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Ágrip 

Bakgrunnur. Til eru nokkrar aðferðir sem nýtast þegar hjálpa á fólki að ná fram breytingum á hegðun. 

Hugræn atferlismeðferð hefur náð gríðarlegri útbreiðslu og tekur á víðu sviði vandamála á borð við 

þunglyndi, kvíða og langvinna verki. Áhugahvetjandi samtal er aðferð sem á rætur sínar að rekja, líkt 

og hugræn atferlismeðferð, til sálfræðinnar. Það var fyrst notað í tengslum við áfengis- og 

vímuefnavanda en hefur á undanförnum áratug rutt sér til rúms víðar. Sem dæmi mætti nefna við 

meðhöndlun langvinnra sjúkdóma á borð við sykursýki og offitu. Mikilvægt er fyrir sjúkraþjálfara að 

kunna skil á og geta beitt sem flestum aðferðum sem hvetja fólk til meiri virkni og hreyfingar en það 

getur haft í för með sér bætt lífsgæði fyrir skjólstæðinga þeirra. Áhugahvetjandi samtal er ein þessara 

aðferða. 

Tilgangur. Markmið ritgerðarinnar er að skoða árangur af notkun áhugahvetjandi samtals meðal 

einstaklinga með insúlínháða sykursýki. Annars vegar í tengslum við bætta blóðsykurstjórn og hins 

vegar við heilsueflingu þar sem megináhersla er á líkamsþjálfun.  

Aðferð. Leitað var að rannsóknum með kerfisbundnum hætti frá 1983-2014 á leitarvélum á 

veraldarvefnum. 

Niðurstöður. Tíu rannsóknir fundust en einungis tvær uppfylltu leitarskilyrði. Þessar tvær 

rannsóknir gefa vísbendingar um að áhugahvetjandi samtal gagnist sem meðferð til að bæta 

blóðsykurstjórn. Engin rannsókn fannst um áhrif áhugahvetjandi samtals á aukna líkamsþjálfun.  

Ályktun. Samantektin er takmörkuð því aðeins tvær rannsóknir fundust sem gefa vísbendingar um 

að áhugahvetjandi samtal hafi jákvæð áhrif á blóðsykurstjórn fólks með insúlínháða sykursýki. Full 

ástæða er til frekari rannsókna á aðferðinni í tengslum við meðferð þessara sjúklinga.     
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Abstract 

Background. A few methods are available to help people to change their behavior. Cognitive 

behavior therapy is a widely accepted therapy to treat a spectrum of conditions, such as  depression, 

anxiety and chronic pain. Motivational interviewing is another method grounded in psychology. 

Motivational interviewing was first conducted to treat patients suffering from substance abuse but has 

in recent decade grown popular in treating chronic diseases, such as diabetes and obesity. It is 

important for physical therapists to be familiar with different kinds of methods that can encourage their 

patients to be more physically active and thus improve their wellbeing. Motivational interviewing is one 

of those methods. 

Purpose. The purpose of this thesis is to evaluate the effectiveness of motivational interviewing for 

glycaemic control and promotion of physical activity in patients with insulin dependent diabetes 

mellitus. 

Method. A systematic review was conducted to find studies from 1983 through 2014. 

Results. Of 10 papers initially identified only two met the criteria for review. Results of these two 

studies suggest that motivational interviewing can be useful in the treatment of patients with insulin 

dependent diabetes mellitus regarding improved glycaemic control. No study could be found on the 

effects of the method to improve physical activity. 

Conclusion. The systematic review is limited because only two studies give indication that 

motivational interviewing can assist in glycaemic control. Further research is needed to see if 

motivational interviewing can be  useful for these patients. 
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1 Inngangur 

Gamall málsháttur segir „erfitt er að kenna gömlum hundi að sitja“. Eins og við þekkjum flest reynast 

breytingar okkur mannfólkinu oft og tíðum erfiðar. Við getum velt hlutunum fram og aftur, leitað álits 

hjá fagfólki á sviðinu, talað við fjölskyldu okkar og vini án þess að komast að niðurstöðu og viðhaldið 

þannig óbreyttu ástandi.  

Að stunda reglubundna hreyfingu er nokkuð sem öllum er nauðsynlegt til að stuðla að góðri heilsu. 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út viðmið fyrir alla aldurshópa um hve mikillar 

hreyfingar er þörf. Í aldurshópnum 18-64 ára er miðað við 150 mínútur á viku af hreyfingu við meðal 

álag eða 75 mínútur á viku við mikið álag. Í þessum viðmiðum kemur einnig fram að þeir sem stunda 

hreyfingu í þessu magni eru ólíklegri en jafnaldrar þeirra sem hreyfa sig lítið til að þróa með sér ýmsa 

sjúkdóma svo sem kransæðasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, offitu, sykursýki, ristil– og 

brjóstakrabbamein auk þunglyndis (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, 2010). 

Þrátt fyrir þann augljósa heilsufarsvanda sem steðjar að ef fólk hreyfir sig ekki nóg eru fáir sem 

uppfylla þau skilyrði sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin leggur upp með. Í bandarískri rannsókn 

sem birtist árið 2011 kemur fram að minna en 10% Bandaríkjamanna ná viðmiðum sem þarlend 

yfirvöld setja fram. Þessi viðmið, (Physical activity guidelines for Americans) fyrir 20 ára og eldri, eru 

þau sömu og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin setur fram fyrir aldurshópinn 18-64 ára (Tucker, Welk 

og Beyler, 2011). 

Fræðsla og þekking á gildi hreyfingar dugar oft ekki til að fólk fari að hreyfa sig. Að breyta hegðun 

sinni er, eins og við þekkjum flest, ekki einfalt. Einstaklingurinn þarf að vinna vinnuna sjálfur, hann þarf 

áhuga og ef til vill hvatningu og síðast en ekki síst að ætla sér tíma og setja fram raunhæfar áætlanir. 

Til þess að halda sig við breytinguna skiptir máli að áhugi og löngun séu fyrir hendi (Ivarsson og 

Prescott, 2010). 

Eins og svo ótal margt í lífinu taka áhugi og langanir okkar dýfur og þá skiptir máli að hafa stuðning. 

Þann stuðning getur sjúkraþjálfari veitt til dæmis fólki sem þarf á stuðningi að halda til að byrja eða 

viðhalda líkamlegri virkni. Fólk leitar til sjúkraþjálfara vegna ýmissa vandamála sem eru þó 

misalvarleg. Árangur meðferðar sjúkraþjálfara er að miklu eða öllu leyti undir því kominn að 

einstaklingurinn hafi áhuga á að vinna að úrlausn vandans og fylgi leiðbeiningum. Sjúkraþjálfari þarf 

að vera tilbúinn að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur og vera fljótur að átta sig á 

líkamlegri og ekki síður andlegri líðan. 

Sjúkraþjálfarar hafa ekki verið áberandi í vinnu með skjólstæðinga sem eru með sykursýki af 

tegund 1 en geta aðstoðað þegar kemur að ráðgjöf og stuðningi við hreyfingu sem er þessum hópi 

mikilvæg. Í ritgerðinni verður farið yfir orsakir og einkenni sykursýki af tegund 1 og hvernig 

blóðsykurstjórn fer fram. Sjúkdómurinn greinist oftast hjá börnum og unglingum sem þurfa í kjölfarið að 

breyta um lífsstíl til að forðast lífshættulegt ástand og til að koma í veg fyrir slæmar langtímaafleiðingar 

sjúkdómsins. Ákveðinn hluti þessa hóps gæti þurft á stuðningi og aðstoð að halda við að hafa stjórn á 

sjúkdómnum, einkum blóðsykri.  
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Til eru nokkrar leiðir sem sjúkraþjálfarar geta hagnýtt sér í vinnu  með einstaklingum sem vilja eða 

þurfa einhverra hluta vegna að breyta hegðun sinni eða lífsstíl. Hér á eftir fer fræðileg umfjöllun um 

þrjú líkön eða aðferðir sem beinast að hegðunarbreytingu en þau hafa öll verið notuð í klínísku 

umhverfi í um það bil 30 ár. Þessi líkön eru þverkenningalíkan um hegðunarbreytingu, hugræn 

atferlismeðferð og áhugahvetjandi samtal. Í lok kafla um þverkenningalíkan um hegðunarbreytingu og 

hugræna atferlismeðferð er sagt stuttlega frá rannsóknum sem gerðar hafa verið í tengslum við þessi 

líkön og blóðsykurstjórn hjá einstaklingum með sykursýki af tegund 1.  

Á eftir fræðilegri umfjöllun um áhugahvetjandi samtal, sem er aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar, 

verða skoðaðar rannsóknir þar sem áhugahvetjandi samtal hefur verið notað til að aðstoða fólk með 

sykursýki af tegund 1 við blóðsykurstjórn. Með því að gera kerfisbundna samantekt (systematic 

review) verður reynt að svara rannsóknarspurningum en þær eru eftirfarandi:  

1.  Hefur áhugahvetjandi samtal áhrif til að bæta blóðsykurstjórn hjá einstaklingum með  sykursýki 

af tegund 1? 

2. Hefur áhugahvetjandi samtal verið notað til heilsueflingar hjá fólki með sykursýki af tegund 1 þar 

sem áhersla er á aukna líkamlega virkni sem meðferðarform og hver er árangurinn? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Áhugahvöt – hvað er það? 

Í íslenskri orðabók er samsetta orðið áhugahvöt ekki að finna. Orðið áhugi er hins vegar þar og eru 

skýringar orðsins eftirfarandi: „Áhugi; hugur á einhverju, vilji til að fást við eitthvað : hafa áhuga á e-u 

(málefni, starfi) , vera fullur áhuga , leggja ríkan hug á e-ð.“ Hvöt hefur eftirfarandi skýringar: „hvatning, 

örvun, eggjun : ...af eigin löngun eða vilja, ekki hvattur af öðrum“ (Íslensk orðabók, 1988). 

Í íslensk-enskri orðabók Arnar og Örlygs segir um orðið motivation: „hvatning, örvun; (innri) hvöt, 

áhugi 2 ástæða; kveikja“ (Ensk-íslensk skólaorðabók, 1986). 

Í grein Deci og Ryan (2000) er áhugahvöt (motivation) skilgreind sem það að færast í átt þess að 

gera eitthvað (to be moved to do something) en að sýna einhverju engan áhuga, hafa ekki hvatningu, 

er því andstæða áhuga eða áhugahvatar.  

Breytilegt er hversu mikinn áhuga (level of motivation) við sýnum ákveðnu viðfangsefni og einnig á 

hvaða grundvelli (orientation of motivation) áhugi okkar byggist. Rætt hefur verið um innri og ytri 

áhugahvöt í þessu sambandi (Deci og Ryan, 2000). 

 

2.1.1 Innri og ytri áhugahvöt 

Hægt er að skipta áhugahvöt upp í innri (intrinsic) og ytri (extrinsic) hvata. Aðalmunur á innri og ytri 

áhugahvöt er fólginn í því á hvaða forsendum við göngum til ákveðinna gjörða eða verka. Innri 

áhugahvöt okkar kemur til vegna þess að úrlausn verkefnis eða útkoma þess er á einhvern hátt 

áhugaverð eða skemmtileg. Frá fæðingu erum við að eðlisfari virk og forvitin og sést það á þeim 

áhuga sem við höfum til að læra og kanna hluti. Þá þarf ekki endilega utanaðkomandi þætti til að virkja 

áhuga, því hann er nauðsynlegur til að öðlast þekkingu og hæfileika sem þarf til að efla líkamlegan og 

félagslegan þroska (Deci og Ryan, 2000).   

 Ytri áhugahvöt er ekki endilega til komin vegna áhuga á verkefninu sjálfu heldur snýst vegferðin 

um að ná lokatakmarki. Dæmi um slíka ytri áhugahvöt væri nemi sem ynni heimavinnu vegna ótta við 

refsingu foreldra eða kennara ef heimavinna sæti á hakanum. Annað dæmi um slíkt mætti nefna að 

ljúka áfanga í skóla eða vinnu vegna þeirra áhrifa sem það kann að hafa á starfsframa viðkomandi. 

