

var 3,48 tímar (sf 1,62) og miðgildi var 4. 

 

Tafla 1. Heildarmæting í inntökuviðtal og í hvern tíma meðferðar fyrir sig. 
____________________________________________________                                       

                                                 Mæting í tíma Hlutfall þeirra sem    
                           (n)   mættu í inntökuviðtal (%)         

   Inntökuviðtal: 441     100,0             
   Tími 1.:             360        81,6         
   Tími 2.:             294        66,7         
   Tími 3.:             309        70,1        
   Tími 4.:             280       63,5           
   Tími 5.:             292        66,2____________              

 

Í 2. töflu má sjá að af þeim sem hefja meðferð mæta 37,6% í alla fimm tímana. Önnur 32,3% 

mæta í fjóra tíma eða samtals 69,9%. Í þrjá tíma mæta 13,7% , 7,2% í tvo tíma og 9,2% mæta 

í einn tíma.  

 

Tafla 2.  Hlutfall þátttakenda eftir mætingarmynstri þeirra.      
________________________________________________________________________________ 

      Hlutfall af heild            Hlutfall þeirra sem hefja                 
Mætingarmynstur               Fjöldi      %  (n=441)        meðferð  %   (n=402) 
________________________________________________________________________________ 

Bara mætt í inntökuviðtal                  39               8,8        -             
Mæta ekki eftir 1.tíma                           27       6,1     6,7      
Mæta ekki eftir 2.tíma*                       17       3,9    4,2                   
Mæta ekki eftir 3.tíma**                     27       6,1    6,7                    
Mæta ekki eftir  4.tíma***                  39       8,8    9,7            
Mæta í 5. tíma ekki full mæting****  140              31,7                            34,8      
Bara mætt í síðasta tíma       1         0,2     0,3         
Full mæting                               151                     34,2               37,6  
________________________________________________________________________________ 

*14 mæta í 1.&2. tíma, 3 mæta bara í 2. tíma. **14 mæta í 1.,2.&3. tíma, 6 mæta í  1.&3. tíma,   
einn mætir í 2.&3. tíma og 6 bara í 3. tíma. *** 24 mæta í 1.,2.,3.&4. tíma, 12 mæta í þrjá tíma,  
 3 mæta í tvo tíma. ****106  vantar í einn tíma, 29 vantar í tvo tíma, 5 vantar í 3 tíma. 
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Af töflu 3 sést að hlutfall þeirra sem hefja ekki meðferð (ekki mætt eftir inntökuviðtal) er 

lægra en þeirra sem falla úr meðferð. Hlutfall þeirra sem falla úr meðferð eftir að hún er hafin 

er hæst þegar skilgreiningin  ,,miðgildisskipting” er notuð. Um tveir þriðju þeirra sem hefja 

meðferð mæta ekki í eftirfylgd.   

 

Tafla 3.  Hlutfall þeirra sem hefja ekki meðferð, falla úr meðferð  
    og mæta ekki í eftirfylgd eftir 3 mánuði. 
___________________________________________________________ 

Skilgreining       Brottfallshlutfall (%) 

Meðferð ekki hafin (bara mætt í inntökuviðtal)      8,8% 

Mætt í færri en 3 tíma           16,4% 

Ekki mætt í síðasta bókaða tíma (4. eða 5.tíma)    17,6% 

Miðgildisskipting: Mætt í færri en 4 tíma     30,1% 

Ekki mætt í eftirfylgd eftir 3 mánuði      67,9%___________ 

 

Eins og sést í 5. töflu er mest samræmi milli skilgreininganna ,,ekki mætt í síðasta bókaða 

tíma, 4. eða 5. tíma“ og ,,mætt í færri en 3 tíma”. Í 4. töflu sést að ekki er mikill munur á 

meðalfjölda tíma sem mætt er í hjá hópnum sem mætir ekki í síðasta bókaða tíma og hópnum 

sem mætir í færri en 3 tíma.  

     

Tafla 4.   Meðalfjöldi tíma sem mætt er í eftir skilgreiningum.  
_____________________________________________________________________________ 

            Meðalfjöldi tíma                 
Skilgreining brottfalls          sem mætt var í     (sf)    n  

Ekki mætt eftir inntökuviðtal   0,00        39     
Hefja meðferð          3,82  (1,26)  402 

Lengdarviðmið: mæta í færri en 3 tíma  1,44  (0,50)    66    
Mæta í 3 tíma eða fleiri     4,28  (0,73)  336 

Ekki mætt í síðasta bókaða tíma, 4. eða 5.tíma 1,69  (0,78)    71    
Mæta í síðasta bókaða tíma; 4., 5. eða báða     4,27  (0,79)  331 

Miðgildisskipting: mæta í færri en 4 tíma  2,15  (0,86)  121    
Mæta í 4 eða 5 tíma       4,53  (0,50)  281 

Ekki mætt í eftirfylgd eftir 3 mánuði  3,49  (1,34)  273    
Mæta í eftirfylgd eftir 3 mánuði      4,50  (0,69)  129    
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Tafla 5.  Samræmi milli skilgreininga (kappa stuðull):  
______________________________________________________________________________________ 

                        Miðg.skipting(4)    Síð.bók.t.4/5       Ekki mætt e. 3 mán.      

Mætt í færri en 3 tíma             0,63    0,80      0,15 

Miðgildisskipting (mætt í færri en 4 tíma)    -    0,67      0,25  

Ekki mætt í síðasta bókaða tíma (4. eða 5.)        -      0,18 
__________________________________________________________________________________ 

 

Einungis var munur á brottfalli milli heilsugæslustöðva þegar greint var eftir skilgreiningunni 

,,ekki mætt í 3ja mánaða eftirfylgd“ F(7, 401) = 3,102, p = 0,003. Áhrifin voru á þann veg 

samkvæmt Tukey post hoc prófi að heldur fleiri falla úr eftirfylgd í Hlíðum en búast mætti við 

en heldur færri á Egilstöðum og Ísafirði. 

 

Niðurstöður eftir tilgátum: 

Áhrif lýðfræðilegra breyta má sjá í töflu 6.  Aldur hafði ekki áhrif á brottfall í þessu 

úrtaki. Kyn hafði eingöngu áhrif í hópi þeirra sem ekki hófu meðferð, á þann hátt að fleiri 

karlar hófu ekki meðferð. Áhrif Menntunar komu fram samkvæmt öllum þremur 

skilgreiningum brottfalls úr meðferð en ekki í hópnum sem hóf ekki meðferð eða sem mætti 

ekki í eftirfylgd.  Áhrif menntunar í fjórum stigum voru á þann veg að fleiri starfs-, iðn- eða 

bóklega framhaldsmenntaðir féllu út og færri háskólamenntaðir, samkvæmt Tukey post hoc 

prófi. Þegar prófað var fyrir tvö menntunarstig, háskólamenntaða eða ekki, féllu fleiri 

háskólamenntaðir úr meðferð. Atvinnustaða hafði einnig áhrif á brottfall úr meðferð 

samkvæmt skilgreiningunum þremur en ekki í hópi þeirra sem hófu ekki meðferð eða mættu 

ekki í eftirfylgd. Áhrifin voru á þann hátt að að þeir sem ekki eru í launaðri vinnu falla frekar 

út. Búseta hafði eingöngu áhrif á brottfall úr meðferð samkvæmt skilgreiningunni ,,Ekki mætt 

í síðasta bókaða tíma“. Hún hafði einnig áhrif á hvort fólk mætti í eftirfylgd eftir 3 mánuði. 

Áhrifin voru á þann veg að fleiri falla út á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. 

Hjúskaparstaða, barneign og hvort fólk býr eitt eða með öðrum hafði ekki áhrif á brottfall. 

Eins og sést í 6. töflu voru áhrif lýðfræðilegra breyta í þessari rannsókn ekki mikil. 
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Tafla 6.  Áhrif lýðfræðilegra breyta á brottfall ásamt áhrifastærð (Phi). 
_________________________________________________________________ 

Brottfallsskilgreining:            K y n (kk) ______  
                       χ2 fg N    P____ Phi_      
Ekki mætt eftir inntökuviðtal          7,48 1 441 0,01 _0,13_  

                                   Menntun fjórskipt (starfsm↑, hásk.m.↓)_   
                        F fg N    P_____Phi_  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma         4,83 3 388 0,003    0,19 
 Mætt í færri en 3 tíma           2,70 3 388 0,046    0,14 
 Mætt í færri en 4 tíma (miðg.sk.) ____3,65____ 3_____388 _   0,013__ 0,17_ 

                                Menntun tvískipt (ekki háskólamenntun) _ 
                        χ2 fg N    P_____ Phi_  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma          6,92  1 389  0,01    0,13  
 Mætt í færri en 3 tíma            5,76  1 389  0,02    0,12 
 Mætt í færri en 4 tíma (miðg.sk.)________8,47____1____ 389___ 0,00___0,15_ 

      Atvinnustaða (ekki í launavinnu) 
                       χ2 fg N    P_____Phi__   
Ekki mætt í síðasta bókaða tíma         3,94 1 389 0,05    0,10   
Mætt í færri en 3 tíma           5,73 1 389 0,02    0,12   
Mætt í færri en 4 tíma (miðg.sk.) ___11,62____ 1_____389__  0,00___ 0,17_ 

                     Búseta (býr í höfuðborginni) ______
                        χ2 fg N    P______Phi_ 
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma         8,56 1 402  0,00        0,15 
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd ___11,25____ 1_____402__  0,00____0,17_ 

 

Áhrif klínískra (tvíkosta) breyta sjást í töflu 7. Fyrri innlagnir á geðdeild höfðu áhrif á 

brottfall samkvæmt öllum þremur skilgreiningum á brottfalli úr meðferð en hvorki á hópinn 

sem hóf ekki meðferð eða mætti ekki í eftirfylgd. Áhrifin voru á þann hátt að að þeir sem hafa 

lagst inn á geðdeild falla frekar úr meðferð. Fyrri meðferðir við þeim vanda sem fólk er að 

glíma við hafa hins vegar eingöngu áhrif á hvort fólk mætir í eftirfylgd eftir 3 mánuði eða 

ekki. Áhrifin eru á þann hátt að þeir sem ekki hafa áður farið í meðferð við núverandi vanda 

mæta síður í eftirfylgd eftir 3 mánuði. Geðgreining samkvæmt  MINI geðgreiningarviðtalinu 

hafði eingöngu áhrif á hvort fólk mætti í eftirfylgd eða ekki á þann hátt að fólk með greinda 

kvíðaröskun mætti síður í eftirfylgd eftir 3 mánuði. Þegar hópurinn sem hafði kvíða- og/eða 

þunglyndisgreiningu var skoðaður komu fram sömu áhrif, að fleiri með þessar greiningar falla 

úr eftirfylgd. Hvorki þunglyndisgreining né félagsfælnigreining hafði áhrif og ekki heldur 

greind sjálfsvígshætta samkvæmt MINI. Fjölgreining, samsláttur við þunglyndi og líkleg 

persónuleikaröskun samkvæmt SAPAS hafði ekki áhrif á brottfall. Reykingar eru eina breytan 
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sem hefur áhrif bæði samkvæmt öllum þremur skilgreiningunum á brottfalli úr meðferð og 

brottfalli úr eftirfylgd. Áhrifin eru á þann hátt að fleiri reykingamenn falla út.  Í 7. töflu sést að 

áhrif tvíkosta klínískra breyta í þessari rannsókn voru ekki mikil þar sem þau komu fram. 

