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Útdráttur

Mikil þörf er á árangursríkri lausn á fíknivandamálum nútímans. Fíknisjúkdómurinn er 

langvinnur og einkennist af bakslagi, þar sem um 40-60% þeirra sem fara í meðferð við 

áfengis- eða vímuefnavanda eru komnir í neyslu aftur innan við ár frá meðferðarlokum. 

Því er mikilvægt að reyna að finna leiðir til að viðhalda árangri sem næst í meðferð. Ein 

slík leið hefur sýnt árangur í að viðhalda bata er svokölluð gjörhyglimiðuð bakslagsvörn.

Gjörhygli er lýst sem ferli sem færir athygli að upplifun og reynslu hvers og eins á 

hverju augnabliki fyrir sig og hefur Jon Kabat-Zinn verið einn helsti talsmaður þess að 

beita gjörhygli til að fást við langvinnan heilsufarsvanda síðustu áratugi. Þetta yfrlit 

fjallar um árangur gjörhyglimiðaðra bakslagsvarna (e. Mindfulness-Based Relapse 

Prevention) (MBRP) en aðferðin er úr smiðju Alan Marlatts. Markmiðið var að skoða 

hvort rannsóknir styddu að gjörhyglimiðuð bakslagsvörn væri árangursríkur kostur sem 

eftirmeðferð gegn fíknisjúkdómum að lokinni hefðbundinni meðferð, til dæmis 12-spora 

kerfisins, hugrænnar atferlismeðferðar og fræðslu. Alls fundust við heimildaleit 13 

rannsóknir á árangri (e. effectiveness) MBRP, þar af fimm slembiraðaðar 

íhlutunarrannsóknir. Elsta rannsóknin var frá árinu 2008 en sú nýjasta var birt í 

desember 2013. Niðurstöður voru skýrar, gjörhyglimiðuð bakslagsvörn er árangursríkur 

kostur sem eftirmeðferð, sérstaklega með tilliti til kostnaðar heilbrigðisþjónustu, hlutfalls

þeirra sem ná fráhaldi og lágs brottfalls þátttakanda. 
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Fíknisjúkdómar eru algengir og erfiðir viðureignar hvarvetna í heiminum. Árið 

2007 mat UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime), deild innan Sameinuðu 

Þjóðanna sem snýr að eiturlyfja- og glæpavandamálum, algengi þeirra svo að um 200 

milljónir jarðarbúa þjást af fíknisjúkdómum hverju sinni. (Sameinuðu Þjóðirnar, 2007). 

Vart þarf að nefna kostnað við þetta vandamál í formi glæpa, veikinda og útgjalda 

heibrigðisyfirvalda en tengja má mörg kostanaðarsöm vandamál af félagslegu tagi við 

fíknisjúkdóma. Vegna þess hversu víðtækar og alvarlegar afleiðingar fíknisjúkdómar 

hafa á samfélagið hefur það gert mikið til þess að móta neikvæða skoðun almennings á 

þeim sem misnota lyf. Það er sú skoðun að fíkn sé fyrirbæri sem lögreglan þurfi að eiga 

við með valdi frekar en heilbrigðisvandamál sem þörf er á að eiga við með forvörnum og

meðferðum (McLellan, Lewis, O'Brien og Kleber, 2000). Fyrir einstaklinga sem þjást af 

fíknisjúkdómum þá gengur illa að hætta þessum slæma ávana en ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að allt að 40% til 60% sjúklinga upplifi bakslag eftir að meðferð líkur 

(Hubbard, Craddock, Flynn, Anderson og Etheridge, 1997; McLellan og McKay, 1998). 

Af þessu er ljóst að mikil eftirspurn er til staðar eftir áhrifaríkri og einfaldri meðferð. 

Sífellt fleiri sjúklingar og meðferðaraðilar sækjast eftir öðrum valkostum heldur en 

vestræn vísinda bjóða upp á og er hugleiðsla einn vinsælasti kosturinn. 