Þessi dæmi fela hvort tveggja í sér ytri þætti áhugahvatar vegna þeirra áhrifa sem úrlausn þeirra hefur 

á þróun mála í framhaldinu (Deci og Ryan, 2000).   

Í grein Wilson, Markley og Markley (2012) kemur fram að þó flestir geri sér grein fyrir að þeir ættu 

að stunda hreyfingu heilsunnar vegna ná fæstir þeim almennu viðmiðum sem hafa verið gefin út af þar 

til bærum stofnunum. Ástæðan virðist í flestum tilfellum vera að fólk skortir áhugahvöt. Ytri hvatar 

áhuga eru taldir skapa streitu hjá fólki en innri hvatar taldir draga úr streitu og auka andlega vellíðan.  

Wilson og félagar (2012) rannsökuðu tengsl milli líkamsþjálfunar, heilsu og hreysti bandarískra 

hermanna og hvort þeir æfðu vegna innri eða ytri hvata. Ytri hvöt í þessu tilfelli var sú skylda 

hermanna að uppfylla kröfur um líkamlega hreysti. Helstu niðurstöður þeirra voru meðal annars að þeir 

sem æfðu vegna innri hvata komu betur út úr mælingum á hreysti (fitness) en þeir sem æfðu vegna 
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ytri hvata. Rannsakendur töldu að þeir sem stunduðu líkamsþjálfun vegna ytri hvata legðu ekki jafn 

hart að sér og hinir og stæðu þeim þess vegna að baki. Sú ályktun sem dregin var af þessu er að 

magn og gæði hreyfingar stjórnast að hluta af því hvort við höfum innri eða ytri áhugahvöt. Það eru því 

líkur á að fólk gæti hagnast af því að innri ástæður svo sem bætt heilsa eða aukið langlífi séu dregnar 

fram fremur en ytri ástæður svo sem nauðsyn eða skyldur gagnvart yfirmanni eða vinnustað. 

2.2 Insúlínháð sykursýki 

Sykursýki af tegund 1 er oftast nefnd insúlínháð sykursýki (insulin dependent diabetes mellitus) og 

greinist yfirleitt hjá börnum og ungmennum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin rannsakaði nýgengi 

insúlínháðrar sykursýki á árabilinu 1990-1999 meðal barna og ungmenna á aldursbilinu 0-14 ára. Á 

tímabilinu greindust 43.013 börn í þýði 84 milljóna barna. Nýgengi sjúkdómsins er mjög misjafnt eftir 

heimshlutum og í Kína og Venesúela greindist 0,1 barn á hverja 100.000 íbúa á ári en í Finnlandi 

greindust 40.9 börn á hverja 100.000 íbúa. Á þessu 10 ára tímabili jókst nýgengi sykursýki um 2,8% á 

ári á heimsvísu (The DIAMOND Project Group, 2006). Á Íslandi jókst tíðni insúlínháðrar sykursýki um 

3% á ári á tímabilinu frá 1971 til 2005. Á árunum 2001-2005 greindust að meðaltali 18,8 börn á hverja 

100.000 íbúa á ári (Arna Guðmundsdóttir munnleg heimild, 25. apríl 2014). Vegna þess hve hratt tíðni 

insúlínháðrar sykursýki jókst á tímabilinu hafa margar spurningar vaknað um tilurð sjúkdómsins. Ekki 

er hægt að skýra þessa aukningu með erfðabreytileika einum heldur þarf að leita skýringa í 

umhverfisþáttum eða tjáskiptum í genaumhverfi (gene-environment interaction). Einnig eru vís-

bendingar um að offita snemma á æviskeiðinu geti haft áhrif auk þess sem streita innan fjölskyldunnar 

virðist skipta máli (The DIAMOND Project Group, 2006).  

Sykursýki af tegund 1 birtist eftir að ónæmiskerfið hefur ráðist gegn og drepið betafrumur í 

Langerhanseyjum briskirtilsins. Enn hefur ekki fundist fullkomin skýring á hvers vegna þetta gerist. 

Betafrumurnar eru einu frumur líkamans sem framleiða insúlín sem er mannfólkinu nauðsynlegt (IDF 

Diabetes Atlas, 2013). Insúlín hefur meðal annars það hlutverk að draga úr magni glúkósa 

(blóðsykurs) í blóði eftir máltíðir með því að breyta honum yfir í glýkógen sem lifrin geymir. Á milli 

máltíða, þegar blóðsykur lækkar, breytir lifrin glýkógeni aftur yfir í glúkósa en þá hefur briskirtillinn 

minnkað eða hætt seytingu insúlíns hjá heilbrigðum einstaklingi (Guyton og Hall, 2006).  

Samtök sykursjúkra í Bandaríkjunum hafa sett fram eftirfarandi greiningarskilmerki fyrir sykursýki af 

tegund 1. Séu einhver þessara einkenna til staðar er líklegt að um sykursýki sé að ræða en þá þarf að 

staðfesta mælingar daginn eftir. 1) Einkenni sykursýki (þorsti, tíð þvaglát og óútskýrt þyngdartap) eru 

til staðar og 2) mældur blóðsykur er hærri en 11.1 mmól/l þegar mælt er af tilviljun, óháð tíma 

sólarhrings og síðustu máltíð. 3) Glúkósi í blóðvökva eftir 8 klukkustunda föstu á ekki að vera hærri en 

7 mmól/l. 4) Ef blóðsykur er hærri en 11.1 mmól/l tveimur klukkustundum eftir inntöku lausnar sem 

inniheldur 75g af glúkósa uppleystum í vatni (American diabetes association, 2011). 

Greiningarskilmerki samtaka sykursjúkra í Bandaríkjunum eru þau skilmerki sem Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin styðst við en að auki hefur hún gefið út að greina megi sykursýki ef langtíma-

gildi (HbA1c) fer yfir 6,5% (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, 2011). 

Helstu einkenni ómeðhöndlaðrar sykursýki af tegund 1 eru eins og áður sagði tíð þvaglát, þorsti og 

þyngdartap. Þreyta, breytingar á sjón og stöðug hungurtilfinning geta líka gert vart við sig (IDF 
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Diabetes Atlas, 2013). Með tímanum getur sykursýki valdið skemmdum í hjarta- og æðakerfi, augum, 

nýrum og taugum. Sykursýki eykur líkur á hjartasjúkdómum og heilablóðföllum og um helmingur þeirra 

sem eru með sykursýki deyja af völdum þeirra. Með minnkuðu blóðflæði til fóta vegna skemmda í 

æðakerfi verða skemmdir í taugavef sem valda skertu skyni og sár á fótum gróa verr. Hár blóðsykur 

veldur einnig skemmdum í smáæðum augnbotna sem leiðir til sjúkleika í sjónhimnu og blindu ef ekkert 

er að gert. Sykursýki er að auki ein af meginorsökum nýrnabilunar (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, 

2013). 

Hjá fólki með sykursýki af tegund 1 er lyfjagjöf nauðsynleg til að halda lífi. Það getur lifað heilbrigðu 

lífi ef góð stjórn er á blóðsykri og mataræði en auk þess þarf reglubundin hreyfing að vera hluti af 

daglegum venjum. Mælingar á blóðsykri þarf að framkvæma 4-6 sinnum á sólarhring en þá er blóðsýni 

tekið úr fingri og það sett í sérstakan mæli. Mælieiningin (mmól/l) er magn glúkósa í blóði þegar 

mælingin fer fram. Eftir að mæling fer fram er insúlíngjöf ákveðin með tilliti til niðurstöðu hennar. 

Insúlín er gefið undir húð með sprautu eða insúlíndælu. Góðri blóðsykurstjórn telst náð ef blóðsykurs-

gildi eru á milli 3,9 og 7,2 mmól/l fyrir máltíð og lægri en 10,0 mmól/l tveimur klukkustundum eftir 

máltíð. Einnig telst blóðsykurstjórn góð ef langtímagildi (HbA1c) er undir 7%, en hjá heilbrigðum 

einstaklingum er gildi HbA1c undir 6% (American diabetes association, 2014). Sykraður blóðrauði 

(glycated haemoglobin) skammstafað HbA1c eða A1c endurspeglar blóðsykurstjórn undanfarnar 8-12 

vikur. Magn sykraðs blóðrauða í blóðvökva (plasma) er tengt því magni glúkósa sem blóðrauðinn 

hefur komist í tæri við (Silverthorn, 2010). Eftir því sem blóðsykurstjórn verður nákvæmari er aukin 

hætta á ofmeðhöndlun. Rannsókn (The DCCT Research group, 1993) sýndi að tíðni blóðsykurfalla 

varð þreföld auk þess sem þyngdaraukning varð hjá þeim sem fylgdu nákvæmari stjórn.      

Mataræði skiptir einnig miklu máli í blóðsykurstjórn. Ef ekki er vandað til við val á fæðutegundum 

geta orðið miklar sveiflur á gildum blóðsykurs. Reglulegir matmálstímar og sambærilegt magn 

hitaeininga dag hvern er mikilvægur þáttur til að draga úr þessum sveiflum. Samtök sykursjúkra í 

Bandaríkjunum hafa gefið út ráðleggingar varðandi mataræði fólks með sykursýki. Um 30% 

hitaeininga ættu að vera úr fituríkum matvælum en forðast skal herta fitu. Um 20% hitaeininga eiga að 

koma úr próteini og um 50% hitaeininga ættu að koma frá kolvetnaríkum matvælum. Mataræði fólks 

með insúlínháða sykursýki þarf einnig að vera trefjaríkt því trefjar draga úr upptökuhraða kolvetna úr 

fæðu en það hefur áhrif á hve hratt blóðsykur hækkar eftir máltíð (Delahanty og McCulloch, e.d.). 

Huga þarf að líkamlegri virkni fólks með insúlínháða sykursýki og fjallar næsti kafli um það 

viðfangsefni. 

2.3 Líkamleg virkni og insúlínháð sykursýki    

Einstaklingar með insúlínháða sykursýki geta verið líkamlega virkir og stundað hvers kyns hreyfingu 

allt frá frístundaiðju til keppnisíþrótta. Þetta á þó aðeins við um þá sem eru lausir við fylgikvilla og hafa 

góða stjórn á blóðsykri. Við hreyfingu getur súrefnisupptaka líkamans orðið tuttuguföld og nota beina-

grindarvöðvar glýkógen- og þríglýseríðbirgðir sínar ásamt fitusýrum sem losna úr fituvef og glúkósa 

sem lifrin sendir frá sér til að viðhalda blóðsykri. Blóðsykri í heilbrigðum einstaklingi er nákvæmlega 

stjórnað þrátt fyrir líkamlegt erfiði. Hormónar líkamans sjá um þessa stjórn en hún tapast að mestu hjá 

einstaklingum með insúlínháða sykursýki (American diabetes association, 2004). 



  

6 

 

Samtök sykursjúkra í Bandaríkjunum hafa sett fram almennar leiðbeiningar um hvað skal haft í 

huga áður en lagt er af stað með þjálfun: Varast skal að hefja þjálfun ef blóðsykur er hærri en 14,0 

mmól/l og ketónar finnast í þvagprufu. Ef blóðsykur er hærri en 16,7 mmól/l og ketónar finnast ekki í 

þvagi skal ekki hefja æfingu. Ef skortur er á insúlíni í blóðinu getur líkaminn brugðist við með að seyta 

hormónum sem hækka blóðsykur enn frekar og getur það leitt til alvarlegs ástands, svonefndrar 

ketónblóðsýringar (ketoacidosis) sem meðhöndla þarf á sjúkrahúsi. Ketónblóðsýring verður ekki skýrð 

nánar hér. Líkamsþjálfun skal ekki hafin ef blóðsykur er lægri en 5,6 mmól/l en þá má bregðast við 

með kolvetnaríkum drykk sem hækkar blóðsykurinn. Of lágur blóðsykur (hypoglycemia) getur í sinni 

alvarlegustu birtingarmynd dregið fólk til dauða. Fylgjast skal með blóðsykri fyrir og eftir æfingu og 

bregðast við með inntöku kolvetna ef einstaklingur verður var við einkenni blóðsykurfalls. Kolvetnarík 

fæða skal alltaf vera til taks á meðan og eftir að æfingu líkur (American diabetes association, 2004). 