 

Tafla 7.  Áhrif klínískra tvíkosta breyta á brottfall og áhrifastærð (Phi). 
___________________________________________________________________ 

Brottfallsskilgreining:                Fyrri innlagnir á geðdeild  (já) __
                        χ2 fg N    P_______ Phi_  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma         4,59 1 385 0,03       0,11
 Mætt í færri en 3 tíma           5,78 1 385 0,02       0,12
 Mætt í færri en 4 tíma (miðg.sk.) ____9,48____ 1_____385__  0,00__      0,16_ 

                     Fyrri meðferðir (nei) __
                        χ2 fg N    P_______ Phi_ 
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd         6,63 1 389 0,01 __  0,13_ 

                                      Geðgreining: Kvíðaröskun (já) __
                        χ2 fg N    P_______ Phi_  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd         4,75 1 402 0,03 ___0,11_   

                           Geðgreining: Kvíði og/eða þunglyndi (já)
                         χ2 fg N    P_______ Phi_  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd         3,72 1 402 0,05 ___0,10_ 

                                Reykingar (já)  __
                       χ2 fg N    P_______ Phi_ 
Ekki mætt í síðasta bókaða tíma         7,39 1 387 0,01       0,14 
Mætt í færri en 3 tíma           8,45 1 387 0,00           0,15  
Mætt í færri en 4 tíma (miðg.sk.)       13,12 1 387 0,00        0,18   
Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd ___  6,90____ 1_____387__  0,01_____0,13_   

 

 

Alvarleiki einkenna (BDI-II og BAI) og spurningar af einkennaþætti CORE-OM: 

Heildarstigafjöldi á BDI-II og BAI listunum hafði ekki áhrif á brottfall í þessu úrtaki, 

hvorki þegar allur hópurinn var skoðaður (sjá töflu 8) né ef eingöngu fólk með 

þunglyndisgreiningu (sjá töflu 9), eingöngu fólk með þunglyndis- og kvíðagreiningu (sjá töflu 

10) eða eingöngu fólk með kvíðagreiningu (sjá töflu 11) var skoðað.  
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Tafla 8.  Munur á meðaltölum BDI og BAI listanna eftir mismunandi skilgreiningu 
  brottfalls* þegar allur hópurinn er skoðaður. 
__________________________________________________________________________________________ 

 B D I             B A I 

                                                    Meðaltal         (n)                  sf  Meðaltal                (n)            sf 
Brottfall e. inntökuviðtal:              19,37   (37)          13,15  15,91    (37) 12,77 
Meðferð haldin                              20,77 (384)          11,35  16,77  (383) 12,05  

Brottfall síðasti bókaði t.               18,86   (67)           10,84  15,66    (66) 12,98            
Meðferð haldin                              21,17 (317)           11,43  17,01  (317) 11,86 

Brottfall (færri en 3t)                     19,57   (63)           11,24  17,10    (62) 13,16   
Meðferð haldin                              21,01 (321)           11,38  16,71  (321) 11,85 

Brottfall (miðgildissk. 4t)              21,58 (112)           11,29  17,40  (112) 12,68             
Meðferð haldin                              20,44 (272)           11,38  16,52  (271) 11,80 

Brottfall úr eftirfylgd 3mán           21,07 (258)           11,42  17,31  (257) 12,10         
Mætt í eftirfylgd 3mán                  20,15 (126)           11,22  15,68  (126) 11,93 

*Munurinn reyndist ekki marktækur.  

 

 

Tafla 9.  Munur á meðaltölum BDI og BAI listanna eftir mismunandi skilgreiningum  
       brottfalls*  þegar einungis eru skoðaðir þeir sem höfðu þunglyndisgreiningu**.  

_________________________________________________________________________________________ 

     B D I             B A I 

                                                    Meðaltal         (n)                  sf  Meðaltal                (n)            sf 

Brottfall e. inntökuviðtal:             26,94   (16)           13,34  18,23    (16) 12,45 
Meðferð haldin                             26,83 (211)             9,86  20,85  (211) 12,37 

Brottfall síðasti bókaði t.              24,45   (38)             8,87  19,42    (38) 13,60            
Meðferð haldin                             27,35 (173)           10,02  21,16  (173) 12,11 

Brottfall (færri en 3t)                    25,54   (34)             9,36  21,70    (34) 14,12   
Meðferð haldin                             27,08 (177)             9,96  20,68  (177) 12,05 

Brottfall (miðgildissk. 4t)             27,22   (64)             9,12  21,56    (65) 12,72             
Meðferð haldin                             26,66 (147)           10,19  20,53  (146) 12,25              

Brottfall úr eftirfylgd 3mán          27,20 (145)             9,72  21,36  (145) 12,32         
Mætt í eftirfylgd 3mán                 26,02   (66)           10,20  19,73    (66) 12,52 

 *Munurinn reyndist ekki marktækur.  **Meðalstigafjöldi hópsin (n=227) á BDI listanum var  m=26,84, 
sf=10,11,  meðalstigafjöldi  á BAI listanum var m=20,66, sf=12,371.           
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Tafla 10.  Munur á meðaltölum BDI og BAI listanna eftir mismunandi skilgreiningum 
        brottfalls*  þegar einungis eru skoðaðir þeir sem höfðu bæði þunglyndis- og

       kvíðagreiningu. ** 
______________________________________________________________________________________________ 

 B D I             B A I 

                                                    Meðaltal                  (n)                   sf  Meðaltal         (n)               sf                                

Brottfall e. inntökuviðtal:             30,08   (13)           12,78  19,67          (13)         12,78 
Meðferð haldin                             28,19 (148)             9,58  23,04         (148)         12,50 

Brottfall síðasti bókaði t.              25,24   (25)             9,22  22,65           (25)       14,40            
Meðferð haldin                             28,79 (123)             9,58  23,11         (123)       12,14 

Brottfall (færri en 3t)                    26,35   (26)             9,59  23,82           (26)       14,78   
Meðferð haldin                             28,59 (122)             9,57  22,87         (122)       12,02 

Brottfall (miðgildissk. 4t)             28,37   (45)             9,38  24,05           (46)        12,80             
Meðferð haldin                             28,11 (103)             9,71  22,58         (102)        12,39 

Brottfall úr eftirfylgd 3mán          27,86 (105)             9,67  23,26         (105)        12,66         
Mætt í eftirfylgd 3mán                 29,01   (43)             9,41  22,48                 (43)        12,23  

* Munurinn reyndist ekki marktækur. ** BDI meðalstigafjöldi hópsins (n=161) var  m= 28,34, sf=9,84, BAI 
meðalstigafjöldi  (n=161) var  m=22,76, sf=12,51. 

 

 

 

Tafla 11.   Munur á meðaltölum BDI og BAI listanna eftir mismunandi skilgreiningum          
brottfalls* þegar einungis eru skoðaðir þeir sem höfðu kvíðagreiningu.**   
________________________________________________________________________________________ 

 B D I             B A I 

                                                    Meðaltal         (n)                     sf  Meðaltal                (n)            sf 

Brottfall e. inntökuviðtal:             24,46   (23)             12,98    19,30    (23) 12,62 
Meðferð haldin                             23,16 (244)             10,93    19,85  (243) 12,29 

Brottfall síðasti bókaði t.              21,83   (39)             10,12    20,87    (38) 13,54            
Meðferð haldin                             23,41 (205)             11,08    19,66  (205) 12,07 

Brottfall (færri en 3t)                    22,73   (42)             10,32    21,53    (41) 13,20   
Meðferð haldin                             23,25 (202)             11,08    19,50  (202) 12,10 

Brottfall (miðgildissk. 4t)             23,60   (73)             10,81    21,05    (73) 12,51             
Meðferð haldin                             22,97 (171)             11,01    19,33  (170) 12,19    

Brottfall úr eftirfylgd 3mán          22,71 (174)             10,90    19,84  (173) 12,46         
Mætt í eftirfylgd 3mán                 24,28   (70)             11,01    19,87    (70) 11,94 

* Munurinn reyndist ekki marktækur. **BAI meðalstigafjöldi hópsins (n=266) var  m=19,80, sf=12,29,  BDI 
meðalstigafjöldi hópsins (n=267) var m=23,27, sf=11,10. 
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Við greiningu á einstökum spurningum BDI-II, BAI listanna og einkennaþáttar 

CORE-OM kom fram munur milli þeirra sem féllu út og hinna sem héldu áfram meðferð á 

nokkrum spurningum, mismunandi þó eftir því hvaða brottfallsskilgreining var notuð. Í 13. 

töflu má sjá áhrif BDI-II spurninga en áhrif BAI og CORE-OM spurninga í 12. töflu. Áhrif 

einstakra spurninga voru þó ekki mikil. Þeir sem mættu ekki í síðasta bókaða tíma mældust 

ekki eins daprir (spurning 1) minna svartsýnir (spurning 2), grétu að meðaltali minna 

(spurning 10) og voru ekki eins áhugalausir (spurning 12) og þeir sem héldu áfram meðferð 

(sjá töflu 13). Þeir sem mættu ekki í síðasta bókaða tíma mældust einnig með vægari 

kvíðaeinkenni á 4. spurningu á BAI, get ekki slakað á. Við greiningu einstakra spurninga 

CORE-OM listans kom fram munur á tveimur spurningum af einkennaþætti listans á þann 

hátt að þeir sem mæta ekki í síðasta bókaða tíma upplifa eftirfarandi hugsanir og tilfinningar 

sjaldnar en hinir sem mæta: Spurning 13 (óvelkomnar hugsanir og tilfinningar hafa truflað 

mig) og spurning 28 (óvelkomnar minningar eða hugsanir hafa valdið mér vanlíðan) (sjá 

töflu 12).  