Jon Kabat-Zinn er einn helsti talsmaður þess að nota hugleiðslu sem 

meðferðarúrræði við hinum ýmsu kvillum og byggir hann aðferðir sínar á fræðum 

Búddista allt að 2500 árum aftur í tímann (Kabat-Zinn, 2003). Þó svo að hugleiðsla sé 

aðferð sem kemur upprunalega frá Búddistum þá þarf hún ekki að takmarkast við 

trúarbrögð því hver sem er getur þjálfað sig. Núverandi form af hugleiðslu er einmitt án 
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tilvísunar í trúarlegar rætur á meðan kjarnaeiginleikum er haldið stöðugum, þ.e. bæði 

“formlegum” hugleiðsluaðferðum eins og sitjandi og gangandi hugleiðslu, og eins 

“óformlegum” aðferðum, þ.e. styttri hugleiðslum í daglegu lífi (Bowen, Witkiewitz, 

Chawla og Grow, 2011).

Af öllum óhefðbundnum meðferðum við fíknisjúkdómum er hugleiðsla 

vinsælasta og mest rannskaða aðferðin. Einnig er hún fyrsta aðferðin sem er samþykkt af

almennum veitendum heilbrigðisþjónustu og felld inn í gagnreynd meðferðarúrræði við 

vímuefnamisnotkun (Dakwar og Levin, 2009). Á síðustu áratugum hafa 

hugleiðsluaðferðir sem meðferðarúrræði við fíknisjúkdómum, eins og Vipassana-, 

Transcendental- og Búddistahugleiðsla, sýnt jákvæð áhrif og fengið mikla athygli í 

ritrýndum fræðiritum vegna árangurs þeirra í baráttunni gegn vímuefnamisnoktun, en 

seinasta áratug hefur ein tegund hugleiðsluaðferða fengið meiri athygli en aðrar. Sú 

aðferð er kölluð gjörhygli (e. mindfulness) en henni hefur verið lýst sem ferli sem færir 

athygli að upplifun og reynslu hvers og eins á hverju augnabliki fyrir sig. Þessi 

hugleiðsluaðferð er notuð sem úrræði í meðferð fíknisjúdóma og sérstaklega í 

bakslagsvörnum. Þá er gerð tilraun til þess að bera kennsl á hugræna, aðstæðubundna, 

félagslega og tilfinningalega þætti sem undanfara neyslu og bakslags (Witkiewitz, 

Marlatt og Walker, 2005)

Þessi ritgerð fjallar um sérstaka tegund gjörhyglimiðaðrar meðferðar sem nefnist 

gjörhyglimiðuð bakslagsvörn (MBRP) (e. Mindfulness-Based Relapse Prevention), 

upprunalega þróuð af Alan Marlatt og kollegum hans (Witkiewitz, Marlatt og Walker, 

2005). Orðið sjálft, gjörhygli, er skilgreint sem meðvituð, fordómalaus og umburðarlynd 
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áhersla á tilfinningar, hugsanir og skynjun í núverandi upplifun einstaklings 

(Kabat-Zinn, 1990). Þennan hæfileika er auðvelt að þjálfa með handleiðslu reyndra 

kennara og meðferðaraðlila og er það markmið ritgerðarinnar að fara yfir og meta gögn 

sem styðja árangur MBRP sem eftirmeðferð við áfengis- og vímuefnamisnotkun, 

sérstaklega með tilliti til hefðbundinna meðferðarleiða eins og AA-funda eða hugrænnar 

atferlismeðferðar, svo eitthvað sé nefnt. Byrjað er á því að gera grein fyrir eiginleikum 

og áhættuþáttum bakslags hjá einstaklingum í fráhaldi. Því næst verður hugtakið 

gjörhygli kynnt og hvernig núverandi mynd gjörhyglimiðaðra meðferða hefur þróast 

seinustu áratugi. Svo verður fjallað um hvernig Gjörhyglimiðuð bakslagsvörn varnar 