Miðað er við að einstaklingar með insúlínháða sykursýki þjálfi þrisvar til fjórum sinnum í viku í 20-60 

mínútur í senn á 50-80% púlsleif (heart rate reserve). Mælt er með virkni þar sem þungaburður og 

högg eru ekki til staðar svo sem hjólreiðum, sundi og vatnsþjálfun. Mælt er með notkun léttra lóða þar 

sem stuðst er við 40-60% af 1RM (one repetition maximum) og gerðar eru 15-20 endurtekningar. Ef 

blóðsykurstjórn er góð má þyngja æfingarnar. Að síðustu er mælt með að einstaklingar með sykursýki 

æfi með einhverjum sem þekkir til sjúkdómsins og geti brugðist við í neyðartilfellum (Powers og 

Howley, 2007). 

Að ofantöldu er ljóst að fara þarf rétt af stað þegar einstaklingi með insúlínháða sykursýki er ráðlagt 

varðandi hreyfingu. Í grein samtaka sykursjúkra í Bandaríkjunum kemur fram að nokkrar rannsóknir 

hafi ekki getað sýnt fram á að líkamleg virkni hafi áhrif til bættrar blóðsykurstjórnar ein og sér þegar 

langtímagildi voru borin saman hjá þeim sem hreyfa sig og þeim sem hreyfa sig ekki. Áherslurnar hafa 

því breyst frá því að stunda þjálfun eingöngu vegna áhrifa á blóðsykurstjórn yfir í að stunda þjálfun 

vegna margvíslegra annarra áhrifa sem hún hefur á heilsu. Heilsufarslegur ávinningur þjálfunar er 

meðal annars að lækkun getur orðið á blóðþrýstingi og blóðfitum, auk þess getur virkni hjarta- og 

æðakerfis batnað. Sykursýki, auk hækkaðs blóðþrýstings og blóðfitu, eru allt áhættuþættir fyrir 

æðakölkun. Því er ljóst að heilsufarslegur ávinningur þess að stunda líkamsrækt vegur þungt á móti 

hinum kostinum, að stunda ekki líkamsþjálfun (American diabetes association, 2004). 

2.4 Þverkenningalíkan um hegðunarbreytingu 

Rætur þverkenningalíkans um hegðunarbreytingu (Transtheoretical model of behavioral change) má 

rekja aftur til ársins 1977 en upphafsmaður þess er James O. Prochaska. Líkanið lýsir þeim 

breytingum sem verða á hugsanaferlum einstaklings þegar ætlun hans er að gera breytingar á lífsstíl 

sínum. Grundvallarhugmyndir þverkenningalíkansins eru breytingaþrep (stages of change), 

breytingaferlar (processes of change), ákvörðunarvog (decisional balance) og trú á eigin getu (self-

efficacy) (Velicer, Prochaska, Fava, Norman og Redding, 1998). 

Öll umfjöllun hér á eftir í tengslum við breytingaþrepin er upprunnin úr grein Velicer o.fl. (1998). 
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2.4.1 Breytingaþrep  (stages of change) 

Breyting á hegðun, til dæmis að hefja ástundun hreyfingar, var oft álitin afmarkaður atburður en 

þverkenningalíkanið lítur á þess háttar breytingar sem ferli sem tekur tíma og samanstendur af fimm 

þrepum. Þau eru foríhugunarþrep, íhugunarþrep, undirbúningsþrep, framkvæmdarþrep og viðhalds-

þrep. Þessi þrep eru jafnframt meginþáttur í uppbyggingu líkansins. Nauðsynlegt er að gera sér strax 

ljóst að breytingar taka tíma og ná yfir tímabil frá því að einstaklingurinn fer að íhuga breytingar þar til 

breytingin hefur fest sig í sessi. 

2.4.1.1 Foríhugunarþrep (precontemplation) 

Á þessu þrepi hefur einstaklingurinn engar fyrirætlanir um að gera breytingar í nánustu framtíð en þá 

er yfirleitt miðað við næstu 6 mánuði. Fólk getur verið á foríhugunarþrepi vegna þess að það er ekki 

nægilega upplýst um afleiðingar hegðunar sinnar eða það hefur reynt við breytingar en ekki tekist að 

fylgja ferlinu eftir og hætt þess vegna. 

2.4.1.2 Íhugunarþrep (contemplation) 

Hér hefur fólk fyrirætlun um breytingar á næstu 6 mánuðum. Það er meðvitað um kosti breytinganna 

en er einnig mjög meðvitað um galla þeirra. Sú togstreita sem skapast innra með fólki þegar það 

stendur frammi fyrir ákvörðun um breytingar verður oft til þess að stöðnun verður á þessu þrepi og 

getur stöðnunin varað mjög lengi. Þetta hefur jafnan verið skilgreint sem langvinn íhugun. Þess ber að 

geta að þeir sem eru staðnaðir á þessu þrepi eru ekki tilbúnir að taka þátt í námskeiðum þar sem 

einblínt er á að virkja fólk til að stíga skrefið og fara af stað. Sem dæmi mætti nefna námskeið í 

líkamsræktarstöð eða námskeið sem miðar að aukinni virkni og bættum lífsstíl (action oriented 

programs). 

2.4.1.3 Undirbúningsþrep (preparation) 

Á þessu þrepi hefur fólk tekið ákvörðun um breytingu og hefur í huga að hrinda henni í framkvæmd á 

næsta mánuði. Þessir einstaklingar hafa gjarnan stigið einhver skref í átt að breytingu undanfarið ár 

svo sem talað við sérfræðing, lækni, keypt sjálfshjálparbækur og svo framvegis. Fólk á þessu þrepi er 

móttækilegt fyrir að hefja þátttöku í námskeiðum sem miða að aukinni virkni og bættum lífsstíl. Fólk er 

yfirleitt stutt á þessu þrepi. 

2.4.1.4 Framkvæmd (action) 

Fólk hefur breytt hegðun sinni og heldur sig við breytinguna. Framkvæmdarþrep byrjar á degi 1 og 

varir næstu 6 mánuði. Fólk á þessu þrepi þarf að geta haldið sig við æfingaáætlun eða frá því áreiti 

sem olli því að breytinga varð þörf. Dæmi um slíkt væri algjört reykbindindi. Á þessu stigi metur fólk 

ávinning þess að halda sig við breytinguna meiri en að halda uppteknum hætti. Hætta á bakslagi er 

töluverð en við bakslag getur fólk færst niður um þrep, jafnvel alveg niður á foríhugunarþrep. 

Alvanalegt er að fólk þurfi nokkrar tilraunir áður en breyting verður varanleg. 

2.4.1.5 Viðhald (maintenance) 

Fólk vinnur að því að fyrirbyggja bakslag en ný hegðun er stöðug. Það fær meira sjálfstraust á eigin 

getu og hugsar minna um gömlu hegðunina. 
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2.4.2 Breytingaferlar (processes of change) 

Breytingaferlar eru aðferðir sem fólk notast við til að færast milli breytingaþrepa.  Breytingaferlar 

skiptast í tvær meginaðferðir, atferlisaðferðir (experimental processes) og hugrænar aðferðir 

(behavioral processes). Atferlisaðferðirnar eru fimm og snúast um að fólk vegur og metur kosti og galla 

þess að breyta hegðun sinni. Hugrænu aðferðirnar eru einnig fimm og fjalla um að fólk kemur sér upp 

stuðnings- og umbunarkerfi til að ná markmiðum sínum (Kirk, MacMillan og Webster, 2010). 

2.4.3 Ákvörðunarvogin (decisional balance) 

Þegar taka þarf ákvörðun um hvort breyta eigi lífsstíl með það að markmiði að stunda hreyfingu metur 

einstaklingur kosti og galla þess að gera breytingar. Einstaklingur á þessu stigi gæti hugsað um kosti 

líkamsræktar á þann hátt að líkamsrækt hjálpi honum að líta framtíðina bjartari augum. Á sama hátt 

gæti hann fundið þann galla við líkamsrækt að ef hann stundaði hana yrði hann of þreyttur til að fara til 

vinnu (Sarkin, Johnson, Prochaska og Prochaska, 2001). 

2.4.4 Trú á eigin getu (self-efficacy) 

Trú á eigin getu er mikilvægur þáttur þverkenningalíkansins því einstaklingur sem hugar að 

breytingum verður að hafa trú á því að hann geti gert breytingar og staðist þær freistingar sem á vegi 

hans verða. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þrír þættir reynast fólki erfiðastir þegar kemur að því að 

standast freistingar. Þeir eru neikvæðar tilfinningar eða andlegt álag, ánægjulegar félagslegar 

aðstæður (t.d. gleðskapur) og langanir (cravings) (Sarkin o.fl., 2001). 

2.4.5 Hagnýting þverkenningalíkans  

Þverkenningalíkanið hefur verið notað við úrlausn ýmissa vandamála svo sem reykinga, að halda ekki 

æfingaáætlun í líkamsrækt, óæskilegs mataræðis, ofnotkunar áfengis, þyngdarstjórnunar og fleira. 

Það felur í sér að einstaklingur skoði sína eigin hegðun, tilfinningar, hugsanir í garð breytinga og gefi 

meðferðaraðila nákvæmar upplýsingar um eigin hegðun sem hann getur notað við ráðleggingar í 

framhaldinu (Velicer o.fl., 1998). 

Í rannsókn Trigwell, Grant og House (1997) var spurningarlisti notaður til að sjá hvar í breytinga-

þrepunum einstaklingar með ýmist sykursýki af tegund 1 eða 2 voru staddir. Spurningalistinn 

(SOCRATES) samanstóð af 40 spurningum sem lagaðar höfðu verið að sjúklingahópnum sem um 

ræðir en áður hafði listinn verið notaður í tengslum við meðferð við fíknum. Helstu niðurstöður voru að 

hægt var að staðsetja einstaklinga í breytingaþrep með notkun spurningalistans. Á óvart kom að þeir 

sem voru á foríhugunarþrepi virtust hafa betri stjórn á blóðsykri og því lægri gildi HbA1c en þeir sem 

voru á íhugunar-, undirbúnings- og framkvæmdarþrepi. Höfundar telja ástæðuna þá að þeir sem hafa 

lágt HbA1c gildi telja ekki þörf á hegðunarbreytingu og flokkast þess vegna á foríhugunarþrep. Að 

sama skapi flokkast þeir sem hafa hærri HbA1c gildi á efri þrep því þeim finnst ástæða til breytinga. 

Trigwell og félagar (2007) benda á að vísbendingar séu um að staðsetja megi einstaklinga í þrepin 

með þessum hætti þó ekki sé hægt að nota spurningalistann til að greina hver þurfi að bæta 

blóðsykurstjórn sína. Þegar búið er að greina laka blóðsykurstjórn með hefðbundnum hætti eins og 

mælingu á HbA1c gildi væri hægt að nota upplýsingar sem fengnar eru úr spurningalistanum til að 
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meta hvernig íhlutun meðferðaraðila skuli háttað. Rannsakendur nefna sem dæmi að einstaklingi á 

foríhugunarþrepi gæti gagnast áhugahvetjandi samtal en einstaklingi á framkvæmdarþrepi gæti 

gagnast lausnamiðuð ráðgjöf eða ráðgjöf varðandi breytingu á hegðun til að yfirfæra áhuga sinn á 

varanlega lausn varðandi bætta blóðsykurstjórn.  