 

Tafla 12.  Áhrif einstakra spurninga af BAI listanum og einkennaþætti CORE-OM
      (alvarleiki einkenna) á brottfall ásamt áhrifastærð (Cohens d). 
___________________________________________________________________ 

Brottfallsskilgreining:                  BAI spurning 4 (get ekki slakað á)__
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,05         88,16       0,04       0,28_ 

                         BAI spurning 18 (meltingartr./óþ. í maga)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt eftir inntökuviðtal         -2,00         43,51       0,05       0,26_ 

            CORE-OM spurning 5 (orku- og áhugalaus)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd        2,18        232,96       0,03       0,24_ 

               CORE-OM spurning 8 (óþægindi, verkir)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 3 tíma          -1,99        85,64       0,05       0,27_ 

            CORE-OM spurning 13 (óvelk.hugs.&tilf.)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,33         92,52       0,02       0,31_ 

           CORE-OM spurning 28 (óvelk.minn./hugs.)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -1,94         95,05       0,05       0,26_ 
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Þeir sem mættu í færri en 3 tíma mældust ekki eins svartsýnir á spurningu 2 á BAI-II, ekki 

eins ekki eins áhugalausir (spurning 12) og ekki eins óákveðnir (spurning 13) og hinir sem 

héldu áfram í meðferð. Þeir upplifa einnig sjaldnar að óþægindi, verkir eða önnur líkamleg 

vandamál hafi truflað þá (Spurning 8 á CORE-OM). Hjá þeim sem mættu í færri en 4 tíma 

mældust eftirfarandi þunglyndiseinkenni meiri: Þeim fannst frekar eins og væri verið að refsa 

sér (spurning 6) og voru þreyttari eða þreklausari (spurning 20). Þeir sem mættu ekki í 3ja 

mánaða eftirfylgd finnst þeir að meðaltali oftar hafa verið algjörlega orku og áhugalausir 

(Spurning 5 CORE-OM).  

Tafla 13.  Áhrif einstakra spurninga af BDI-II listanum (alvarleiki þunglyndis-  
      einkenna) á brottfall ásamt áhrifastærð (Cohens d). 
___________________________________________________________________  

Brottfallsskilgreining:             BDI-II spurning 1 (depurð) __
                        t  fg          P___     Cohens d_  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,75      112,12       0,01       0,36__ 

                                              BDI-II spurning 2 (svartsýni) __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,38       107,44       0,02       0,31              
 Mætt í færri en 3 tíma          -1,98 94,89       0,05       0,28__ 

                                  BDI-II spurning 4 (ánægjumissir)___
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt eftir inntökuviðtal         -2,02          43,08       0,04       0,34__ 

                               BDI-II spurning 6 (refsing) __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 4 tíma          2,25        168,57       0,03       0,28*_ 

                                  BDI-II spurning 10 (grátur) __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,26       108,39       0,02       0,31__ 

                            BDI-II spurning 12 (áhugaleysi)___
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma       -2,12         127,13       0,03       0,29 
 Mætt í færri en 3 tíma         -2,08         112,70       0,04       0,29__ 

                          BDI-II spurning 13 (óákveðni)___
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 3 tíma         -2,78          93,52       0,01       0,39_ 

               BDI-II spurning 20 (þreyta eða þrekleysi)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 4 tíma           1,94        198,25       0,05       0,22*_ 

 *Alvarlegri einkenni að meðaltali meðal þeirra sem falla út. 
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Þeir sem hófu ekki meðferð sögðust ekki upplifa eins mikinn ánægjumissi (BDI-II 

spurning 4) og höfðu ekki eins miklar meltingartruflanir eða óþægindi í maga (BAI spurning 

18) og hinir sem hófu meðferð. 

Samsláttur við almenna líðan/heilsu (PSS): Eingöngu komu fram marktæk áhrif 

heildarstigafjölda PSS listans á brottfall þegar greint var eftir skilgreiningunni ,,ekki mætt í 

síðasta bókaða tíma“. Áhrifin má sjá í töflu 14 en þau voru á þann veg að þeir sem falla út 

upplifa minni streitu að meðaltali  en hinir sem ljúka meðferð. Þegar greint var eftir 

einstökum spurningum PSS listans kom fram munur á 4. spurningu Hversu oft á undanförnum 

mánuði hefur þú upplifað að vandamálin hrönnuðust upp án þess að þú réðir við þau? 

Áhrifin eru á þann veg að  þeir sem ekki mættu í síðasta bókaða tíma og þeir sem mættu í 

færri en 3 tíma upplifa þetta sjaldnar en þeir sem mæta í síðasta bókaða tíma eða fleiri eða 3 

eða fleiri tíma (sjá töflu 14). Ekki kom fram munur eftir öðrum skilgreiningum. Mat á eigin 

líðan hafði ekki áhrif á brottfall.  

Tafla 14. Áhrif samsláttar við líkamlega heilsu (PSS) og samskipta,  tengsla  og 
      lífsgæða (QOLS og vellíðanar- og virkniþættir CORE-OM) á brottfall 
      ásamt áhrifastærð (Cohens d).  
___________________________________________________________________ 

Brottfallsskilgreining:            PSS heildarstigafjöldi  __
                        t  fg          P___     Cohens d_  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,25       87,01       0,02       0,31_ 

               PSS sp. 4 (vandam. hrannast stjórnl. upp)
                       t  fg           P__    __Cohens d     
Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,29         89,29       0,02       0,31              
Mætt í færri en 3 tíma          -1,96 80,30       0,05       0,27_ 

            CORE-OM spurning 33 (aðrir niðurlægja mig)
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 4 tíma           1,94        187,80       0,05       0,24*_ 

                         QOLS spurning 16 (sjálfstæði) __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd       -2,06        268,93       0,04       0,22*_ 

*Alvarlegri einkenni að meðaltali meðal þeirra sem falla út.   

 

Samskipti, tengsl og lífsgæði (QOLS, heildarstigafjöldi og einstakar spurningar og 

CORE-OM, heildarstigafjöldi og spurningar á vellíðanar- og virkniþáttum): Eins og sést í 15. 

töflu hafði hvorki heildarstigafjöldi á QOL listanum né svörun á spurningum um ánægju með 



 71

samband við fjölskyldu (spurning 3), tengsl við maka (spurning 5) eða nána vini (spurning 6) 

áhrif á brottfall. Hvorki heildarstigafjöldi á CORE-OM listanum né vellíðanar- eða 

virkniþáttur listans höfðu áhrif á brottfall. Við greiningu einstakra spurninga QOL listans kom 

einungis fram munur á þeim sem ekki mættu í 3ja mánaða eftirfylgd á 16. spurningu 

(sjálfstæði). Áhrifin má sjá í 14. töflu en þau voru á þann hátt að þeir sem ekki mættu voru 

óánægðari með sjálfstæði sitt – að geta séð um sig, bjargað sér og gert hlutina sjálf/ur. Áhrifin 

voru ekki mikil. Við greiningu einstakra spurninga vellíðanar- og virkniþátta CORE-OM 

listans kom einungis fram munur á spurningu 33 á virkniþætti listans hjá þeim sem mættu í 

færri en 4 tíma á þann hátt að brottföllnum hafði að meðaltali oftar fundist annað fólk hafa 

niðurlægt sig eða fyllt sig skömm. Eins og sést í töflu 14 var munurinn þó alveg á mörkum 

þess að vera marktækur þar sem p var 0,05.  Áhrifin hér voru ekki mikil. 

 

Tafla 15.  Meðalstigafjöldi QOLS og svörun á spurningum 3, 5 og 6  eftir skilgreiningum
    brottfalls.*  
___________________________________________________________________________ 

 QOLS heildarstigafjöldi   Samb.v.fjölsk.        Tengsl v.maka            Nánir vinir 
Brottfallsskilgreining           Meðaltal  (n)    sf            MSp.3 (n)    sf        MSp.5 (n)     sf         MSp.6 (n)    sf  

Brottfall e. inntökuviðtal          71,52    (37)  17,42    4,32   (37)   1,86      5,03   (37)   1,96      5,14   (37)   1,72 
Meðferð haldin                         73,08  (379)  16,16    4,79 (378)   1,70      5,22 (374)   1,68      5,09 (381)   1,58 

Brottfall síðasti bókaði t.          73,69   (65)   18,31       4,78   (65)   1,92      5,32   (65)   1,84      5,14   (65)   1,60                        
Meðferð haldin                         72,96 (314)   15,71       4,80 (313)   1,65      5,20 (309)   1,65      5,08 (316)   1,57 

Brottfall (færri en 3t)                74,10   (61)   17,00       4,84   (61)   1,78      5,26   (61)   1,76      5,20   (61)   1,45                         
Meðferð haldin                         72,89 (318)   16,01       4,79 (317)   1,69      5,21 (313)   1,67      5,07 (320)   1,60 

Brottfall (miðgildissk. 4t)         72,20 (109)   17,50      4,57 (109)    1,82      5,17 (109)   1,77      5,00 (110)   1,60            
Meðferð haldin                         73,44 (270)   15,60   4,88 (269)    1,64      5,24 (265)   1,64      5,13 (271)   1,57 

Brottfall úr eftirfylgd 3mán      72,33 (254)   16,78      4,75 (253)    1,74       5,12 (251)   1,79      5,09 (255)   1,60     
Mætt í eftirfylgd 3mán             74,62 (125)    14,77     4,88 (125)    1,61       5,44 (123)   1,40      5,09 (126)   1,53 

__________________________________________________________________________________________ 
* Spurningum var svarað á 7 bila kvarða (1 = mjög óánægður, 7 = mög ánægður). Munurinn reyndist ekki 
marktækur 

 

Áhrif viðhorfa, væntinga áhuga og neikvæðni/hugsanaskekkja má sjá í 16. töflu. 