bakslagi og tekst á við áhættuþætti. Að lokum verða viðeigandi rannsóknir yfirfarnar og 

metnar. Þrettán rannsóknir á árangri (e. effectiveness) MBRP voru skoðaðar en sú elsta 

var frá árinu 2008 á meðan sú nýjasta var frá 2013. Við heimildaleit notaðist höfundur 

við gagnagrunna á borð við Google Scholar, Web of Science og OVID og sló inn 

leitarorðin: Mindfulness, Addiction, Substance Abuse, Substance Treatment, Substance 

Use Disorders, Relapse, Relapse Prevention, Mindfulness Based Relapse Prevention, 

MBRP og SUDs. Tilgáta höfundar er aðeins ein, að gjörhyglimiðuð bakslagsvörn sýni 

árangur sem eftirmeðferð við fíknisjúkdómum.

Bakslag 

Bakslagi hefur annað hvort verið lýst sem því tvíhliða viðhorfi að einstaklingur 

sé annað hvort veikur (fallinn) eða heilbrigður (edrú) eða sem ferli, þ.e. öll hegðun sem 

hindrar þá hegðun sem einstaklingur ætlar að tileinka sér. Þegar fíklar ákveða að hætta 

neyslu, til dæmis með hjálp hugleiðslumeðferðar, lenda langflestir í þeim hremmingum 
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að falla aftur í sama horf og þeir voru í áður en meðferðin hófst (Polivy og Herman, 

2002). Sumir komast aftur á réttan kjöl og byrja upp á nýtt að vinna sig í átt að 

jákvæðum breytingum, reynslunni ríkari (Marlatt og Walker, 2004). Marlatt og George 

(1984) halda því fram að hægt sé að líta á bakslag á einn hátt í viðbót, nefnilega sem 

atburð. Sá atburður er þá ein stök mistök þar sem einstaklingur misstígur sig, til dæmis 

fyrsti drykkurinn sem alkóhólisti drekkur þegar hann er í fráhaldi. Hvort alkóhólistinn 

reyni strax aftur við fráhald er komið undir honum sjálfum en bakslagsvarnir eiga 

einmitt að veita einstaklingi þá nauðsynlegu hæfileika sem hann þarf til þess að koma í 

veg fyrir að ein mistök vindi upp á sig og verði að algjöru bakslagi (Marlatt og George, 

1984). Williams (2008) nefnir að það sem spáir best fyrir bakslagi er tíðni þess í 

fortíðinni en það virðist vera að aukin áhætta á bakslagi komi til vegna skorts á 

tilfinningalegri stjórn. Smáar en neikvæðar breytingar á lunderni einstaklings geta valdið

því að hann falli. Einstaklingar eru samt sem áður mismunandi og sumir geta einungis 

þolað smávægilegar breytingar á aðstæðum eða lunderni á meðan aðrir virðast þola mun 

meira og upplifa því ekki bakslag.

Eitt stærsta vandamál fíkla sem ná fráhaldi er bakslag en fíkn hefur oft verið 

skilgreind sem langvinnur sjúkdómur sem einkennist oft af tímabilum þar sem bakslag 

verður (Leshner, 1999) og því er gríðarlega mikilvægt að vísindamenn og 

meðferðaraðilar geri sér grein fyrir því ferli sem bakslagið er. Allt að 40 til 60% 

sjúklinga sem eru meðhöndlaðir vegna áfengis eða vímuefnamisnotkunar upplifa bakslag

innan árs eftir að meðferð lýkur og eru því aftur staddir á byrjunarreit. Þessar niðurstöður

benda annað hvort til þess að áfengis- og lyfjafíkn sé ekki sjúkdómur og því ekki hægt 
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að meðhöndla hann eða að núverandi úrræði líti á sjúkdóminn sem bráðan og 

læknanlegan. Áfengis- og vímuefnamisnotkun er einmitt ekki bráðasjúkdómur, heldur er

hann langvarandi og því ætti að meðhöndla hann sem slíkan (McLellan, Lewis, O'Brien 

og Kleber, 2000).