2.5 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð á rætur að rekja til tveggja meðferða, annars vegar atferlismeðferðar 

(behavior therapy) og hins vegar hugrænnar meðferðar (cognitive therapy). Þessum meðferðum var 

fyrst lýst á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Atferlisfræðingar þess tíma skoðuðu tengsl milli 

áreitis (stimuli) og svars (response) sem var hægt að fá fram endurtekið. Hugsanir einstaklings var 

ekki hægt að mæla hlutlægt eins og samband áreitis og svars og því voru þær ekki gjaldgengar í 

vísindarannsóknum að þeirra mati. Aðaláherslan var á að skoða þátt hegðunarbreytingar til að vinna 

bug á vandamálinu. Atferlisfræði náði nokkurri fótfestu því meðferðin gafst vel við kvíðaröskunum. 

Atferlisfræðin var gagnrýnd fyrir að beina sjónum sínum eingöngu að atferli. Ljóst þótti að undir-

liggjandi ástæður þess hvernig fólk brást við áreitum átti rætur sínar að rekja til hugsana, skoðana, 

túlkunar á aðstæðum og ímyndunarafls. Þeir sem gagnrýndu atferlisfræði vildu skoða hvernig þessir 

þættir höfðu áhrif á atferli (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2011).  

Aaron Beck og bók hans um hugræna meðferð við þunglyndi sem kom út 1979 olli straumhvörfum. 

Hugræn meðferð hafði, líkt og atferlismeðferð, þróast síðan um 1950. Sýnt var fram á að hugræn 

meðferð var eins áhrifarík og lyfjameðferð við þunglyndi og hlutu kenningar um þessa meðferð mikinn 

meðbyr í kjölfarið. Sífellt meiri samvinna varð á milli atferlissinna og þeirra sem beittu hugrænni 

meðferð og runnu þær að lokum saman í eitt. Hugræn atferlismeðferð eins og við þekkjum hana í dag 

er kennd við áðurnefndan Beck og hefur hún sannað gildi sitt við ýmsum sálrænum kvillum á borð við 

þunglyndi, kvíða, félagsfælni, áfallastreituröskun og lotugræðgi (Westbrook o.fl., 2011).  

2.5.1 Grunnreglur hugrænnar atferlismeðferðar (cognitive behavior therapy 
principle)   

Í stuttu máli snúast grunnreglur hugrænnar atferlismeðferðar ekki um atburðina sjálfa heldur hvernig 

við túlkum þá. Hegðun okkar í ólíkum aðstæðum hefur mikil áhrif á hugsanir okkar og tilfinningar. Litið 

er á geðraskanir sem óæskilega þróun frá eðlilegu ástandi þar sem áhersla er lögð á nútíð og hvað 

viðheldur vandamálum. Vandamál eru skoðuð út frá samspili hugsana, tilfinninga, hegðunar, 

líkamlegra einkenna og umhverfis einstaklingsins. Ennfremur er lögð rík áhersla á að hægt sé að 

rannsaka kenningar og meta árangur meðferðar á vísindalegan hátt þannig að þjónustan sem veitt er 

sé byggð á vísindalegum grunni, hún sé gagnreynd og hagkvæm fyrir skjólstæðinga (Westbrook o.fl., 

2011).   

2.5.2 Stig hugsana (levels of cognition) 

Sjálfvirkar neikvæðar hugsanir (negative automatic thoughts) eru hugsanir sem flestir upplifa stöku 

sinnum en fólk er ekki alltaf meðvitað um. Í hugrænni atferlismeðferð er skjólstæðingnum kennt að 

bera kennsl á þessar hugsanir því hann getur haft áhrif á hvaða skilning hann leggur í hlutina og þar 
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með hvernig honum líður í kjölfar atburða. Neikvæða hugsunin sem fyrst kemur upp í hugann er 

líklega ekki sú réttasta þó einstaklingnum líði þannig, því þarf að skoða hvað styður hugsunina og 

finna mótrök (Westbrook o.fl., 2011).     

Öll höfum við ákveðnar hugmyndir um okkur sjálf, annað fólk og í hvaða ljósi við sjáum heiminn. Í 

hugrænni atferlismeðferð kallast þessar hugmyndir kjarnaviðhorf (core beliefs). Þessar hugmyndir eru 

ekki jafn aðgengilegar og sjálfvirku neikvæðu hugsanirnar og því er erfiðara að breyta þeim. 

Kjarnaviðhorf mótast í barnæsku eða snemma á lífsleiðinni en geta þó breyst, til dæmis við stór áföll. 

Svo dæmi sé tekið getur kjarnaviðhorf verið: „Ég er einskis virði“. Þessi hugmynd einstaklingsins er 

almenn, hana er ekki auðvelt að nálgast og fyrir vikið verður erfiðara að breyta henni en hugsunum 

sem skjóta upp kollinum í neikvæðum hugsanagangi. 

Hugsanaskekkjur (dysfunctional assumptions) brúa bilið milli neikvæðs hugsanagangs og kjarna-

viðhorfa. Þær eru oft háðar skilyrðum sem einstaklingurinn setur eins og: „Ég verð að vera góður í öllu 

sem ég tek mér fyrir hendur, ella hafna aðrir mér“ (Westbrook o.fl., 2011). Hér gerir hann of miklar 

kröfur til sjálfs sín og ógerningur er að standa undir þeim. Hér getur einnig verið um ósanngjarnan 

samanburð að ræða. Í honum getur falist að einstaklingur miðar veikleika sína við styrkleika annarra 

eða ber árangur sinn á einhverjum tímapunkti saman við árangur sem náðist þegar hann var í sínu 

besta formi (Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María Guðmundsdóttir, Vera Siemsen og Þórunn 

Gunnarsdóttir, 2010).  

Dæmi um hugsanaskekkju hjá einstaklingi með sykursýki gæti verið: „fyrst ég er með sykursýki fæ 

ég líka fylgikvillana og þegar ég er kominn með fylgikvilla get ég ekki unnið starf mitt“.   

2.5.3 Fimm þátta líkanið 

 

Mynd 1. Fimm þátta líkanið (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010). 

 

Í handbók um hugræna atferlismeðferð sem gefin var út af Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð 2010 er 

að finna fimm þátta líkan. Líkanið varpar ljósi á hvernig hugsanir, tilfinningar, hegðun, líkamleg 

einkenni og viðhorf til lífsins og tilverunnar hafa áhrif á hvert annað. Það sýnir hvernig breytingar á 

einum þætti hafa áhrif á alla hina. Í hugrænni atferlismeðferð er skjólstæðingnum falið það verkefni að 

skrá í hvaða aðstæðum hann finnur til vanlíðunar svo sem hvar hann var, hvað hann var að gera, 

hvað voru aðrir að gera og fylla þannig inn í líkanið. Þegar einstaklingur upplifir til að mynda sterkar 

neikvæðar tilfinningar er talið að sjálfvirkar neikvæðar hugsanir séu að baki. Því er mikilvægt að 

einstaklingurinn reyni að átta sig á hvaða hugsanir liggja að baki þessum tilfinningum því þá er hægt 
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að rjúfa vítahring neikvæðra hugsana. Til að það sé mögulegt er mikilvægt fyrir hann að spyrja sig að 

því hvernig sé auðveldast að rjúfa hann, hvað hann geti gert, hvort mögulegt sé að þessi hugsun sé 

ekki alveg rétt og hvaða áhrif það hafi á líðan hans að hugsa svona. Skráning á nýrri og hjálplegri 

hugsun er því næst sett inn í líkanið og einstaklingurinn metur svo hvort hugsanir og hegðun hafi 

breyst (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010). 

2.5.4 Hagnýting hugrænnar atferlismeðferðar 

Í yfirlitsrannsókn Anderson, Freedland, Clouse og Lustman (2001) þar sem skoðaðar voru 42 

rannsóknir á þátttakendum með sykursýki kemur fram að einstaklingar með sykursýki eru tvöfalt 

líklegri til að vera þunglyndir en einstaklingar í samanburðarhópi heilbrigðra. Skoðað var hvort munur 

væri á þunglyndi með tilliti til sykursýki af tegund 1 eða 2 en ekki var hægt að sýna fram á mun þar á 

milli. Einnig kom fram að algengi þunglyndis meðal sykursjúkra kvenna var marktækt meira en meðal 

karla. Þunglyndi hefur einnig verið tengt lakari blóðsykurstjórn og aukinni tíðni fylgikvilla. Hugræn 

atferlismeðferð hefur reynst árangursrík meðferð við þunglyndi og í því ljósi er mikilvægt að þeir sem 

eru með sykursýki og eru þunglyndir hafi aðgang að slíkri meðferð. 

2.6 Áhugahvetjandi samtal 

Áhugahvetjandi samtal (motivational interviewing) kom fram á sjónarsviðið árið 1983 og eru höfundar 

þess sálfræðingarnir William R. Miller og Stephen Rollnick. Í fyrstu var aðaláherslan með samtalinu á 

að meðhöndla einstaklinga með fíknisjúkdóma en það þróaðist í að verða aðferð sem aðstoðar fólk til 

breytinga á hegðun á víðu sviði vandamála. Vandamálin gátu verið neysla fíkniefna, reykingar og 

spilafíkn en einnig gat aðferðin nýst þeim sem stunduðu áhættusama hegðun í kynlífi eða 

offitusjúklingum (Miller og Rollnick, 2013). Áhugahvetjandi samtal hefur líka verið notað til að ýta undir 

aukna líkamlega virkni (physical activity) (Ivarsson og Prescott, 2010).  

Miller og Rollnick (2013) skilgreina áhugahvetjandi samtal sem skjólstæðingsmiðaða leið sem 

byggir á samvinnu til að styrkja áhugahvöt einstaklingsins til breytinga. Í samtalinu þarf að ríkja 

samhygð og virðing fyrir ákvörðunum hans, ljósi er varpað á hvers vegna breytinga er þörf, auk þess 

sem tvíbendni (ambivalence) milli breytinga og óbreytts ástands er leyst upp. 

Eftirfarandi umfjöllun um áhugahvetjandi samtal er unnin úr bók Miller og Rollnick (2013). Þó eru 

dæmi sem tekin eru í textanum komin frá höfundi. 

2.6.1 Uppbygging áhugahvetjandi samtals 

Í áhugahvetjandi samtali eru nokkur grunnhugtök sem meðferðaraðili þarf átta sig á til að geta hafið 

notkun þess í klínísku umhverfi. Þessi hugtök eru breytinga- og viðhaldstal, tvíbendni og 

leiðréttingarviðbragð.  

2.6.1.1 Breytinga- og viðhaldstal 

Þegar einstaklingur hefur vegferð í átt að breytingum verður meðferðaraðili fljótt var við breytingatal 

(change talk). Í breytingatali vegur einstaklingurinn og metur kosti breytinganna. Viðhaldstal (sustain 

talk) er aftur á móti tal þar sem hann ræðir kosti þess að viðhalda óbreyttu ástandi. Þeir sem hyggja á 

breytingar ættu því að fá tækifæri til að tala um hlutina. Með því að koma hugsunum sínum í orð og fá 
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tækifæri til að tjá sig um þær kemst hver og einn best að því hvert hugurinn stefnir. Í breytingatali 

verður vart við tvíbendni. 

2.6.1.2 Tvíbendni (ambivalence) 

Tvíbendni getur verið að vilja eitthvað og vilja það ekki á sama tíma. Tvær eða fleiri hliðar eru á öllum 

málum og er algengt að fólk dvelji lengi við að vega kosti og galla þess að breyta til. Flestir sem 

stunda áhættuhegðun svo sem reykingar, óhóflega áfengisneyslu eða leggja ekki stund við líkamsrækt 

vita vel af göllum hegðunarinnar. Svo dæmi sé tekið getum við ímyndað okkur einstakling með 

sykursýki þar sem blóðsykurstjórn er í ólagi. Kostir bættrar blóðsykurstjórnar eru minni hætta á 

alvarlegum blóðsykurföllum og fylgikvillum hækkaðs blóðsykurs. Gallar þess að koma blóðsykurstjórn í 

lag eru fleiri mælingar á blóðsykri, sem felur í sér að taka blóðsýni úr fingri, draga þarf úr eða hætta að 

borða ákveðnar fæðutegundir og í sumum tilfellum gæti einstaklingur séð sem galla að standa upp úr 

sófanum og rækta líkamann. Á einhverjum tímapunkti verður hver og einn að taka stefnu og fylgja 

henni. Þegar vart verður við tvíbendni á milli þess að breyta hegðun eða viðhalda óbreyttu ástandi er 

mikilvægt fyrir meðferðaraðila að leggja vel við hlustir og bjóða fram þekkingu, gefa ráð og leiðbeina. 