Þekking á HAM hafði eingöngu áhrif á hópinn sem hóf ekki meðferð á þann hátt að fleiri með 

mikla eða einhverja þekkingu á HAM (höfðu kynnt sér HAM ítarlega, farið í HAM en ekki 

nýtt sér aðferðirnar eða farið og nýtt sér aðferðirnar) hófu ekki meðferð. Áhrifin  voru þó 

alveg á mörkum þess að vera marktæk þar sem p var 0,05 (sjá töflu 16).  
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Tafla 16.   Áhrif viðhorfa, væntinga og áhuga á brottfall ásamt áhrifastærð    (Phi / 
     Cohens d) . 
___________________________________________________________________ 

Brottfallsskilgreining:             Þekking á HAM (mikil) __
                        χ2 fg N    P_______ Phi_  
 Ekki mætt eftir inntökuviðtal          3,82 1 428 0,05       0,09_ 

                      Líkamsrækt (ekki stunduð)_
                        χ2 fg N    P_______ Phi_ 
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd         9,13 1 389 0,00 __  0,15_ 

                                         DAS-A   spurning 1  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,99 92,29       0,00       0,40              
 Mætt í færri en 3 tíma          -1,99 84,05       0,05       0,28_ 

                            DAS-A   spurning 3  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 4 tíma           2,32        187,22       0,02       0,26*_ 

                               DAS-A   spurning 4  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd        2,07        250,33       0,04       0,23*_ 

                                 DAS-A   spurning 6  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,24 87,42       0,03       0,34              
 Mætt í færri en 4 tíma          -2,29       193,18       0,02       0,26_ 

                                 DAS-A   spurning 9  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd        2,01        264,83       0,05       0,22*_ 

                            DAS-A   spurning 12  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 3 tíma          2,02          86,80       0,04       0,27*_ 

                            DAS-A   spurning 17  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Mætt í færri en 4 tíma          -2,08        209,12       0,04       0,23_ 

                            DAS-A   spurning 26  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í síðasta bókaða tíma        -2,24          91,12       0,03       0,31_ 

                            DAS-A   spurning 34  __
                        t  fg           P__    __Cohens d  
 Ekki mætt í 3ja mán. eftirfylgd         2,44        280,43       0,01       0,26*_            
     *Alvarlegri einkenni að meðaltali meðal þeirra sem falla út. 
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Hvorki magn sannfæringar/trúar á að geta lært aðferðir til að ráða við líðan sína né  

áfengisnotkun til að bæta líðan höfðu áhrif á brottfall. Hvort fólk stundar líkamsrækt hefur 

eingöngu áhrif á brottfall úr eftirfylgd. Áhrifin eru á þann hátt að þeir sem mæta ekki í 

eftirfylgd eftir 3 mánuði stunda síður líkamsrækt. Þau áhrif breyta sem hér komu fram voru 

ekki mikil (sjá töflu 16).          

          Neikvæðni/hugsanaskekkjur: Heildarstigafjöldi á DAS-A listanum hafði ekki áhrif á 

brottfall en þegar greint var eftir einstökum spurningum listans kom fram munur á nokkrum 

spurningum, mismunandi þó eftir þeirri brottfallsskilgreiningu sem notuð var. Í 16. töflu má 

sjá að áhrif einstakra spurninga eru lítil, en mestu áhrif mælast Cohens d = 0,40. Eftirfarandi 

neikvæðni/hugsanaskekkjur mældust vægari hjá þeim sem ekki mættu í síðasta bókaða tíma: 

1. Spurning:  ef ég geri mistök mun fólk líklega hafa minna álit á mér,  6. Spurning: það sem 

öðrum finnst um mig skiptir mjög miklu máli og 26. Spurning ef ég sýni fólki ekki góðvild, 

sanngirni og tillitssemi er ég vond manneskja. Hjá þeim sem mættu í færri en 3 tíma mældist 

hugsanaskekkjan 1. Spurning: ef ég geri mistök mun fólk líklega hafa minna álit á mér vægari 

en hugsanaskekkjan 12. Spurningu: maður ætti að reyna að vera bestur í öllu því sem maður 

tekur sér fyrir hendur meiri. Hjá þeim sem mættu í færri en 4 tíma mældust 

hugsanaskekkjurnar 6. Spurning: það sem öðrum finnst um mig skiptir mjög miklu máli  og 

17. Spurning: ég get verið ánægður jafvel þó öðrum líki ekki við mig  vægari en 

hugsanaskekkja mældist meiri á 3. Spurningu: ég nýt þess betur ef ég framkvæmi hluti af því 

að mig langar til þess en ef ég geri það til að þóknast öðru. Hjá þeim sem ekki mættu í 3ja 

mánaða eftirfylgd mældust eftirfarandi neikvæðni/ hugsanaskekkjur meiri: 4. Spurning: ég get 

haft stjórn á tilfinningum mínum með því að stjórna túlkun minni á aðstæðum, 9. Spurning: 

jafnvel þó maður stjórni ekki því sem hendir mann, getur maður stjórnað því hvernig maður 

hugsar og 34. Spurning: annað fólk getur sýnt mér umhyggju þótt það viti um alla mína 

veikleika. 

Hlutfallagreining (logistic regression) 

Í 17. töflu má sjá niðurstöður hlutfallagreiningar áhrifabreyta á brottfall úr meðferð 

samkvæmt skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma (4. eða 5.). Breytur í líkaninu 

eru 1. Spurning BDI-II listans (depurð), reykingar, búseta og tvískipt menntun. Eftir því sem 

skjólstæðingur er daprari því ólíklegri verður hann til að falla úr meðferð. Þegar öðrum 

breytum er haldið stöðugum lækka líkur brottfalls um 58% (eða á bilinu 31-74%) við hvert 

stig sem svörun á spurningu 1 (depurð) hækkar um. Ef skjólstæðingur reykir, býr í 
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höfuðborginni eða hefur ekki háskólamenntun aukast hins vegar líkur á brottfalli. Ef öllum 

öðrum breytum er haldið stöðugum er skjólstæðingur tvisvar sinnum líklegri til að falla úr 

meðferðinni ef hann reykir, tæplega þrisvar sinnum líklegri ef hann býr í höfuðborginni og 

þrisvar sinnum líklegri ef hann er ekki háskólamenntaður. Öryggisbilið er breiðast fyrir 

hlutfallslíkur háskólamenntunar eða á bilinu rúmlega einn uppí rúmlega sjö en heldur mjórra 

fyrir reykingar og búsetu. 

 

Tafla 17.  Hallatölur  og  hlutfallslíkur  áhrifabreyta  á  brottfall  úr meðferð  samkvæmt 
       skilgreiningunni  ,,ekki  mætt  í  síðasta  bókaða  tíma  (4.  eða  5.)“  eftir  
       hlutfallagreiningu (þrepa). 
___________________________________________________________________________
             __ 95% öryggisbil fyrir hlutfallslíkur (exp b) ____
             B      (SV)        P        Neðri  mörk  Hlutf.líkur  Efri mörk  
Breytur í jöfnunni (included)                  
Fasti (constant)         -2,81 (0,51)        0,000        
BDI-II sp1. (depurð)                    -0,87  (0,26)        0,001            0,26     0,42         0,69       
Reykingar           0,72  (0,31)        0,022           1,11     2,05         3,79     
Búseta              1,03  (0,35)        0,003           1,42     2,80         5,50 
Háskólamenntun          1,10  (0,44)        0,013           1,26     3,01         7,18__   

 

Í 18. töflu sést hvernig skýrð dreifing smáeykst með hverju þrepi hlutfallagreiningarinnar. Í 

fyrsta þrepi er einungis spurning 1 á BDI-II listanum, í 2. þrepi bætast reykingar við, búseta í 

því þriðja og háskólamenntun í því fjórða. Saman skýra breyturnar fjórar þó ekki mikið af 

dreifingu brottfalls úr meðferðinni eða einungis 10%, ef notaður er R2 stuðull Hosmer og 

Lemeshow. Breytur sem ekki eru í jöfnunni eru atvinnustaða, fyrri innlagnir á geðdeild, BDI-

II spurningar  2 (svartsýni), 10 (grátur) og 12 (áhugaleysi), BAI spurning 4 (get ekki slakað á), 

DAS-A spurningar 1, 6 og 26, CORE-OM spurningar 13 og 28 og PSS spurning 4. 

 

Tafla 18.  Kíkvaðrat og skýrð dreifing hvers þreps í hlutfallagreiningu áhrifabreyta á brottfall
     úr meðferð samkvæmt skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma (4. eða 5.). 
___________________________________________________________________________
         R2   ____ 
Þrep       χ2  líkan fg P      Hosmer&Lemeshow      Cox&Snell   Nagelkerke      
1. BDI-II sp1         9,25 1      0,002  0,03           0,03         0,04    
2. + Reykingar      17,75 2      0,000  0,05           0,05         0,08    
3. + Búseta       26,47 3      0,000  0,08           0,07         0,12    
4. + Hásk.mennt   33,78 4      0,000  0,10           0,09         0,15__               
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Í 19. töflu má sjá niðurstöður hlutfallagreiningar áhrifabreyta á það hvort meðferð er hafin eða 

ekki eftir inntökuviðtal. Breyturnar kyn, þekking á HAM og spurning 4 á BDI-II listanum 

(ánægjumissir) eru með í líkaninu. Breyta sem ekki er í jöfnunni (not included) er BAI 

spurning 18 (meltingartruflanir eða óþægindi í maga). Skjólstæðingur er líklegri til að hefja 

ekki meðferð ef hann er karlkyns og eins ef þekking hans á hugrænni atferlismeðferð er mikil. 

Skjólstæðingur verður ólíklegri til að hefja ekki meðferð eftir því sem hann upplifir minni 

ánægju af hlutum en áður. Þegar öðrum breytum er haldið stöðugum næst um því þrefaldast 

hlutfallslíkur á að meðferð verði ekki hafin ef skjólstæðingur er karl en tvöfaldast ef þekking 

hans á HAM er mikil. Öryggisbilið er þó mun breiðara fyrir hlutfallslíkur kyns en 

HAMþekkingar.  Ef öðrum breytum er haldið stöðugum minnka líkur á  að meðferð verði 

ekki hafin um 42% (á bilinu 65-6%) fyrir hvert stig sem svörun hækkar á spurningu 4 á BDI-

II (ánægjumissir). 