Bakslagsvarnir, svokallaðar, eru form af inngripi, hannaðar til þess að koma í veg

fyrir og hafa stjórn á bakslagi hjá einstaklingum sem hafa fengið eða eru að fá meðferð 

vegna fíknisjúkdóma (Carroll, 1996). Alan Marlatt (Marlatt og George, 1984) setti fram 

hugrænt-atferlislíkan til þess að bera kennsl á áhættuþætti bakslags og hafði það áhrif á 

þróun og gerð bakslagsvarna sem komu á eftir.

Samkvæmt líkaninu er áhættuþáttur fyrirbæri eða aðstæður sem leiða til þess að 

fráhaldi sjúklings sé ógnað, til dæmis barir, samkomur eða ákveðnir vinir (Marlatt og 

George, 1984). Fyrir alkóhólista í fráhaldi er bar mjög hættulegur staður, vilji hann ekki 

drekka. Barinn virkar þá sem fíknivaki og ef einstaklinginn skortir viðeigandi hæfileika 

eða sjálfstraust til þess að eiga við aðstæðurnar, þá er mjög líklegt að hann standist ekki 

freistinguna og falli. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þjást af fíknisjúkdómum 

bregðast mun meira við áreitum tengdum áfengi eða vímuefnum. Carter og Tiffany 

(1999) framkvæmdu yfirgreiningu á 40 rannsóknum á fíknivökum en þar kom í ljós að 

einstaklingar með fíknivandamál upplifa mun meiri löngun og hraðari hjartslátt þegar 

þeim er sýnt áreiti tengt áfengi eða vímuefnum. Þessi áreiti kallast fíknivakar og valda 

því að líkur á neyslu hjá fíklum aukast, aðallega vegna mikillar löngunartilfinningar sem 

vaknar upp (Carter og Tiffany, 1999).
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Áhættumiklar aðstæður gera sjaldnast boð á undan sér og því er mikil þörf á 

úrræðum til að koma til móts við þá þætti sem stuðla að bakslagi. Marlatt og 

samstarfsfólk hans nefna þó nokkrar breytur sem tengjast áhættu í sambandi við bakslag 

en þær eru sjálfstrú, væntingar, löngun, hvatning, bjargráð og félagslegur stuðningur en 

gert verður stuttlega grein fyrir þeim hér að neðan (Witkiewitz og Marlatt, 2004).

Áhættuþættir bakslags

Sjálfstrú (e. self-efficacy), eða skortur á því réttara sagt, er áhættuþáttur í bakslagi

og felur það í sér hversu mikið einstaklingur trúir því að hann geti framkvæmt ákveðna 

hegðun í ákveðnum aðstæðum (Bandura, 1977). Þegar talað er um sjálfstrú í sambandi 

við bakslagsvarnir þá er átt við sjálfstrúnna til þess að geta verið edrú. Samkæmt 

Witkiewitz og Marlatt (2004) þá fylgir aukin sjálfstrú auknum líkum á árangri 

meðferðar, bæði hjá körlum og konum og bæði með tilliti til styttri og lengri tíma. Þessi 

áhrif koma fram burtséð frá því hvaða vímuefnum einstaklingur hefur ánetjast. 