Stuttlega verður fjallað um hvað ber að varast þegar ráð eru gefin í áhugahvetjandi samtali því 

leiðréttingarviðbragð þarf að forðast. 

2.6.1.3 Leiðréttingarviðbragð 

Þeir sem starfa við að hjálpa fólki í átt að heilbrigðara líferni þurfa að hafa varann á því auðvelt getur 

verið fyrir þá að misstíga sig. Þó ásetningurinn sé góður getur hjálpin snúist upp í andhverfu sína og 

unnið gegn bata eða því ferli sem upphaflega var lagt af stað með. Í þessu samhengi mætti aftur nefna 

einstakling með sykursýki þar sem blóðsykurstjórn gengur illa. Fyrstu viðbrögð þeirra sem vilja 

aðstoða gætu verið að segja: „staldraðu nú aðeins við, sérðu ekki hvað þú ert að gera? Hér er ég með 

betri aðferð“. Leiðréttingarviðbragð er því það að telja einhvern á eða sannfæra hann um að breyta 

rétt. Þegar leiðréttingarviðbragði er beitt skilur það einstaklinginn oft eftir reiðan, í varnarham eða 

óöruggan og þá er ólíklegra að farið sé eftir ráðleggingunni. Áhugahvetjandi samtal snýst hins vegar 

um að vinna með persónunni í stað þess þvinga eða skipa fyrir á einhvern hátt. Í stað skipana væri 

meðal annars hægt að spyrja einstaklinginn hvers vegna hann vilji gera þessa breytingu, hvernig hann 

myndi bera sig að til að ná árangri og hversu mikilvægt sé fyrir hann að gera breytingar. Þegar búið er 

að opna á umræðu þar sem einstaklingurinn hefur tækifæri á að tjá sig er hann ef til vill tilbúinn að 

halda áfram, áhugi á breytingunni hefur kviknað og meðferðaraðili hefur sýnt áhuga á honum. Nálgun 

meðferðaraðila er því það sem ræður hvernig tengsl skapast milli hans og skjólstæðingsins og hvort 

árangur næst. 

2.6.2 Andi áhugahvetjandi samtals (the spirit of motivational interviewing) 

Anda áhugahvetjandi samtals er þýðingarmikið að skilja til þess að geta hafið notkun þess. Sá sem 

ætlar að tileinka sér áhugahvetjandi samtal í meðferðarvinnu þarf að þekkja fjögur grunnatriði, 

samband (partnership), viðurkenning (acceptance), heiðarleiki/auðmýkt (compassion) og að laða fram 

(evocation). 
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2.6.2.1 Samband  

Samband er myndun ákveðinna tengsla milli meðferðaraðila og skjólstæðings. Með því er átt við að 

meðferðaraðili situr ekki á eintali þannig að skjólstæðingurinn verði óvirkur heldur er gert ráð fyrir að 

hann sé þátttakandi í samtalinu. Gengið er út frá því að enginn sé meiri sérfræðingur í sjálfum sér en 

einstaklingurinn sjálfur og þannig er hægt að segja að samtalið sé samvinna tveggja sérfræðinga. 

Þrátt fyrir þessa samvinnu er stefnt að ákveðnu markmiði og því er mikilvægt að meðferðaraðili haldi í 

taumana. Góð myndlíking er að áhugahvetjandi samtal sé eins og dans þar sem annar leiðir og hinn 

fylgir fremur en reiptog þar sem tveir einstaklingar takast á. 

2.6.2.2 Viðurkenning  

Að viðurkenna sjónarmið skjólstæðings þarf ekki að þýða að meðferðaraðili sé sammála ákvörðunum 

hans. Persónulegt álit eða viðhorf meðferðaraðila skiptir ekki máli í þessu samhengi. Viðurkenning 

felur í sér fjóra undirflokka og hafa höfundar áhugahvetjandi samtals stuðst við hugmyndir Carl Rogers 

sem var einn af frumkvöðlum mannúðarsálfræðinnar. Þessir flokkar fela það í sér að meðferðaraðili 

leggur sig fram við að sjá skjólstæðinginn í réttu ljósi, setja sig í spor hans, viðurkenna skoðanir og 

sjálfstæði og finna styrkleika viðkomandi. 

2.6.2.3 Heiðarleiki/Auðmýkt  

Þessi þáttur fjallar um þá skuldbindingu meðferðaraðila að leitast eftir að hafa velferð og bestu 

hagsmuni skjólstæðings í huga. Einstaklingur sem leitar til sjúkraþjálfara eða annarra heilbrigðisstarfs-

manna þarf oft og tíðum að treysta meðferðaraðila fyrir persónulegum málum. Meðferðaraðili getur 

áunnið sér traust einstaklingsins með því að koma heiðarlega fram, fært rök fyrir máli sínu og passað 

að það sem hann segir standist.  

2.6.2.4 Að laða fram  

Sum læknisfræðileg vandamál eru af þeim toga að einstaklingur kemur inn með ákveðið vandamál 

sem tekur skamma stund að greina. Meðhöndlun fylgir ákveðnum vinnureglum og vandamálið er úr 

sögunni einhverjum dögum eða vikum síðar hafi meðhöndlunin borið tilætlaðan árangur.   

Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir breytingu á hegðun er málið ekki svo einfalt. Í áhuga-

hvetjandi samtali er hugmyndin sú að fólk hefur það sem þarf til breytinga á hegðun sinni en í 

sameiningu geta meðferðaraðili og einstaklingurinn laðað þau verkfæri fram og nýtt þau. Niðurstöður 

fyrstu rannsókna á áhugahvetjandi samtali leiddu í ljós að eftir að fólk hafði fengið hjálp við að laða 

fram þau verkfæri sem það þurfti til að leysa úr tvíbendni gat það oft og tíðum haldið áfram eitt og 

óstutt í átt að breytingu.  

2.6.3 Ferli áhugahvetjandi samtals 

Ferli áhugahvetjandi samtals er notað til að hjálpa meðferðaraðila að fylgja ákveðinni braut þannig að 

áherslur í samtalinu séu skýrar bæði fyrir hann og þann sem unnið er með. Undir þetta fellur að mynda 

tengsl, að vinna með aðalatriði, að laða fram og að setja fram áætlun.  

Að mynda tengsl er mikilvægt til að hægt sé að skapa andrúmsloft þar sem báðum aðilum líður vel 

því þessi tengsl eru forsenda alls þess sem á eftir kemur. Vinna með aðalatriði er sá þáttur samtalsins 
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þar sem skilið er á milli aðal- og aukaatriða. Í framhaldinu er unnið með aðalatriðin. Sem dæmi mætti 

nefna einstakling sem leitar til sjúkraþjálfara vegna verkja í mjóbaki. Við skoðun og samtal kemur í ljós 

að hann er of þungur og vinnur við búslóðaflutninga sem reyna verulega á mjóbak. Sjúkraþjálfari 

meðhöndlar mjóbaksverkina samkvæmt einkennum en spyr jafnframt að því hvað viðkomandi haldi að 

hann geti gert til að létta á einkennum og kemur svo með fræðslu um æskilega líkamsstöðu og notkun 

léttatækja. Hér eru mjóbaksverkir afleiðing vandans en ekki orsökin sem er röng líkamsstaða og 

ofþyngd. Með því að spyrja spurninga líkt og sjúkraþjálfari gerir í þessu tilfelli er áhersla færð yfir á 

aðalatriði. 

Að laða fram ástæður þess að einstaklingur vill sjálfur gera breytingar hefur alltaf verið meginþáttur 

áhugahvetjandi samtals. Meðferðaraðili hjálpar honum að laða fram eigin ástæður fyrir breytingum, 

hvers vegna breytinga er þörf og hvernig hann hugsar sér að framkvæma þær. Í kjölfarið getur verið 

tímabært að setja fram áætlun um hvenær og hvernig hann ætlar að fara að frekar en hvort eða hvers 

vegna. Allt þetta ferli þarf að endurmeta reglulega með tilliti til framvindu meðferðar. 

2.6.4 Meginatriði aðferðarfræði áhugahvetjandi samtals 

Þegar kemur að atriðum sem aðferðarfræði áhugahvetjandi samtals byggir á þarf að hafa í huga að 

spyrja opinna spurninga, styrkja og staðfesta, spegla það sem einstaklingurinn segir og taka saman. 

Að spyrja opinna spurninga er lykilatriði í áhugahvetjandi samtali því þannig gefst einstaklingi færi á 

að íhuga og útfæra hugsanir sínar. Með opnum spurningum gefst meðferðaraðila einnig færi á að 

kynnast einstaklingum og skilja hann, styrkja samband við hann og finna hvar áherslur hans liggja. 

Opnar spurningar gegna líka lykilhlutverki þegar áhugahvöt er löðuð fram og áætlanir eru gerðar í átt 

að breytingum.  

Áhugahvetjandi samtal byggir á því að styrkja og staðfesta viðleitni og úrræði einstaklings til 

breytinga því það er alltaf í höndum hans að framkvæma. Þegar meðferðaraðili sér jákvæð skref í átt 

að hegðunarbreytingu gæti hann minnst á hve vel einstaklingurinn mætir eða hve vel hann leysi 

verkefnið. Sem dæmi um staðfestingu mætti hugsa sér einstakling með sykursýki sem hefur mætt 

betur í eftirlit og aflestrar úr mælitæki sýna að blóðsykurstjórn færist nær viðmiðunargildum. Með hrósi 

er kominn staðfesting á að hann standi sig vel og jákvæð hegðun því styrkt.  

Að spegla það sem einstaklingur segir er sérstaklega mikilvægt í áhugahvetjandi samtali. 

Meðferðaraðili sem getur sér til um meiningu orða skjólstæðings síns og beinir því aftur að honum 

öðlast tækifæri á að dýpka skilning sinn á svörum hans. Speglunin hefur líka þann kost að leyfa fólki 

að heyra aftur það sem það sagði. 

Samantekt er í raun speglun á því sem fólk hefur haft fram að færa í viðtölum. Hægt er að enda 

tíma á að taka saman það sem sagt hefur verið í fyrri tímum og tengja það nútíð. Einnig er hægt að 

nota samantekt til að loka einum kafla samtalsins og byrja annan. Samantekt sýnir líka einstaklingum 

að meðferðaraðilinn hefur lagt við hlustir, munað og hugsað um það sem hefur farið fram.   



  

15 

 

2.6.5 Að veita upplýsingar í áhugahvetjandi samtali 

Vegna mikillar áherslu á einstaklinginn og þá vinnu sem hann þarf að vera tilbúinn í þegar farið er í 

gegnum áhugahvetjandi samtal hafa Miller og Rollnick (2013) orðið varir við að nokkurs misskilnings 

gæti um hvort veita má upplýsingar eða ráð. Margir halda að meðferðaraðili megi ekki gefa ráð en það 

er ekki rétt. Þó er ekki sama hvernig farið er að. Alltaf á að biðja um leyfi áður en upplýsingar og ráð 

eru gefin. Einnig þarf að vera skýrt í upphafi að skjólstæðingur megi hafa aðrar skoðanir og vera 

ósammála meðferðaraðila. Að síðustu þarf að gæta þess að hella ekki úr skálum visku sinnar yfir 

einstaklinginn heldur þarf að skilja sjónarmið hans og hjálpa honum að komast að því hvað er 

skynsamlegast fyrir hann að gera. 

2.6.6 Að skiptast á upplýsingum 

Það skiptir miklu máli að samskipti flæði vel og allar upplýsingar liggi fyrir. Að laða-bjóða-laða (elicit-

provide-elicit) er samskiptaform sem höfundar stinga uppá til að auðvelda samskipti og 

upplýsingaflæði. 