 

Tafla 19.  Hallatölur  og  hlutfallslíkur  breyta sem hafa áhrif  á hvort meðferð er hafin eða
      ekki  eftir   hlutfallagreiningu (þrepa).  
___________________________________________________________________________
            __ 95% öryggisbil fyrir hlutfallslíkur (exp b) ____
             B      (SV)         P       Neðri  mörk  Hlutf.líkur  Efri mörk  
Breytur í líkaninu (included)                   
Fasti (constant)         -2,20  (0,29) 0,000         
Kyn (kk)                             1,06  (0,39) 0,006             1,35     2,88         6,15     
Þekking á HAM          1,05  (0,51) 0,038             1,06     2,05         2,86     
BDI-II sp.4 (ánægjumissir)        -0,55  (0,25) 0,029             0,35     0,58         0,94__        

 

Í 20. töflu sést að saman skýra breyturnar kyn, þekking á HAM og spurning 4 á BDI-II 

(ánægjurmissir) einungis 6% af dreifingu þess að hefja ekki meðferð, ef miðað er við R2 

stuðul Hosmer og Lemeshow.  

 

Tafla 20.  Kíkvaðrat og skýrð dreifing hvers þreps í hlutfallagreiningu áhrifabreyta á hvort
       meðferð er hafin eða ekki. 
___________________________________________________________________________
         R2   ____ 
Þrep          χ2  líkan fg P      Hosmer&Lemeshow    Cox&Snell   Nagelkerke_      
1. Kyn (kk)           6,75 1      0,009  0,03         0,02     0,04        
2. +HAMþekking   11,24 2      0,000  0,04         0,03     0,06        
3. +BDI-II sp4        14,95 3      0,000  0,06         0,04     0,08____  
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Tafla 21 sýnir niðurstöður hlutfallagreiningar áhrifabreyta á hvort mætt er í eftirfylgd þremur 

mánuðum eftir að meðferð lýkur. Breytur í líkaninu eru reykingar, fyrri meðferðir, 

líkamsrækt, búseta og spurning 4 á DAS-A (ég get haft stjórn á tilfinningum mínum með því 

að stjórna túlkun minni á aðstæðum). Líkur á að að skjólstæðingur mæti ekki í eftirfylgd eftir 

þrjá mánuði aukast ef hann reykir, hefur ekki farið áður í meðferð, stundar ekki líkamsrækt, 

býr í höfuðborginni og eftir því sem hann er meira ósammmála staðhæfingunni í spurningu 4 

á DAS-A listanum. Þegar öðrum breytum er haldið stöðugum eru hlutfallslíkur fyrstu fjögurra 

breytanna álíka miklar; líkur þess að skjólstæðingur mæti ekki í eftirfylgd um það bil 

tvöfaldast ef hann reykir, ef hann hefur ekki farið í meðferð við sama vanda áður, ef hann 

stundar ekki líkamsrækt eða ef hann býr í höfuðborginni. Eins og sést í töflu 21 er öryggisbil 

fyrir hlutfallslíkur þessara breyta mjög svipað. Hlutfallslíkur þess að mæta ekki í eftirfylgd 

aukast um 20% (á bilinu 3-40%) við hvert stig sem svörun skjólstæðings hækkar á spurningu 

4 á DAS-A listanum. 

 

Tafla 21.  Hallatölur  og  hlutfallslíkur  breyta sem hafa áhrif  á hvort mætt er í eftirfylgd
        þremur mánuðum eftir að meðferð lýkur samkvæmt  hlutfallagreiningu (þrepa). 
___________________________________________________________________________
             __________ 95% öryggisbil fyrir hlutfallslíkur (exp b)__
 ____             B     (SV)       P       Neðri  mörk   Hlutf.líkur    Efri mörk  
Breytur í jöfnunni (included)             
Fasti (constant)         -0,95  (0,37)     0,010                            
Reykingar            0,67  (0,27)     0,012                 1,16       1,95        3,28     
Fyrri meðferðir          0,62  (0,26)     0,019                1,11       1,85        3,09     
Líkamsrækt           0,68  (0,28)     0,016           1,13       1,97        3,41 
Búseta            0,72  (0,24)     0,003                 1,27       2,05        3,32     
DAS-A sp.4                   -0,95  (0,37)     0,023             1,03       1,20             1,40     

 

Í töflu 22 sést að saman skýra breyturnar reykingar, fyrri meðferðir, líkamsrækt, búseta og 

spurning 4 á DAS-A listanum einungis 8% dreifingar þess að mæta ekki í eftirfylgd þremur 

mánuðum eftir að meðferð lýkur. Breytur sem ekki eru í jöfnunni eru kvíðagreining, DAS-A 

spurningar 9 og 34, CORE-OM spurning 5  og QOLS spurning 16.  
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Tafla 22.  Kíkvaðrat og skýrð dreifing hvers þreps í hlutfallagreiningu áhrifabreyta á hvort
       mætt er í eftirfylgd eftir 3 mánuði eða ekki. 
___________________________________________________________________________
         R2   ____ 
Þrep       χ2  líkan fg P        Hosmer&Lemeshow    Cox&Snell    Nagelkerke      
1. Reykingar      10,73 1      0,001  0,02           0,03         0,04    
2. +Fyrri meðf.    20,78 2      0,000  0,04           0,06         0,08    
3. +Líkamsrækt   26,76 3      0,000  0,06           0,07         0,10    
4. +Búseta      31,40 4      0,000  0,07           0,08         0,12    
5. +DAS-A sp.4  36,72 5      0,000  0,08           0,10         0,14___               

 

 

UMRÆÐA 

Eins og búist var við var brottfallstíðni úr meðferð hæst út frá skilgreiningunni ,,skipt 

um miðgildi“ eða um 30% og skilgreiningin ,,eingöngu mætt í inntökuviðtal“ gaf lægstu 

brottfallstíðnina eða tæp 9% (Hatchett og Park, 2003; Wierzbicki og Pekarik, 1993). Milli 16 

og 18% þeirra sem hófu 5 vikna hópHAM við tilfinningaröskunum féllu út áður en 

meðferðinni lauk þegar skilgreiningarnar ,,mætt í færri en 3 tíma“ og ,,ekki mætt í síðasta 

bókaða tíma, 4. eða 5.“ eru notaðar. Eins og búast mátti við er þetta  heldur hærri 

brottfallstíðni en fengist hefur úr ,,kröftugum“ (intensive day long) hópHAM við 

tilfinningaröskunum (Davis, Hooke og Page, 2006; Hunt og Andrews, 1992; Issakidis og 

Andrews, 2004) þar sem brottfallstíðni úr slíku meðferðarformi hefur mælst nokkuð lág  eða 

7-14%, en hlutfall þeirra sem neita slíkri meðferð er aftur á móti hátt eða um 30%. 

Brottfallstíðni í þessari rannsókn er lægri en úr hópHAM við þunglyndi hjá Oei og 

Kazmierczak 1997 (47,3%), Rabin, Kaslow og Rehm 1985 (23,13%), Simons og félögum 

1984 (19,54%) og félagsfælni hjá Hofman og Suvak 2006 (25,6%). Af þeim sem hófu 

meðferð féllu 6,7% út eftir fyrsta tímann, 10,9% höfðu fallið út eftir 2. tímann og 17,6 %  

mættu ekki eftir þriðja tímann. Þessu ber saman við fyrri rannsóknarniðurstöður um að mest 

brottfall verði snemma í meðferð (Pang o.fl., 1996; Tehrani, Krussel og Munk-Jörgensen, 

1996). Um 68% þeirra sem hófu meðferð í þessari rannsókn mættu ekki í eftirfylgdartíma eftir 

3 mánuði.           

 Búist var við að flokkun eftir skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma“ gæfi 

einsleitari hópa en flokkun eftir tímafjölda eða miðgildi og næði því að aðgreina brottfallna 

frá þeim sem ljúka meðferð á fleiri breytum (Pekarik, 1985a). Þetta gekk eftir á þann hátt að 

skilgreiningin ekki mætt í síðasta bókaða tíma aðgreindi brottfallna frá þeim sem héldu 
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meðferð á fleiri breytum en hinar skilgreiningarnar á brottfalli úr meðferð (á búsetu, PSS 

heildarstigafjölda og fleiri einstökum spurningum). Skilgreiningin mætt í færri en 3 tíma gaf 

svipaðar niðurstöður og skilgreiningin ekki mætt í síðasta bókaða tíma, þó ekki eins ýtarlegar, 

enda mældist mest samræmi milli þessara tveggja skilgreininga. Skilgreiningin mætt í færri en 

4 tíma átti færra sameiginlegt með hinum tveimur skilgreiningunum á brottfalli úr meðferð 

þegar kom að greiningu einstakra spurninga. Skilgreiningarnar ekki mætt eftir inntökuviðtal 

og ekki mætt í 3ja mánaða eftirfylgd virðast ekki vera að mæla sömu hluti  og 

skilgreiningarnar á brottfalli úr meðferð eins og sést á ólíkum áhrifabreytum. 

 

Lýðfræðilegar breytur 

Búist var við þeim áhrifum aldurs að yngri skjólstæðingar féllu frekar út en þeir eldri 

þar sem slík áhrif hafa komið fram í brottfallsrannsóknum (Davis, Hooke og Page, 2006; 

Wierzbicki og Pekarik, 1993) en aldur hafði ekki áhrif á brottfall í þessari rannsókn. Þetta er 

sambærilegt við niðurstöður margra rannsókna á brottfalli úr einstaklingsHAM (Bados, 

Balaguer og Saldana, 2007; Grilo o.fl., 1998; Persons, Burns og Perloff, 1988; Steet o.fl., 

1999) og hópHAM (Hofman og Suvak, 2006; Hunt og Andrews, 1992; Issakidis og Andrews, 

2004; Oei og Kazmierczak, 1997; Rabin, Kaslow og Rehm, 1985; Turner o.fl., 1996) sem 

fengu ekki mun eftir aldri.  Búist var við að fleiri konur féllu út en karlar (Baekeland og 

Lundwall, 1975; Issakidis og Andrews, 2004; Wierzbicki og Pekarik, 1993) en kyn hafði 

eingöngu áhrif í hópi þeirra sem hófu ekki meðferðina í þessari rannsókn á þann hátt að fleiri 

karlar hófu ekki meðferð. Í allsherjargreiningu Wierzbicki og Pekarik (1993) féllu aðeins 

fleiri karlar út í blönduðum rannsóknum  en höfðundi er ekki kunnugt um rannsóknir þar sem 

fleiri karlar hafa ekki hafið meðferð. Hvorug þessara tilgáta stóðst því. Búist var við áhrifum 

menntunar og atvinnustöðu á þann hátt að meira brottfall væri meðal minna menntaðra og 

þeirra sem ekki væru í launaðri vinnu þar sem rannsóknir hafa ítrekað sýnt fylgni milli lægri 

efnahags- og félagsstöðu og brottfalls (Baekeland og Lundwall, 1975; Garfield, 1994; 

Wierzbicki og Pekarik, 1993) og tengsl brottfalls við minni menntun hafa einnig komið fram í 

HAM rannsóknum (Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001; Rabin, Kaslow og Rehm, 1985). 