Væntingar (e. outcome expectancies) eru skilgreindar sem væntingar einstaklings til 

áhrifa framtíðarreynslu. Þessar væntingar hafa svo áhrif á hegðun einstaklingsins og þá 

skiptir máli hvort væntingarnar séu jákvæðar eða neikvæðar gagnvart reynslunni. Séu 

væntingar til áhrifa jákvæðar þá aukast líkur á tiltekinni hegðun á meðan neikvæðar 

væntingar draga úr líkunum. Fyrir þá sem misnota áfengi og fíkniefni þá hefur verkun 

efnisins sem um ræðir einnig töluverð áhrif á væntingar fíkils. Samkvæmt Connors, 

Tarbox og Faillace (1993) þá eru nikótínfíklar líklegri til þess að reykja ef væntingar 

þeirra til reykinga eru jákvæðar en það öfuga gildir ef væntingarnar til reykinga eru 

neikvæðar (Jones og McMahon, 1996). Marlatt og Rohsenow (1980) komust að því að 
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litlu máli skiptir hvort tekin sé lyfleysa eða eiturlyf, væntingar eru gríðarlegur 

áhrifaþáttur í tengslum við huglæga reynslu hvers og eins af neyslu sinni. Þó svo að 

væntingar séu mjög tengdar neyslu eftir að innlögn lýkur, þá er lítið um gögn sem sanna 

bein tengsl þar á milli. Þá gæti skýringin mögulega verið sú að væntingar hafi áhrif á 

undirliggjandi ferli, sameiginleg öðrum þáttum sem tengjast aukinni áhættu á bakslagi. 

Samhliða jákvæðum væntingum eykst löngunin í næsta skammt en þessi áhættuþáttur 

gegnir veigamiklu hlutverki í bakslagi og leggur gjörhyglimiðuð bakslagsvörn einmitt 

gríðarlega áherslu á löngunartilfinninguna. Tímalengd löngunar er mjög breytileg eftir 

ávanabindandi efnum en kveikjan að þeim eru oftast aðstæður eða hlutir sem tengjast 

neyslu. Það gæti verið að huglæg upplifun löngunar valdi ekki beint bakslagi, heldur hafi

sín áhrif í gegnum sameiginlega undirliggjandi þætti (Drummond, Litten, Lowman og 

Hunt, 2000), rétt eins og væntingar. Mikil sjálfstrú og bjargráð geta komið í veg fyrir 

neyslu eftir að löngun lætur segja til sín (Niaura, 2000). Áhrif hvatningar (e. motivation) 

á bakslag eru tvíþætt, þau fyrri eru hvöt til að gera jákvæðar breytingar á hegðanamynstri

og þau seinni hvötin til að viðhalda neikvæðu hegðanamynstri. Þessi aðgreining gerir 

grein fyrir vandamálunum sem einstaklingar þurfa að takast á við til þess að ná fráhaldi 

en skortur á hvatningu fyrir fráhaldi má tengja við litla sjálfstrú og neikvæðar væntingar.

Það er, að fíkill mun ekki finna mikla hvatningu ef hann hefur ekki trú á því að honum 

takist ætlunarverkið og ef hann heldur að upplifun hans á því að reyna verði neikvæð 

(Miller og Rollnick, 2002). Bjargráð (e. coping) er mjög mikilvægt þegar einstaklingar 

sem þjást af vímuefnamisnotkun reyna við fráhald. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að því skilvirkara bjargráð sem fíkill býr yfir, því auðveldara á hann með að hætta 
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ávananum en einnig virðist neysla vera, að jafnaði, minni með auknu bjargráði (Chung, 

Langenbucher, Labouvie, Pandina og Moos, 2001; Gossop, Steward, Browne og 

Marsden, 2002). Þjálfun í gjörhygli hefur jákvæð áhrif á þessa hæfileika hjá 

einstaklingum, en það er eitt af kjarnaatriðum gjörhygli að hægt sé að takast á við erfiðar

aðstæður án þess að bregðast rangt við þeim. Það sem getur einnig leitt til bakslags eru 

neikvæðar tilfinningar eða vanlíðan, þó svo að jákvæðar tilfinningar valdi stundum 

bakslagi en það gerist aðallega hjá körlum (Walitzer og Dearing, 2006). Neysla fíkils 

sem þjáist af vanlíðan verður til þess að hann losnar undan neikvæðum tilfinningum 

sínum og verður neyslan því neikvætt styrkt en vanlíðan er oftast undanfari næsta 

skammts (Marlatt, 1978). Stundum gerist það þó að einstaklingar einfaldlega hætti 

bakslagi vegna vanlíðunnar sem fylgir neyslu (Walitzer og Dearing, 2006). Að lokum er 