Að laða felur hér í sér að meðferðaraðili greinir hvað einstaklingurinn veit um viðfangsefnið. Fyrst 

skal spyrja um leyfi hjá honum til að segja honum frá því sem meðferðaraðili telur sig hafa fram að 

færa en með því er talið að vilji til að hlusta á ráð og upplýsingagjöf aukist. Það mætti spyrja 

einstakling með sykursýki: „má ég veita þér upplýsingar um hvað hefur gagnast öðrum sem hafa 

staðið í sömu sporum og þú varðandi sjúkdóminn?“ Því næst er spurt um þá vitneskju sem hann hefur 

um viðfangsefnið: „Hver heldur þú að áhrif þess að stunda líkamsrækt yrðu?“ Loks er spurt hvort hann 

hafi einhverjar spurningar sem meðferðaraðilinn getur svarað: „Gæti ég skýrt eitthvað betur fyrir þér 

sem þú hefur verið að hugsa?“    

Að bjóða fjallar um að forgangsraða upplýsingum eftir því sem einstaklingurinn þarf og vill vita. 

Upplýsingar þurfa að vera skýrar, einfaldar og orðaðar á þann hátt að skjólstæðingnum finnist hann 

hafa einhverja stjórn á aðstæðum. Forðast skal að nota skipanir á borð við þú átt, þú skalt og þú 

verður. 

Að laða felur í sér að farið er yfir þær upplýsingar sem hafa verið ræddar. Sem dæmi mætti nefna 

„hvað finnst þér um það sem við höfum rætt?“, „hvað myndir þú vilja vita meira?“ og „hvað myndir þú 

vilja gera næst?“ 

Æfingu þarf til að nota aðferð til hegðunarbreytinga líkt og áhugahvetjandi samtal. Í næsta kafla 

verður farið yfir hvort og þá hvernig áhugahvetjandi samtal getur nýst í tengslum við bætta 

blóðsykurstjórn og aukna líkamlega virkni hjá einstaklingum með insúlínháða sykursýki.  
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3 Aðferðir 

3.1 Kerfisbundin samantekt (systematic review) 

3.1.1 Aðferð 

Markmið þess að vinna kerfisbundna samantekt (systematic review) var að kanna hvaða heimildir lágu 

fyrir varðandi notkun áhugahvetjandi samtals í tengslum við blóðsykurstjórn einstaklinga með insúlín-

háða sykursýki og hreyfingu og reyna með þeim hætti að svara rannsóknarspurningunum sem eru: 

Hefur áhugahvetjandi samtal áhrif til að bæta blóðsykurstjórn hjá einstaklingum með sykursýki af 

tegund 1? og hefur áhugahvetjandi samtal verið notað til heilsueflingar hjá fólki með sykursýki af 

tegund 1 þar sem áhersla er á aukna líkamlega virkni sem meðferðarform og hver er árangurinn?  

  Leitarvélarnar www.webofscience.com, www.leitir.is, www.pubmed.com og 

www.ebscohost.com  voru notaðar við kerfisbundna leit. Leitað var eftir tveimur leiðum:  

1. Leitarorðin voru:  „motivational interviewing“, „type 1 diabetes mellitus“ og „physical activity“ 2.  

Leitarorðin voru: „motivational interviewing“, „glycaemic control“ og „physical activity“.   

Aðeins var leitað að greinum sem voru á ensku, fjölluðu eingöngu um sykursýki af tegund 1 og 

hægt var að hlaða niður gjaldfrjálst. Áhugahvetjandi samtal kom, eins og áður sagði, fram árið 1983 og 

því var leit takmörkuð frá því ártali til dagsins í dag. Heimildaleit var hætt þann 19. apríl 2014. 

3.1.2 Dæmi um leit 

1. Farið var inn á www.webofscience.com 

2. Upp kemur basic search 

3. Í fyrsta leitarglugga var slegið inn: motivational interviewing 

4. Ýtt var á add another field 

5. Í annan leitarglugga var slegið inn type 1 diabetes mellitus 

6. Ýtt var í annað sinn á add another field 

7. Í þriðja leitarglugga var slegið inn physical activity 

8. Tímabil afmarkað frá 1983-2014. 

Eftir að leitarorð og þær takmarkanir sem tilgreindar eru hér að ofan voru slegnar inn voru titlar þeirra 

greina sem komu upp á viðkomandi leitarvél skimaðir. Strax varð ljóst að margar greinar fjölluðu, þrátt 

fyrir leitartakmarkanir, um sykursýki af gerð 2 auk þess sem meðgöngusykursýki kom upp í nokkrum 

tilfellum. Ef ágrip greina gaf til kynna að greinarnar fjölluðu um áhugahvetjandi samtal, sykursýki og 

líkamlega virkni voru þær lesnar og um leið var lagt mat á hvort þær gætu nýst til að svara 

rannsóknarspurningum. 

Auk þess voru heimildalistar þeirra greina sem valdar voru skoðaðir og viðbótargreinar, sem 

fundust þar um efnið, fundnar á leitarvélum. 
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3.1.3 Skilgreining meginhugtaka 

Áhugahvetjandi samtal er það sem á ensku kallast motivational interviewing. Meginumfjöllunarefni 

ritgerðarinnar snýst um það og því eðlilegt að leit innihaldi hugtakið. 

Sykursýki af tegund 1 er á ensku type 1 diabetes mellitus en það er sú gerð þar sem betafrumur 

briskirtilsins hætta að framleiða insúlín og því verður að grípa til lyfjagjafar.  

Líkamleg virkni eða physical activity er sú hreyfing sem stunduð er utan vinnutíma og hækkar púls 

þannig að þjálfunaráhrif náist. 

Blóðsykurstjórn eða glycaemic control er sú stjórn á blóðsykri sem fólk með sykursýki af tegund 1 

þarf að hafa til að forðast blóðsykurföll annars vegar og of háan blóðsykur hins vegar. Bæði of lágur 

og of hár blóðsykur geta valdið vandræðum og í alvarlegum tilfellum dauða.  
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4 Niðurstöður 

Í heildina fundust tíu greinar sem fjölluðu á einn eða annan hátt um efnið. Við leitina fannst ein 

samantektargrein (review) þar sem rannsóknir á áhugahvetjandi samtali í tengslum við tannheilsu, 

sykursýki, mataræði og líkamsþjálfun voru skoðaðar (Martins og McNeil, 2009). Farið var yfir 

heimildalista þessarar samantektargreinar og þær rannsóknir sem tengdust sykursýki af tegund 1 

skoðaðar betur.  

Aðeins tvær rannsóknir uppfylltu skilyrðin fullkomlega, það er fjölluðu eingöngu um áhugahvetjandi 

samtal og bætta blóðsykurstjórn þegar langtímagildi (HbA1c) voru mæld. Önnur þessara greina var 

forrannsókn (pilot study) þar sem eingöngu var íhlutunarhópur (Channon, Smith og Gregory, 2003). 

Hin rannsóknin var slembivalsrannsókn með viðmiðunarhópi (randomized controlled trial) með 

sönnunargögn af stigi tvö (phase II level of evidence of efficacy) samkvæmt stöðlum sem gilda um 

hönnun og mat á flóknum íhlutunum til að bæta heilsu (Campell o.fl., 2000; Channon o.fl., 2007).  

Þar sem aðeins fundust tvær rannsóknir sem uppfylltu leitarskilyrðin fullkomlega var ákveðið að 

skoða tvær greinar til viðbótar því þær tengjast efninu vel. Fyrri rannsóknin var slembivalsrannsókn 

með viðmiðunarhópi og tveimur íhlutunarhópum. Fyrri íhlutunarhópurinn fékk íhlutunina áhuga-

hvetjandi samtal, sá síðari áhugahvetjandi samtal og hugræna atferlismeðferð. Allir hóparnir héldu 

áfram að fá hefðbundið eftirlit á sínum göngudeildum. Hefðbundnu eftirliti voru ekki gerð ítarleg skil en 

miðað var við að þátttakendur kæmu tvisvar til fjórum sinnum á ári í eftirlit á göngudeild þar sem stuðst 

var við meðferðarleiðbeiningar gefnar út af bandarískum heilbrigðisyfirvöldum (Ismail o.fl., 2008). Í 

seinni rannsókninni sem var einnig slembivalsrannsókn með viðmiðunarhópi voru áhrif áhugahvetjandi 

samtals rannsökuð í tengslum við blóðsykurstjórn bæði hjá þátttakendum með sykursýki af tegund 1 

og 2. Gerðar voru mælingar á langtímagildum (HbA1c) ásamt mati þeirra á hve vel þeim fannst ganga 

að sinna sjúkdómnum (Rosenbek Minet, Wagner, Lönvig, Hjelmborg, og Henriksen, 2011). 

   Fimm rannsóknir voru skoðaðar til viðbótar og voru þær allar teknar út. Sú fyrsta vegna notkunar 

á þverkenningalíkani um hegðunarbreytingu (Viner, Christie, Taylor og Hey 2003), önnur vegna 

notkunar á öðru líkani á sama tíma og áhugahvetjandi samtal (Knight o.fl., 2003). Sú þriðja var tekin út 

vegna þess að ekki var um eiginlega rannsókn að ræða heldur útskýringu á hvað áhugahvetjandi 

samtal er (Gregory og Channon, 2009). Fjórða rannsóknin var tekin út vegna þess að í henni var 

skoðað hvernig hægt væri að koma í veg fyrir sykursýki af gerð 2 eða minnka fylgikvilla hjá fólki sem 

þegar hafði fengið sjúkdóminn (Greaves o.fl., 2008). Fimmta og síðasta greinin sem tekin var út fjallaði 

um áhrif líkamlegrar virkni á blóðsykurstjórn og hvernig líkamleg virkni gæti átt þátt í að minnka hættu 

á að fá sykursýki af tegund 2. Ekki var talað um áhugahvetjandi samtal í þessari grein (Tompkins, 

Soros, Sothern og Vargas, 2009).      
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4.1 Kerfisbundin samantekt (systematic review)  

Tafla 1. Samantekt úr kerfisbundinni samantekt. 

Titill greinar Höfundar Ártal Tilgangur greinar Þátttakendur Niðurstöður Takmarkanir 

A pilot study of 

motivational interviewing 

in adolescents with 

diabetes 

Channon, S., Smith, V.J. 

og Gregory, J. W. (2003). 

Söfnun frumgagna um 

gagnsemi Áhugahvetjandi 

samtals til að stuðla að 

hegðunarbreytingu, betri 

stjórnar á blóðsykri, betra 

heilsufari og sjálfsstjórn 

(self-care) hjá unglingum 

með sykursýki. 

Tuttugu og tveir 

einstaklingar á aldrinum 

14-18 ára sem tóku þátt í 

tímum þar sem 

áhugahvetjandi samtal fór 

fram. Íhlutunin tók 3 

mánuði. 

Meðaltal HbA1c lækkaði 

úr 10,8% í 9,7% á meðan 

á íhlutun stóð og var enn 

marktækt lægri 6 

mánuðum eftir að íhlutun 

lauk, við lok rannsóknar. 

Ótti við blóðsykurfall 

minnkaði og þátttakendur 

töldu auðveldara að lifa 

með sjúkdómnum. 

Lítið úrtak, gögn vantaði 

vegna þess að 

þátttakendur mættu ekki 

í eftirlit. Ekki var 

slembiraðaður  

viðmiðunarhópur. 

A multicenter randomised 

controlled trial of 

motivational interviewing 

in teenagers with diabetes 

Channon, S.J., Huws-

Thomas, M.V., Rollnick, 

S., Hood, K., Cannings-

John, R. L., Rogers, C. og 

Gregory, J. W. (2007). 

Skoða gagnsemi 

Áhugahvetjandi samtals 

hjá unglingum með 

sykursýki tegund 1. 

Sextíu og sex 

þátttakendur með tegund 

1 á aldrinum 14-17 ára. 