Menntun hafði áhrif á brottfall í þessari rannsókn en áhrifin voru ekki línuleg. Minnst brottfall 

var meðal þeirra mest menntuðu, sem höfðu að minnsta kosti 3 ára háskólamenntun, eins og 

búist var við en mest brottfall var meðal þeirra sem lokið höfðu starfsnámi, iðnnámi eða 

bóklegu framhaldsnámi. Ekki kom fram munur í hópnum með skyldumenntun eða þeim sem 
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hafði sérskólamenntun eða aðra menntun. Þessi áhrif menntunar komu fram eftir öllum 

skilgreiningum á brottfalli úr meðferð. Áhrif þess að vera ekki í launaðri vinnu voru eins og 

búist var við eftir öllum skilgreiningum brottfalls úr meðferð. Hvorki menntun né 

atvinnustaða hafði áhrif á hvort fólk hóf meðferð eða mætti í 3ja mánaða eftirfylgd. Búist var 

við meira brottfalli meðal ógiftra (Rabin, Kaslow og Rehm, 1985; Wierzbicki og Pekarik, 

1993) og að þeir sem ættu börn væru líklegri til að hefja ekki meðferð (Issakidis og Andrews, 

2004) en hvorki hjúskaparstaða né barneign höfðu áhrif á brottfall eða hvort fólk hóf meðferð 

í þessari rannsókn. Þessu ber saman við niðurstöður brottfallsrannsókna úr einstaklingsHAM 

(Bados, Balaguer og Saldana, 2007; Grilo o.fl., 1998; Steet o.fl., 1999) þar sem brottfall 

tengdist ekki hjúskaparstöðu. Þar sem tengsl barneignar og þess að hefja ekki meðferð 

byggjast líklegast á því að fólk eigi ung börn sem þarfnast umönnunar er ekki svo gott að spá 

fyrir um brottfall út frá barnafjölda eingöngu þar sem börn þátttakenda gætu verið uppkomin 

eða jafnvel alist upp hjá öðrum. Ekki var fyrirséð hver áhrif breytunnar að búa einn yrðu þar 

sem rannsóknir hafa sýnt áhrif í báðar áttir (Berghofer o.fl., 2002; Centorrino o.fl., 2001; 

Tehrani, Krussel og Munk-Jörgensen, 1996) en í þessari rannsókn hafði það ekki áhrif á 

brottfall hvort fólk bjó eitt eða ekki og ber þeim niðurstöðum saman við niðurstöður 

Percudani og félaga (2002). Búseta (höfuðborgarsvæðið - landsbyggðin) hafði áhrif á brottfall 

út frá skilgreiningunum ekki mætt í síðasta bókaða tíma og ekki mætt í 3ja mánaða eftirfylgd 

á þann hátt að fólk á höfuðborgarsvæðinu féll frekar úr meðferð og mætti síður í eftirfylgd. 

 Af lýðfræðilegum breytum höfðu sem sagt eingöngu menntun og atvinnustaða áhrif á 

brottfall úr meðferð, samkvæmt öllum þremur skilgreiningunum, á þann hátt að 

starfsmenntaðir, iðnmenntaðir eða bóklega framhaldsmenntaðir og þeir sem ekki voru í 

launaðri vinnu féllu frekar út en fólk með háskólamenntun féll síður út. Búseta hafði áhrif á 

þann hátt að þeir sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu mættu síður í síðasta bókaða tíma og 

eftirfylgd eftir 3 mánuði. Kyn hafði áhrif á hvort fólk hóf meðferð á þann hátt að fleiri karlar 

hófu ekki meðferð. Áhrif þessara breyta voru ekki mikil. 

Samskipti, tengsl og lífsgæði. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að brottfall tengist slæmri 

sambands- eða samskiptastöðu og minni gæðum lífsaðstæðna og tengsla við fjölskyldu og 

mikilvæga einstaklinga (Berghofer o.fl., 2002; Bostwick, 1987; Davis, Hook og Page, 2006; 

Young o.fl., 2000) var búist við að brottfallnir tjáðu minni ánægju með lífsgæði (lægri 

heildarstigafjölda á QOLS) og þá sérstaklega varðandi samband við fjölskyldu, tengsl við 

maka eða ástvini og nána vini. Einnig var búist við meiri vandamálum (hærri 

heildarstigafjölda) á CORE-OM listanum og vellíðanar- og virkniþáttum hans meðal 
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brottfallinna. Þessi tilgáta stóðst ekki þar sem hvorki heildarstigafjöldi á lífsgæðalistanum né 

svörun á spurningum um ánægju með samband við fjölskyldu (spurning 3), tengsl við maka 

(spurning 5) eða nána vini (spurning 6) höfðu áhrif á brottfall. Heildarstigafjöldi á CORE-OM 

listanum og vellíðanar- eða virkniþáttum listans höfðu ekki heldur áhrif. Hins vegar hafði ein 

spurning lífsgæðalistans, þar sem spurt er um ánægju með eigið sjálfstæði, að geta séð um sig, 

bjargað sér og gert hlutina sjálfur, áhrif á brottfall úr eftirfylgd en áhrifin voru á þann hátt að 

þeir sem ekki mættu í 3ja mánaða eftirfylgd voru að meðaltali óánægðari með þetta sjálfstæði 

sitt. Einungis ein spurning af virkniþætti CORE-OM listans hafði áhrif á brottfall  hjá þeim 

sem mættu í færri en 4 tíma. Áhrifin voru á þann hátt að brottföllnum hafði að meðaltali oftar 

fundist annað fólk hafa niðurlægt sig eða fyllt sig skömm.      

 Einu áhrifin sem komu fram varðandi samskipti, tengsl og lífsgæði voru því þau að 

þeir sem mættu í færri en 4 tíma fannst annað fólk að meðaltali oftar hafa niðurlægt sig eða 

fyllt sig skömm og þeir sem ekki mættu í 3ja mánaða eftirfylgd voru að meðaltali óánægðari 

með sjálfstæði sitt. Áhrifin voru þó ekki mikil. 

Klínískar breytur: 

Búist var við minna brottfalli hjá þeim sem eiga fyrri meðferðir að baki (Morlino o.fl., 

1995) en fyrri meðferðir við þeim vanda sem fólk er að glíma við höfðu eingöngu áhrif á 

hvort fólk mætti í eftirfylgd eftir 3 mánuði eða ekki. Áhrifin voru í þá átt sem búist var við: 

Þeir sem ekki hafa áður farið í meðferð við núverandi vanda mæta síður í eftirfylgd eftir 3 

mánuði.  Tilgátan um að þeir sem hefðu lagst inn á geðdeild féllu frekar úr meðferð 

(Berghofer o.fl., 2002; Cohen, Edstrom og Smith-Papke, 1995) stóðst samkvæmt öllum 

skilgreiningum á brottfalli úr meðferð en hafði ekki áhrif á hvort fólk hóf meðferð eða mætti í 

eftirfylgd. Svo virðist sem niðurstaða fyrri rannsakenda að geðgreining hafi lítil áhrif á 

brottfall úr meðferð (Garfield, 1994; Wierzbicki og Pekarik, 1993) sé einnig sönn í þessu 

úrtaki. Könnuð voru áhrif þess að hafa greinda kvíðaröskun, þunglyndi og félagsfælni ásamt 

því að greinast í sjálfsvígshættu samkvæmt MINI. Búist var við að fleiri með greinda 

kvíðaröskun neituðu eða hæfu ekki meðferð (Issakidis og Andrews, 2004) en að minna 

brottfall yrði úr meðferð meðal þeirra sem væru með greint þunglyndi eða kvíðaröskun 

(Davis, Hooke og Page, 2006; Issakidis og Andrews, 2004). Kvíðaröskunargreining hafði ekki 

áhrif á hvort fólk hóf meðferð eða féll úr meðferð en fleiri með greinda kvíðaröskun féllu úr 

3ja mánaða eftirfylgd. Þegar hópurinn sem hafði kvíða- og/eða þunglyndisgreiningu var 

skoðaður komu fram sömu áhrif; að fleiri falla úr eftirfylgd. Þunglyndisgreining hafði ekki 

áhrif á brottfall úr meðferð, eftirfylgd eða hvort fólk hóf meðferð. Búist var við meira 
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brottfalli hjá fólki í sjálfsvígshættu (Turner o.fl., 1996, Young o.fl., 2000) en greind 

sjálfsvígshætta hafði ekki áhrif á brottfall.  Búist var við meira brottfalli meðal félagsfælinna 

(Hofman og Suvak, 2006) en félagsfælnigreining hafði ekki áhrif á brottfall. Þá var búist við 

að brottfall og það að hefja ekki meðferð tengdist samslætti við þunglyndi (Issakidis og 

Andrews, 2004; Steet o.fl., 1999) en samsláttur við þunglyndi hafði engin áhrif í þessari 

rannsókn, hvorki á brottfall né hvort fólk hóf meðferð. Þessu ber saman við niðurstöður 

rannsókna á brottfalli úr hugrænni atferlismeðferð (Grilo o.fl., 1998, Hofman og Suvak, 2006; 

Turner o.fl., 1996). Einnig var reiknað með að fjölgreining yki líkur á brottfalli en fjölgreining 

hafði ekki áhrif á brottfall í þessari rannsókn. Þessu ber saman við niðurstöður Hofman og 

Suvak (2006) á brottfalli úr hópHAM. Þá var búist við að hærra PSS skor væri vísbending um 

verri líkamlega heilsu (Cohen, Kamarck og Merlmelstein, 1983) og yki þar með líkur á 

brottfalli (Issakidis og Andrews, 2004). Heildarstigafjöldi á PSS listanum hafði eingöngu áhrif 