það félagslegur stuðningur, eða öllu heldur skortur á honum, sem myndar síðasta 

áhættuþáttinn. Gjörhyglimiðaðar meðferðir taka einmitt á þessum undanförum bakslags 

og kennir fíklum að bregðast ekki við þeim af vana, heldur leyfa löngunum, neikvæðum 

tilfinningum og hugsunum að líða hjá óáreitt.

Gjörhygli

Skilgreining

Á seinustu áratugum 20. aldar var mikill uppgangur í rannsóknum á gjörhygli og 

árangri aðferðarinnar í tengslum við fíknisjúkdóma, endurteknar þunglyndislotur, 

verkjatengda streitu og fleira (Bishop o.fl., 2004). Þó svo að flestir rannsakendur 

skilgreini gjörhygli áður en þeir rannsaka áhrif hennar þá vantaði almenna og 

kerfisbundna skilgreiningu á því hvað hugtakið merkir. Bishop o.fl. (2004) tóku sig því 
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til og aðgerðarbundu gjörhygli til þess að auðvelda framtíðarrannsakendum vinnuna og 

samhæfa fræðigreinina í aðgerðum. Þeir settu fram tvískipt líkan þar sem gjörhygli 

skiptist annars vegar í sjálfsstjórn á athygli og hins vegar í ákveðið viðhorf til upplifunar.

Það fyrrnefnda er sett saman úr þremur undirþáttum, það er, (1) viðhald á athygli, (2) að 

beina athyglinni að einhverju ákveðnu og (3) bæling á ítaregri hugsun. Í þessum 

skilningi er hægt að hugsa sér gjörhygli sem yfir-hugrænan (e. metacognitive) hæfileika. 

Með öðrum orðum, hæfileiki sem byggist á vöktun og eftirliti hugsana. Seinni hluti 

líkansins felst í því að viðhorf gjörhuguls einstaklings sé opið fyrir nýrri reynslu, forvitið

og samþykkjandi. Að auki bæta Bishop o.fl. (2004) við að gjörhylgi sé ferli sem veitir 

einstaklingi innsýn í virkni eigin huga og leyfi honum að fylgjast með frá hlutlausu 

sjónarhorni.

Gjörhyglimiðaðar meðferðir

Auknin athygli vegna gjörhygliiðkunar leiðir til þess að einstaklingur gerir sér 

frekar grein fyrir hugsunum og aðstæðum sem stuðla að neikvæðum tilfinningum og 

óæskilegri hegðun. Jon Kabat-Zinn (1982) þróaði gjörhyglimeðferð sem hann kallaði 

Gjörhygli til að draga úr streitu (MBSR) (e. Mindfulness-Based Stress Reduction), 

upprunalega til þess að höndla langvarandi sársauka og sálræna kvilla sem fylgja honum.

Kabat-Zinn (2003) segir tilgang sköpunnar MBSR verra tvíþættann. Annars vegar til 

þess að athuga hvort mögulegt sé að útbúa aðferð til þess að kenna einstaklingum 

gjörhygli og hvernig á að beita henni á streitu, sársauka og veikindi. Hins vegar var 

ætlun Kabat-Zinn að útbúa meðferðarlíkan fyrir spítala og aðrar sjúkrastofnanir en þetta 

varð með tímanum að veruleika. Í dag er boðið upp á gjörhygliþjálfun um allan heim, 
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meðal annars í skólum, á vinnustöðum og í fangelsum (Kabat-Zinn, 2003). Aðferðinni 

hefur verið beitt á breiðan hóp sjúklinga en einnig hefur aðferðin sýnt árangur á meðal 

heibrigðra einstaklinga við að draga úr streitu í daglegu lífi. Sýnt hefur verið fram á að 