Þrjátíu og átta voru í 

íhlutunarhópi og 28 í 

viðmiðunarhópi. HbA1c 

mælt við upphaf svo eftir 

6, 12 og 24 mánuði ásamt 

spurningarlistum um 

lífsgæði og líðan (well-

being) 

Áhugahvetjandi samtal 

getur verið gagnlegt þegar 

kalla á fram 

hegðunarbreytingar hjá 

unglingum með sykursýki 

af tegund 1. HbA1c 

lækkaði marktækt hjá 

íhlutunarhópnum. 

Fleiri en einn 

meðferðaraðili veitti 

Áhugahvetjandi samtal, 

breytingar á insúlíngjöf 

gætu hafa átt sér stað á 

tímabilinu. 
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Tafla 1. Framhald. 

Motivational enhancement 

therapy with and without 

cognitive behavior therapy 

to treat type 1 diabetes 

Ismail, K., Thomas, S. M., 

Maissi, E., Chalder, T., 

Schmidt, U., Bartlett, J. 

o.fl. (2008) 

Að kanna hvort 

áhugahvetjandi samtal 

með og án hugrænnar 

atferlismeðferðar bæti 

blóðsykurstjórn hjá 

einstaklingum með 

sykursýki af tegund 1 

samanborið við 

hefðbundna meðferð 

Þrjúhundruð fjörutíu og 

fjórir fullorðnir á aldrinum 

18-65 ára  með sykursýki 

af tegund 1, lengur en í 2 

ár með HbA1c gildi frá 8,5-

15% án fylgikvilla og 

annarra sjúkdóma 

Í hópnum sem fékk 

Áhugahvetjandi samtal og 

Hugræna atferlismeðferð 

varð breyting á HbA1c 

uppá -0,46% en í hópnum 

sem fékk eingöngu 

Áhugahvetjandi samtal 

varð breytingin -0,19%. 

Gert var ráð fyrir 95% 

öryggisbili 

Úr hópi 1659 sjúklinga 

tóku aðeins 344  þátt. Ekki 

voru könnuð áhrif þess að 

samsetta meðferðin ÁS og 

Hugræn atferlismeðferð 

tók lengri tíma en ÁS eitt 

og sér 

The effect of motivational 

interviewing on glycaemic 

control and perceived 

competence of diabetes 

self-management in 

patients with type 1 and 

type 2 diabetes mellitus 

after attending a group 

education programme: a 

randomised controlled trial 

Rosenbek Minet, L. K., 

Wagner, L., Lønvig, E. M., 

Hjelmborg, J. og 

Henriksen, J.E. (2011) 

Að kanna áhrif 

Áhugahvetjandi samtals 

samanborið við 

hefðbundna meðferð á 

breytingar á 

blóðsykurstjórn og hæfni 

einstaklinga með sykursýki 

til að stjórna meðferð sinni 

(self-management) 

Einstaklingar með 

sykursýki af tegund 1 eða 

2 18 ára og eldri. 

Þrjúhundruð fjörutíu og níu 

sjúklingum var raðað af 

tilviljun í íhlutunarhóp og 

viðmiðunarhóp. 

Tvöhundruð níutíu og átta 

fylgt eftir í 2 ár 

Sjúklingar í íhlutunarhópi 

töldu sig hæfari til að sinna 

sykursýkinni sjálfir eftir 2 ár 

en ekki var hægt að sýna 

fram á marktækan mun 

varðandi blóðsykurstjórn 

Rannsóknin hafði ekki það 

afl sem rannsakendur 

sóttust eftir og það gæti átt 

þátt í því að ekki var hægt 

að sýna fram á marktækan 

mun milli hópa. Ekki var 

hægt að  útiloka að einst. í 

viðmiðunarhópi hafi breytt 

hegðun sinni eftir 

samskipti við þátttakendur 

í íhlutunarhópi 
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Tafla 1. Framhald. 

Review of motivational 

interviewing in promoting 

health behaviors 

Martins, R. K. og McNeill, 

D. W. (2009) 

Samantektargrein um svið 

þar sem áhugahvetjandi 

samtal er notað m.a með 

einstaklingum með 

sykursýki. Kannað var 

hvernig og hvort 

áhugahvetjandi samtal er 

gagnlegt meðferðarform 

Á ekki við Áhugahvetjandi samtal 

getur reynst gagnlegt 

þegar hvatt er til breytinga 

á hegðun eða auka á 

meðferðarheldni hjá 

ýmsum hópum sjúklinga 

meðal annars 

einstaklingum með 

sykursýki 

Á ekki við 
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Í töflu 1 má sjá þær greinar sem voru notaðar við vinnslu verkefnisins. Allar greinarnar birtust í 

ritrýndum tímaritum og fjalla um notkun áhugahvetjandi samtals þar sem rannsakað var hvort sú 

íhlutun leiðir til bættrar blóðsykurstjórnar hjá einstaklingum með sykursýki. Þátttakendur í þessum 

rannsóknum höfðu allir náð 14 ára aldri.      

Í forrannsókn Channon, Smith og Gregory (2003) voru áhrif áhugahvetjandi samtals á blóð-

sykurstjórn, líðan (wellbeing) og sjálfsumönnun (self-care) 14-18 ára unglinga rannsökuð. Upphaflega 

komu 52 einstaklingar til greina varðandi þátttöku í rannsókninni. Eftir útilokanir og brottfall voru 22 í 

íhlutunarhópi og 25 í hópi þeirra sem höfnuðu þátttöku en gáfu samt leyfi fyrir að gögn um HbA1c gildi 

þeirra yrðu notuð til viðmiðunar þrátt fyrir að ekki væri um eiginlegan viðmiðunarhóp að ræða.  

Sami rannsóknaraðili veitti allar íhlutanirnar og var í höndum þátttakenda að velja henni stað og 

stund auk þess að þátttakandinn réði hve oft hann fékk íhlutun á 6 mánaða tímabili.  

Helstu niðurstöður voru að meðalgildi HbA1c lækkaði úr 10,8% í 9,7% á meðan á rannsókninni 

stóð og hélst sá árangur í eftirfylgd sem var að meðaltali 13,6 vikum síðar. Fleiri þættir voru kannaðir í 

þessari rannsókn en þeim verða ekki gerð frekari skil.   

Í slembivalsrannsókn með viðmiðunarhópi (randomized controlled trial) eftir Channon o.fl (2007) 

voru áhrif áhugahvetjandi samtals á ungmenni með insúlínháða sykursýki á aldursbilinu 14-17 ára 

skoðuð. Sextíu og sex ungmenni voru valin og réð tilviljun því hvort þau voru í íhlutunarhópi (38 

einstaklingar) eða í viðmiðunarhópi (28 einstaklingar). Ungmennin í íhlutunarhópnum fengu áhuga-

hvetjandi samtal en þau í viðmiðunarhópnum stuðningsheimsóknir (support visits). Allir þátttakendur 

fóru í einstaklingsviðtöl á því 12 mánaða tímabili sem rannsóknin stóð. Við eftirfylgd tveimur árum eftir 

að íhlutun lauk voru 30 einstaklingar eftir í íhlutunarhópnum og 20 í viðmiðunarhópnum þar af voru öll 

gögn til um 47 þátttakendur. Gildi HbA1c voru mæld við upphaf rannsóknar, svo eftir 6, 12 og 24 

mánuði auk þess sem spurningarlistar um lífsgæði og líðan voru lagðir fyrir. 

Helstu niðurstöður voru að eftir 12 mánuði voru meðaltöl HbA1c gilda marktækt lægri hjá íhlutunar-

hópnum (P=0,04). Eftir 24 mánuði hafði þessi munur haldið sér (P=0,003). Spurningalistar gáfu til 

kynna að jákvæð breyting hefði átt sér stað í hópnum sem fékk áhugahvetjandi samtal með tilliti til 

aukinnar vellíðunar, betri lífsgæða og hvernig þátttakendur upplifðu sjúkdóminn. Við eftirfylgd að 

tveimur árum liðnum hafði þessi breyting haldið sér að mestu leyti. 

Vegna þess hve fáar rannsóknir liggja fyrir um efni sem svarað gæti rannsóknarspurningunum eru 

gerðar tvær undantekingar á viðmiðum útilokana. Sú fyrri er rannsókn Ismail o.fl. (2008) þar sem 

fjallað er um áhrif áhugahvetjandi samtals með og án hugrænnar atferlismeðferðar. Í slembivals-

rannsókn með viðmiðunarhópi var einstaklingum á aldursbilinu 18-65 ára með insúlínháða sykursýki 

þar sem HbA1c gildi voru á bilinu 8,2-15% skipt niður í 3 hópa, viðmiðunarhóp sem fékk hefðbundna 

meðferð, hóp sem fékk íhlutunina áhugahvetjandi samtal og hóp sem fékk íhlutunina áhugahvetjandi 

samtal og hugræna atferlismeðferð. Þátttakendur í tilraunahópunum tveimur fengu áfram hefðbundna 

meðferð. Hefðbundin meðferð fólst í 2-4 heimsóknum á göngudeild á ári þar sem fólk hitti lækni sem 

fór yfir gang meðferðar. Úr úrtaki 1659 einstaklinga var 344 raðað tilviljunarkennt niður í hópa, 121 í 
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viðmiðunarhóp, 117 í hóp sem fékk áhugahvetjandi samtal og 106 í hóp sem fékk áhugahvetjandi 

samtal og hugræna atferlismeðferð.  

Helstu niðurstöður voru að í hópnum sem fékk íhlutunina áhugahvetjandi samtal og hugræna 

atferlismeðferð lækkuðu HbA1c gildi um 0,5% samanborið við hefðbundna meðferð. Rannsakendur 

gátu ekki sýnt fram á marktæka lækkun á HbA1c þegar áhugahvetjandi samtal var notað eitt og sér 

miðað við þau öryggismörk sem þeir studdust við en vísbendingar um bætta blóðsykurstjórn voru samt 

sem áður fyrir hendi. Í greininni kemur fram að aðrir þættir sem kannaðir voru, svo sem áhrif á 

líkamsþyngdarstuðul, þunglyndi og lífsgæði breyttust ekki hjá hópunum. 

Í seinni rannsókninni (Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, Hjelmborg og Henriksen, 2011)  var fjallað 

um gagnsemi áhugahvetjandi samtals hjá þátttakendum með sykursýki af tegund 1 og 2. Rannsóknin 

var slembivalsrannsókn með viðmiðunar- og íhlutunarhópi. Bæði íhlutunar- og viðmiðunarhópur fengu 

hefðbundna meðferð á göngudeildum og höfðu auk þess lokið fræðslu um sjúkdóminn sem 

þverfaglegt teymi sérfræðinga á sviðinu annaðist. Hefðbundin meðferð fólst í fjórum viðtölum hjá 

sérfræðingi á göngudeild. Á göngudeildum voru líka framkvæmd lífefnafræðileg próf og skoðun í 

samræmi við dönsk viðmið. Ennfremur voru gefnar leiðbeiningar í takt við niðurstöður prófana, 

lyfseðlar voru endurnýjaðir auk þess sem strimlum til blóðsykursmælinga var útdeilt. Einstaklingar gátu 

fengið persónulega ráðgjöf varðandi mataræði, líkamlega virkni og aðstoð við reyk- og áfengisbindindi 

ef á þurfti að halda. Íhlutunarhópur fékk, auk ofangreindra atriða, áhugahvetjandi samtal þar sem hvert 

samtal var 45 mínútur að lengd og var í boði 1, 3, 6, 9 og 12 mánuðum eftir upphaf rannsóknarinnar. 