á brottfall þegar greint var eftir skilgreiningunni ,,ekki mætt í síðasta bókaða tíma“  en áhrifin 

voru þveröfug við það sem búist var við eða á þann veg að þeir sem falla út upplifa minni 

streitu að meðaltali, og eru þar með væntanlega við betri líkamlega heilsu, en hinir sem halda 

meðferð. Þegar greint var eftir einstökum spurningum PSS listans kom fram að þeir sem ekki 

mættu í síðasta bókaða tíma  og þeir sem mættu í færri en 3 tíma upplifðu að meðaltali 

sjaldnar undanfarinn mánuð að vandamálin hrönnuðust upp án þess að þeir réðu við þau. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við tilgátuna um að minna veikir féllu frekar úr meðferð en 

þeir sem hafa alvarlegri einkenni. Búist var við að þeir sem mældust yfir viðmiði fyrir 

persónuleikaröskun á SAPAS féllu frekar úr meðferð en þeir sem ekki næðu viðmiðum (Fals-

Stewart og Lucente, 1993; Martinsen o.fl., 1998; Persons, Burns og Perloff, 1988). Líkleg 

persónuleikaröskun samkvæmt SAPAS hafði ekki áhrif á brottfall. Þessu ber saman við 

niðurstöður Keijsers, Kampman og Hoogduin (2001) og Grilo og félaga (1998) þar sem 

persónuleikatruflun tengdist ekki brottfallshættu úr einstaklingsHAM. Búist var við meira 

brottfalli meðal þeirra sem reykja eins og kom fram í rannsókn Graff, Griffin og Weiss (2008) 

og stóðst sú tilgáta samkvæmt öllum þremur skilgreiningunum á brottfalli úr meðferð og 

brottfalli úr eftirfylgd.  

Búist var við að þeir sem féllu út væru frekar þeir sem fyndist sér vera batnað og hefðu 

minni einkenni á BDI-II, BAI og einkennaþætti CORE-OM þar sem mikill meirihluti 

þátttakenda mældist með væg, í meðallagi eða nokkur einkenni á BDI-II og BAI og hópurinn 

í heild var undir viðmiði fyrir alvarlega útkomu á CORE-OM (Issakidis og Andrews, 2004; 

Turner o.fl., 1996, Young o.fl., 2000). Þó svo heildarstigafjöldi á BDI-II og BAI listunum 
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hefði ekki áhrif á brottfall í þessu úrtaki, hvorki þegar allur hópurinn var skoðaður  né ef 

eingöngu fólk með þunglyndisgreiningu, eingöngu fólk með þunglyndis- og kvíðagreiningu 

eða eingöngu fólk með kvíðagreiningu var skoðað þá virðist greining á einstökum 

spurningum listanna benda til þess að þar sem áhrif koma fram hafi þeir sem hefja ekki 

meðferð og falla úr henni eftir að hún er hafin vægari einkenni. Þetta virðist þó eingöngu eiga 

við um þá sem hefja ekki meðferð og brottfallna flokkaða eftir skilgreiningunum ,,ekki mætt í 

síðasta bókaða tíma“ og ,,mætt í færri en 3 tíma“.  Þeir sem hófu ekki meðferð sögðust ekki 

upplifa eins mikinn ánægjumissi (þunglyndiseinkenni) og höfðu ekki eins miklar 

meltingartruflanir eða óþægindi í maga (kvíðaeinkenni) og hinir sem hófu meðferð. Þeir sem 

mættu ekki í síðasta bókaða tíma höfðu vægari eftirfarandi þunglyndiseinkenni: ekki eins 

daprir, minna svartsýnir, grétu að meðaltali minna og voru ekki eins áhugalausir og þeir sem 

héldu meðferð og vægara kvíðaeinkenni á þann hátt að þeir áttu auðveldara með að slaka á. 

Við þetta bætist svo minni streita samkvæmt PSS listanum og að óvelkomnar hugsanir og 

tilfinningar trufla þá að meðaltali sjaldnar og óvelkomnar minningar eða hugsanir valda þeim 

sjaldnar vanlíðan. Þeir sem mæta í færri en 3 tíma eru ekki eins svartsýnir, áhugalausir 

óákveðnir og hinir sem héldu meðferð og upplifa einnig sjaldnar að óþægindi, verkir eða 

önnur líkamleg vandamál hafi truflað þá.  Brottfallnir út frá miðgildisskilgreiningunni mætt í 

færri en fjóra tíma mælast hins vegar með meiri þunglyndiseinkenni á tveimur atriðum: Þeim 

fannst frekar eins og væri verið að refsa sér og voru þreyttari eða þreklausari en hinir sem 

mættu í 4 eða 5 tíma. Þeir sem mæta ekki í 3ja mánaða eftirfylgd mælast með meiri einkenni á 

einu atriði CORE-OM listans: Finnst þeir að meðaltali oftar hafa verið algjörlega orku og 

áhugalausir.            

 Þegar niðurstöður fyrir klínískar breytur eru teknar saman þá höfðu fyrri innlagnir á 

geðdeild og reykingar áhrif samkvæmt öllum skilgreiningum brottfalls úr meðferð á þann hátt 

að þeir sem hafa lagst inn og þeir sem reykja falla frekar úr meðferð. Þeir sem mæta ekki í 

síðasta bókaða tíma eða í færri en 3 tíma hafa nokkur þunglyndis- og kvíðaeinkenni vægari en 

hinir sem ljúka meðferð en þeir sem mæta í færri en 4 tíma hafa tvö þunglyndiseinkenni 

alvarlegri. Þeir sem mæta ekki í eftirfylgd eiga síður fyrri meðferðir að baki, reykja frekar, eru 

líklegri til að hafa kvíðagreiningu og finnst þeir að meðaltali oftar hafa verið algjörlega orku 

og áhugalausir síðustu vikuna. Áhrifin hér voru ekki mikil.  

Viðhorf, væntingar og áhugi: 

Búist var við að minni trú á að geta lært aðferðir til að bæta líðan sína tengdist 

brottfalli (Kejsers o.fl., 1999; Kejsers, Kampman og Hoogduin, 2001). Einnig var búist við 
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minni áhuga hjá þeim sem notuðu áfengi til að bæta líðan og að þeir falli frekar út. Hvorugt 

hafði áhrif á brottfall í þessari rannsókn enda líklega ekki góður mælikvarði á áhuga 

(motivation).  Búist var við að þeir sem hefðu minni þekkingu á HAM hefðu óraunhæfari 

væntingar gagnvart meðferðinni og væru því líklegri til brottfalls (Pekarik, 1985b). Þekking á 

HAM hafði einnig eingöngu áhrif á hópinn sem hóf ekki meðferð á þann hátt að fleiri með 

mikla eða einhverja þekkingu á HAM hófu ekki meðferð. Talið var að líkamsrækt gæti dregið 

úr brottfalli ef litið væri svo á að þeir sem hana stunduðu væru duglegri að drífa sig af stað og 

mæta en einnig væri hægt að líta svo á að þeir sem stunda líkamsrækt séu betur á sig komnir 

og því líklegri til að hætta í meðferð af því þeim finnist sér vera batnað. Þar sem spurningin 

náði yfir nokkuð vítt svið allt frá göngutúrum og upp í þolfimi og lyftingar var ekki gott að 

spá fyrir um þetta. Ástundun líkamsræktar hafði eingöngu áhrif á brottfall úr eftirfylgd á þann 

hátt að þeir sem ekki mæta í eftirfylgd eftir 3 mánuði stunda síður líkamsrækt. Búist var við 

að þeir sem teldu líðan sína betri féllu frekar út þar sem þeir væru líklegri til að álíta að sér 

væri batnað (Garfield, 1963; Pekarik, 1983a; Pekarik, 1992). Mat á eigin líðan hafði ekki áhrif 

á brottfall. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Oei og Kazmierczak (1997) á 

brottfalli úr hópHAM við þunglyndi en þeir fengu ekki mun á sjálfsmatskvarða á skapferli 

milli vikna hjá þeim sem féllu úr meðferð og hinum sem luku meðferðinni. 

Neikvæðni / hugsanaskekkjur (DAS-A). Búist var við að þeir sem fengju fleiri stig á 

DAS-A væru almennt neikvæðari en hinir sem fengju færri stig og meiri líkur væru á að þeir 

yrðu neikvæðir gagnvart meðferðinni eða meðferðaraðila og féllu því frekar út (Beckham, 

1992; Berghofer o.fl., 2002; Bostwick, 1987; Pekarik, 1983b; Pekarik 1992). Þessi tilgáta 

stóðst ekki þar sem heildarstigafjöldi á DAS-A listanum hafði ekki áhrif á hvort fólk hóf 

meðferð eða féll úr henni eða eftirfylgd. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Oei 

og Kazmierczak (1997) á brottfalli úr hópHAM við þunglyndi þar sem ekki var munur á 

meðalstigafjölda brottfallinna og þeirra sem héldu meðferð á DAS listanum í byrjun. Greining 

einstakra spurninga DAS-A listans sýndi að þeir sem ekki mættu í síðasta bókaða tíma 

mældust með minni hugsanaskekkjur eða neikvæðni á þremur spurningum DAS-A listans 

(töldu síður að  fólk hefði líklega minna álit á þeim ef þeir gerðu mistök, að það sem öðrum 

fyndist um þá skipti mjög miklu máli og að þeir væru vondar manneskjur ef þeir sýndu fólki 

ekki góðvild, sanngirni og tillitssemi). Þeir sem mættu í færri en 3 tíma mældust með minni 

hugsanaskekkju á einni spurningu (töldu einnig síður að fólk hefði líklega minna álit á þeim  

ef þeir gerðu mistök) og meiri á annarri (voru meira sammála því að maður ætti að reyna að 

vera bestur í öllu því sem maður tekur sér fyrir hendur). Þeir sem mættu í færri en 4 tíma 
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mældust með minni hugsanaskekkju á tveimur spurningum (töldu síður að það sem öðrum 

fyndist um þá skipti mjög miklu og töldu sig frekar geta verið ánægða jafvel þó öðrum líkaði 

ekki við þá) en meiri á einni (töldu þeir sig síður njóta þess betur ef þeir framkvæmdu hluti af 

því að þá langaði til þess en ef þeir gerðu það til að þóknast öðru fólki). Þeir sem ekki mættu í 

3ja mánaða eftirfylgd mældust með meiri hugsanaskekkjur á þremur spurningum (töldu síður 

að þeir gætu haft stjórn á tilfinningum sínum með því að stjórna túlkun sinni á aðstæðum,  að 

jafnvel þó þeir stjórnuðu ekki því sem henti þá, gætu þeir stjórnað því hvernig þeir hugsuðu 

og að annað fólk gæti sýnt þeim umhyggju þótt það viti um alla þeirra veikleika). Svo virðist 

því sem skilgreiningin ekki mætt í síðasta bókaða tíma sé samkvæmust sér í að flokka þá sem 

falla út með minni hugsanaskekkjur en hinar tvær skilgreiningarnar á brottfalli úr meðferð og 

brottfallsskilgreining úr 3ja mánaða eftirfylgd eru meira misvísandi í þessu.   