Þátttakendur í íhlutunarhópi voru í upphafi rannsóknar 173 en 176 í viðmiðunarhópi. Við eftirfylgd 

að tveimur árum liðnum voru 145 eftir í íhlutunarhópi og 153 í viðmiðunarhópi. Helstu niðurstöður voru 

að þátttakendur í íhlutunarhópi rannsóknarinnar bættu ekki blóðsykurstjórn miðað við viðmiðunarhóp.               
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5 Umræður 

Einungis fundust tvær rannsóknir við leit sem beinast að notkun áhugahvetjandi samtals í tengslum við 

bætta blóðsykurstjórn hjá einstaklingum með insúlínháða sykursýki. Þessar rannsóknir eiga sam-

eiginlegt að beinast að aldurshópnum 14-18 ára. Rannsakendur benda á að táningsaldur reynist 

einstaklingum með sykursýki oft erfiður. Aukinn vilji til sjálfstæðis gerir vart við sig þar sem vægi 

jafnaldra á ákvarðanatöku eykst á kostnað foreldra. Jafnframt benda höfundar á að við kynþroska 

aukist oft á tíðum mótstaða við insúlín og þegar áðurnefndir þættir fari saman getur reynst erfitt að 

halda góðri blóðsykurstjórn (Channon o.fl. 2003; Channon o.fl. 2007). Hægt er að nefna tvær ástæður 

þess að velja þennan aldurshóp. Annars vegar hafa börn ekki öðlast þá rökrænu hugsun sem þarf til 

að geta nýtt sér áhugahvetjandi samtal fyrr en á bilinu 12-14 ára. Fram að þeim aldri eru það foreldrar 

sem bera ábyrgðina og stjórna meðferðinni. Hins vegar er persónuleiki einstaklingsins í mótun á bilinu 

14-18 ára og þrátt fyrir aukið sjálfstæði geta foreldrar og meðferðaraðilar haft mikil áhrif og vonandi 

þau áhrif að sjúkdómurinn og fylgikvillar honum tengdum hafi sem minnst áhrif á lífsgæði jafnt í nútíð 

og framtíð. 

Báðar rannsóknirnar sýndu fram á ávinning af notkun áhugahvetjandi samtals fyrir einstaklinga 

með insúlínháða sykursýki. Þó þarf að hafa í huga að fyrri rannsóknin er forrannsókn þar sem 

rannsóknarhópurinn var lítill og viðmiðunarhóp vantaði. Síðari rannsóknin, sem var slembivals-

rannsókn með viðmiðunarhópi og sönnunargögn af stigi 2, sýndi einnig að áhugahvetjandi samtal 

getur haft áhrif á blóðsykurstjórn til lengri tíma, sú rannsókn stóð í tvö ár. Það er ekki hægt að svara 

fyrri rannsóknarspurningunni; Hefur áhugahvetjandi samtal áhrif til bættrar blóðsykurstjórnunar hjá 

einstaklingum með sykursýki af tegund 1? með fullri vissu fyrr en fleiri og stærri rannsóknir hafa verið 

gerðar á aðferðinni. Þær rannsóknir sem liggja fyrir gefa þó jákvæðar vísbendingar.  

Síðari rannsóknarspurningin var: Hefur áhugahvetjandi samtal verið notað til heilsueflingar hjá fólki 

með sykursýki þar sem áhersla er á aukna líkamlega virkni sem meðferðarform og hver er árangurinn? 

Þessari spurningu er ekki hægt að svara. Alla vega hafa engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar 

þar sem þetta er kannað. Ástæður þess að vöntun er á slíkum rannsóknum má ef til vill rekja til þess 

að kostnaður við slíkar rannsóknir gæti orðið mikill. Í kaflanum Líkamleg virkni og insúlínháð sykursýki 

hér að ofan er fjallað um ýmis atriði sem huga þarf að áður en einstaklingur hefur þjálfun. Þessi atriði 

krefjast þess að hann sé meðvitaður um blóðsykurstjórn sína en auk þess þarf að gera áætlun sem er 

einstaklingsmiðuð, miðast við líkamsástand og hugsanlega fylgikvilla. Þegar rannsaka á slíkar íhlutanir 

hjá stórum hópi fólks getur framkvæmdin orðið flókin. Þrátt fyrir þessa annmarka er hægt að leiða líkur 

að því að áhrif aukinnar líkamlegrar virkni skili sér í bættri heilsu þessa hóps vegna þess ávinnings 

sem þjálfun hefur svo sem til lækkunar á blóðþrýstingi og blóðfitu auk þess sem virkni hjarta- og 

æðakerfis batnar. Helsta áskorun þeirra sem starfa innan heilbrigðiskerfisins er því að finna fólki 

farveg sem hentar hverjum og einum og líkur eru á að fólk haldi sig við.  

Rannsóknirnar tvær þar sem undantekningar voru gerðar á viðmiðum útlilokana sýndu ekki fram á 

að áhugahvetjandi samtal hefði áhrif til lækkunar á langtímagildum blóðsykurs. Í rannsókn Rosenbek 

Minet o.fl. (2010) voru þessi áhrif könnuð hjá fólki með sykursýki af tegund 1 og 2. Höfundar telja 
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mögulegt að áhrif áhugahvetjandi samtals séu hugsanlega ekki komin fram að ári liðnu. Þeir velta 

einnig fyrir sér hvort einstaklingar sem hafa góða stjórn fyrir og hitta sérfræðing á sviðinu reglulega 

hagnist nokkuð á aðferðinni. Tölfræðilegt afl rannsóknarinnar var einnig ekki nægilegt og getur það 

hafa hindrað rannsóknaraðila í að fá rétta sýn á virkni aðferðarinnar. 

Í rannsókn Ismail o.fl (2008) var bæði notast við áhugahvetjandi samtal og hugræna atferlis-

meðferð. Höfundar reyndu að ná til hóps fólks sem hafði haft sykursýki í um tvo áratugi og gengið illa 

með blóðsykurstjórn. Þeir bentu á að algengi þunglyndis sé meira hjá þeim hópi en öðrum hópum 

sykursjúkra. Rannsakendur notuðu tvær aðferðir til hegðunarbreytingar samhliða. Áhugahvetjandi 

samtal hafi verið notað til að koma auga á helstu vandamál einstaklinganna sem var haldið áfram að 

vinna með í hugrænni atferlismeðferð. Hópurinn sem fékk hugræna atferlismeðferð að auki fékk lengri 

tíma í einstaklingsviðtölum en sá sem fékk áhugahvetjandi samtal eingöngu. Þá vaknar sú spurning 

hvort áhugahvetjandi samtal hefði ekki skilað sömu niðurstöðum og áhugahvetjandi samtal og hugræn 

atferlismeðferð saman ef magn íhlutunarinnar hefði verið það sama? 

Af ofantöldu er ljóst að þörf er á fleiri góðum og stórum rannsóknum þar sem áhrif áhugahvetjandi 

samtals og bættrar blóðsykurstjórnar hjá einstaklingum með insúlínháða sykursýki eru skoðuð. Einnig 

væri áhugavert að fylgja þáttakendum eftir í 5-10 ár.  

Framtíðarrannsóknir gætu beinst að þeim hópi barna og unglinga sem eru í vandræðum með 

blóðsykurstjórn og fjölskyldum þeirra þar sem unnið væri með áhugahvetjandi samtal. Þær gætu 

einnig beinst að eldra fólki sem hefur haft sjúkdóminn lengi og á í vandræðum með stjórn hans og 

lífsstílstengda þætti eins og hreyfingu. 

Sjúkraþjálfarar hér á landi hafa ekki verið áberandi í umræðu varðandi sykursýki. Þó er það svo að 

þeir hafa þann bakgrunn sem nauðsynlegt er að hafa til að meðhöndla og veita ráðleggingar varðandi 

rétta hreyfingu fyrir fólk með sykursýki, hvort sem um er að ræða tegund 1 eða 2. Sjúkraþjálfarar eru í 

góðri aðstöðu til að veita áhugahvetjandi samtal því þeir eru oft á tíðum sú stétt innan heilbrigðis-

kerfisins sem hittir fólkið oftast og kynnist því best. Með samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir sem 

meðhöndla einstaklinga með sykursýki geta sjúkraþjálfarar aflað réttra upplýsinga varðandi ástand 

skjólstæðinga sinna og tekið réttar ákvarðanir í tengslum við upphaf og stignun þjálfunar. Þannig geta 

sjúkraþjálfarar lagt sín lóð á vogarskálarnar með það að markmiði að draga úr og fyrirbyggja fylgikvilla 

sjúkdómsins og bæta þannig um leið lífsgæði þeirra sem þeir meðhöndla. 

Notkun áhugahvetjandi samtals í tengslum við meðferð einstaklinga með sykursýki hvort sem er af 

tegund 1 eða 2 er því álitlegur kostur ef frekari rannsóknir styðja þær tvær sem gerðar hafa verið á 

aldurshópnum 14-18 ára. Gagnreynd aðferð hvort sem hún er á formi ráðlegginga varðandi æfingar 

eða hvernig sjúkraþjálfarar tala við og ráðleggja skjólstæðingum sínum styrkir stöðu sjúkraþjálfara sem 

fagstéttar og gerir þeim kleyft að færa út kvíarnar og bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu handa fólki sem 

leitar til þeirra. Styrkleiki þessarar samantektar er sá að sjónum er beint að málefni sem lítið hefur 

verið rannsakað en full þörf er á að huga betur að vegna þess ávinnings sem góð blóðsykurstjórn 

hefur á lífsgæði þeirra sem glíma við sjúkdóminn.     
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6 Tillögur að nýjum/breyttum starfsháttum fyrir sjúkraþjálfara 

Sjúkraþjálfarar geta boðið fram faglega þekkingu sína með fræðslu og ráðgjöf á göngudeildum sykur-

sjúkra, einkastofum eða í samstarfi við samtök sykursjúkra. Þannig væri hægt að auka þekkingu fólks 

á áhrifum þjálfunar, það gæti lært að þekkja frábendingar fyrir líkamsþjálfun og hvað þarf að hafa 

hugfast áður en byrjað er að stunda líkamsrækt.   
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7 Samantekt/lokaorð 

Í upphafi vinnu við þetta lokaverkefni var hugmyndin að skoða hvort áhugahvetjandi samtal hefði verið 

nýtt sem meðferðarform fyrir einstaklinga með sykursýki af tegundum 1 og 2 og einstaklinga sem 

glíma við offitu. Fljótlega varð þó ljóst að verkefnið hefði orðið allt of viðamikið ef áhrif á alla þessa 

sjúklingahópa væru skoðuð. Insúlínháð sykursýki varð fyrir valinu því höfundur þessa texta greindist 

með sjúkdóminn á unglingsaldri og hefur hann því verið honum hugleikinn allt frá greiningu.  

Að mörgu er að huga þegar stigin eru skref í átt að bættri þjónustu við sjúklingahópa. Kostnaður 

vegur þar þungt og þegar fjármunir eru af skornum skammti verður krafan oft sú að árangur af 

meðferðinni skili sér strax. Notkun áhugahvetjandi samtals hefur borið góðan árangur á sviðum 

fíknisjúkóma, áhættusamrar hegðunar og eflingar líkamlegrar virkni. Því má leiða líkur að því að 

útbreiðsla þess innan heilbirgðiskerfisins eigi eftir að aukast mjög á næstu árum eftir því sem 

rannsóknum á sviðinu fjölgar.  

Niðurstöðurnar voru ekki afgerandi þar sem gera þarf fleiri rannsóknir á viðfangsefninu en 

niðurstöður þeirra rannsókna sem liggja fyrir gefa þó tilefni til bjartsýni.  

Vinnsla verkefnisins var ánægjuleg og lærði höfundur margt nýtt um insúlínháða sykursýki auk 

þess að hafa  kynnst meðferðarformunum áhugahvetjandi samtali og hugrænni atferlismeðferð betur.    

Áhugahvetjandi samtal getur orðið vænlegur kostur til stuðnings við skjólstæðinga sjúkraþjálfara að 

breyttum og bættum lífsstíl þó alltaf taki tíma og fyrirhöfn að kynna sér nýjar aðferðir. Áhuga á 

viðfangsefninu, hvert sem það kann að vera, er nauðsynlegt að hafa ætli einstaklingur sér að stuðla að 

nýsköpun eða ná árangri á einhverjum sviðum vísinda eða samfélags.     
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