 Þau áhrif viðhorfa og væntinga sem komu fram í þessari rannsókn voru að þeir sem 

höfðu þekkingu á HAM voru líklegri til að hefja ekki meðferð.  Þeir sem mæta ekki í síðasta 

bókaða tíma hafa að meðaltali minni hugsanaskekkju á þremur spurningum DAS-A listans en 

niðurstöður eru minna afgerandi hjá þeim sem mæta í færri en 3 og færri en 4 tíma. Þeir sem 

mæta ekki í 3ja mánaða eftirfylgd eru líklegri til að stunda ekki líkamsrækt og hafa meiri 

hugsanaskekkju að meðaltali á þremur spurningum DAS-A listans. Áhrifin hér voru ekki 

mikil.  

Eins og búist var við út frá fyrri rannsóknum (Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001; 

Wierzbicki og Pekarik, 1993) voru áhrif breyta ekki mikil þar sem þau komu fram, en áhrif 

tvíkosta breyta fóru ekki yfir Phi = 0,20 og áhrif einstakra spurninga ekki yfir Cohens d = 

0,40. 

 Niðurstöður hlutfallagreiningar í þrepum sýndu að það að finnast síður að maður sé  

mjög dapur (spurning 1 á BDI-II), að reykja, búa á höfuðborgarsvæðinu og vera ekki 

háskólamenntaður spáði best fyrir um brottfall úr meðferðinni samkvæmt skilgreiningunni að 

mæta ekki í síðasta bókaða tíma. Fleira þarf þó greinilega til að skýra brottfall þar sem 

samanlögð skýring þessara breyta var einungis 10%. Þessar niðurstöður styðja ályktanir fyrri 

rannsakenda um að brottfall verði vegna samspils þátta sem varða skjólstæðinginn, sjúkdóm 

hans, umhverfisaðstæður, meðferðina og meðferðaraðila (Garfield, 1994; Pekarik, 1983a; 

Pekarik, 1992; Reis og Brown, 1999; Simons o.fl., 1984). Ekki náðist að skýra nema 8% þess 

að mæta ekki í eftirfylgd þremur mánuðum eftir að meðferð lauk. Það sem spáði best fyrir um 

brottfall úr eftirfylgd var að reykja, hafa ekki áður farið í meðferð við sama vanda, stunda 

ekki líkamsrækt, búa í höfuðborginni og vera minna sammála  DAS-A spurningunni ég get 
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haft stjórn á tilfinningum mínum með því að stjórna túlkun minni á aðstæðum. Það sem spáði 

best fyrir um að fólk hæfi ekki meðferð var að vera karlkyns, hafa þekkingu á hugrænni 

atferlismeðferð og að finnast maður síður fá minni ánægju út úr hlutunum en áður (sp.4 á 

BDI-II). Saman skýrðu þessar breytur 6% dreifingar þess að hefja ekki meðferð.  

Af þessum niðurstöðum er nokkuð ljóst að fleira en þær breytur sem hér voru skoðaðar 

þarf til að spá fyrir um hvort fólk er líklegt til að hefja ekki meðferð eftir inntökuviðtal, falla 

úr meðferð eða mæta ekki í eftirfylgd. Einungist náðist að skýra um og innan við 10% af 

dreifingunni. Galli á þessari rannsókn er að flestar breytanna sem hægt var að skoða voru 

lýðfræðilegar og klínískar breytur sem fræðimenn eru sammála um að spái illa fyrir um 

brottfall. Æskilegt hefði verið að hafa góðar mælingar á breytum sem taldar eru spá betur fyrir 

um brottfall svo sem áhuga (motivation), væntingum, viðhorfum gagnvart meðferð og 

meðferðaraðila og samvinnu í hópi (Garfield, 1994; Keijsers, Kampman og Hoogduin, 2001; 

Oei og Kazmierczak, 1997; Reis og Brown, 1999; Simons o.fl., 1984; Wierzbicki og Pekarik, 

1993). Þá hefði einnig verið áhugavert að spyrja þátttakendur um ástæður þeirra fyrir brottfalli 

úr meðferðinni og kanna hvernig þeim farnaðist eftir að þeir féllu út. 
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Bakgrunnsspurningar 

            

1. Hvaða námi hefur þú lokið?  Merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið að fullu. 
 

   �1 Skyldunámi (t.d grunnskólaprófi, landsprófi, gagnfræðaprófi). 

 �2 Starfsnámi,  iðnnámi, bóklegu framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, samvinnuprófi, 
verslunarprófi, vélfræðinganámi, skipstjórnarnámi, sjúkraliðanámi, lögreglunámi 
o.s.fv.). 

 �3 Sérskólanámi á eða við háskólastig (t.d. iðnfræði- eða tækninámi,   garðyrkjunámi, 
tæknieiknun). 

       �4 Háskólanámi (3ja ára eða lengra háskólanámi). 

           �5  Öðru námi, hverju?________________________________________ 
 

     2.  Ert þú í launaðri vinnu þessa dagana? 
 

�1  Já ���� Sp. 3 næst 

�2  Nei ���� Sp. 5 næst 

 
3. Hvert er aðalstarf þitt? 
 

�1 Ósérhæft starf, verkamannavinna (t.d. ræstingarstarf, fiskvinnslustarf) 

�2 Afgreiðslu- og þjónustustarf (t.d. afgreiðslustarf, umönnunarstarf (ófaglærðir) 

�3 Iðnaðarmaður (t.d. hársnyrtir) 

�4 Skrifstofustarf (t.d. gjaldkeri, innheimta, símavörður) 

�5 Sérhæft starf eða tæknistarf (t.d. lögreglumaður, sjúkraliði) 

�6 Sérfræðingsstarf (t.d. lögfræðingur, læknir, hjúkrunarfræðingur) 

�7 Stjórnunarstarf (fyrirtækjastjórnandi, deildarstjóri í fyrirtæki, hátt settur 
embættismaður) 

�8   Annað, hvað? __________________________________________ 
 
 
  

4. Hvert er starfshlutfall þitt nú? ________%  
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5.  Ert þú heimavinnandi, í námi, öryrki, atvinnulaus, frá vinnu vegna veikinda eða í 
fríi? 

 

�1  Atvinnulaus  ���� Hve margar vikur verið atvinnulaus? ___ 

�2  Frá vinnu eða hætt að vinna vegna veikinda              

�3  Í fríi/fæðingarorlofi 

�4  Námsmaður  

�5  Heimavinnandi sem hefur ekki annað starf 

�6  Öryrki 

 

6.  Hversu langa vinnuviku vannst þú að jafnaði í síðasta mánuði? (Átt er við 
heildarvinnustundafjölda í öllum launuðum störfum) 

 Fjöldi klst. á viku: ________klst. 

 

7.   Hver er hjúskaparstaða þín? 

�1  Gift(ur)/ Í sambúð 

�2  Einhleyp(ur) 

�3  Fráskilin(n) 

�4      Ekkja/ekkill   

 

8.  Hversu mörg börn átt þú? 

�1  Ekkert 

�2  Eitt 

�3  Tvö 

�4  Þrjú 

�5  Fjögur 

�6  Fimm                                  

�7  Sex eða fleiri 
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9.   Hvað eru margir heimilsmenn að þér undanskildum/skildri? 

�1  Enginn 

�2  Einn 

�3  Tveir 

�4  Þrír 

�5  Fjórir 

�6  Fimm                                  

�7  Sex eða fleiri 

 

10.   Hver er þekking þín á hugrænni atferlismeðferð (HAM) (e. cognitive behavior 

therapy) 

�1  Ég hef aldrei heyrt um HAM 

�2  Ég hef heyrt um HAM en veit ekkert um hana 

�3  Ég hef heyrt um HAM og hef kynnt mér það lauslega 

�4  Ég hef kynnt mér HAM ítarlega s.s með lestri bóka sem leggja áherslu á HAM 

�5  Ég hef farið í HAM meðferð en nýtti mér ekki aðferðirnar sem ég lærði þar 

�6  Ég hef farið í HAM meðferð og nýtti mér þær aðferðir sem ég lærði þar. 

 

11.  Hefur þú áður verið í meðferð til að takast á við þann vanda sem þú ert núna að 
glíma við? 

�1  Nei 

�2  Já 

 

12.  Ef þú svaraðir játandi, hver sá um meðferðina? 

�1  Heimilislæknir 

�2  Hjúkrunarfræðingur 

�3  Sálfræðingur 

�4  Geðlæknir 

�5  Annað. Hvað?_______________________________________________________ 
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13.  Hefur þú trú á að geta lært aðferðir til að ráða við líðan þína? 

�1  Mjög mikla 

�2  Mikla 

�3  Hvorki né 

�4  Litla  

�5  Mjög litla 

 

14.  Hefur þú lagst inn á geðdeild? 

�1  Nei 

�2  Já,  hversu oft?________ 

 

15.  Notar þú áfengi eða önnur vímuefni til að reyna að minnka vanlíðan? 

�1  Alltaf 

�2  Oft 

�3  Stundum 

�4  Sjaldan 

�5  Aldrei 

 

16.  Stundar þú líkamsrækt. Athugið átt er við hverskonar hreyfingu, t.d. göngutúra, 
fjallgöngur, sund, hlaup, þolfimi, lyftingar osfv. 

�1  Nei  

�2  Já 

 

17.  Ef já, hversu oft? 

�1  1 – 3 í mánuði 

�2  1 sinni í viku 

�3  2 – 3 í viku 

�4  3 – 5 sinnum í viku 

�5  Oftar en fimm sinnum í viku. 

 

18.  Reykir þú? 

�1  Já 

�2  Einungis þegar ég fæ mér í glas 

�3  Nei 

 