MBSR gagnast einstaklingum sem þjást af langvarandi verkjum, vefjagigt, krabbameini, 

kvíðaröskunum og þunglyndi (Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 2003). MBSR 

felst í því að hópur mætir í hverri viku í tvo tíma í tíu vikur til að stunda 

hugleiðlsuæfingar í gjörhygli. Uppbygging meðferðarinnar á rætur sínar að rekja til 

sálfræðikenninga Búddista þar sem gjörhygli spilar lykilhlutverk. Hugleiðslan 

samanstendur í meginatriðum af þjálfun almenns viðhorfs sem einkennist af því að 

bregðast ekki tilfinningalega við skynjunum, fordómaleysi og stöðugri vitund um 

skynjanir einstaklingsins. Þeim sem fá MBSR er kennt að fylgjast með hugsunum sínum 

án þess að bregðast við þeim. Forsendurnar sem liggja MBSR til grundvallar eru sex 

talsins en þær eru (1) einstaklingar eru ómeðvitaðir um upplifun sína og mikið af 

hugsunum þeirra fara fram sjálfkrafa, (2) einstaklingar geta þroskað aukna vitund fyrir 

hugsunum sínum, (3) þroski þessa hæfileika fer fram yfir langt tímabil og þarfnast 

reglulegrar þjálfunar, (4) aukin vitund veldur betri lífsgæðum á þann hátt að reynsla 

verður almennt skýrari og þarfnast aukinnar athygli, (5) þessi vitund verður einnig til 

þess að hugsanir skýrast og (6) vegna skýrari hugsunar verða nýjar upplýsingar um 

manns eigin huga aðgengilegri sem gerir einstaklingi auðveldara fyrir að stjórna sér 

(Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 2003). Þó nokkrar æfingar eru framkvæmdar 

til þess að ná fyrrgreindum áhrifum. Líkamsskönnun (e. body scan) er ein æfingin en þá 

er athyglinni kerfisbundið beint að skynjunum í ákveðnum svæðum á líkamanum í 45 
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mínútur. Önnur æfing er þegar einstaklingar sitja í afslappaðri stellingu, með augun 

lokuð og einbeita sér að andardrættinum, en stöður úr Hatha yoga eru notaðar til þess. 

Einnig fer fram þjálfun í gjörhygli á meðan hversdagslegar athafnir eru framkvæmdar, til

dæmis þegar einstaklingar ganga, standa eða borða. Þeir sem fá MBSR er sagt að æfa 

þessa eiginleika í að minnsta kosti 45 mínútur á dag utan meðferðartíma og til að byrja 

með fá allir hljóðupptökur til aðstoðar. Þegar tilfinningar eða hugsanir gera vart við sig á

meðan hugleiðslan stendur yfir á að fylgjast með þeim án þess að bregðast við þeim, þ.e.

þegar einstaklingur tekur eftir því að hugur hans hefur ráfað þá færir hann athyglina aftur

að núverandi stundu. Ein afleiðing af þessari þjálfun er sú að einstaklingar uppgötva að 

hugsanir, tilfinningar, skynjanir, langanir og þarfir ganga hjá eins og „öldur í sjónum“ 

(Baer, 2003). Áhugaverð rannsókn á árangri MBSR leiddi í ljós tengsl á milli skynjaðrar 

streitu og breytingum í uppbyggingu möndlunnar (e. amygdala), en mandlan er það 

heilasvæði sem spilar stærstan þátt í ótta- og streituviðbrögðum. Mikil fylgni kom fram í 

sjálfsmati þátttakanda á streitu eftir meðferðina og þykkt möndlunnar, þ.e.a.s. því meira 

sem meðferðin dró úr skynjaðri streitu þátttakenda því minni varð mandlan hjá þeim 

(Hölzel o.fl, 2010).

MBSR hefur náð góðum árangri sem meðferðarúrræði við áfengis og 

vímuefnamisnotkun en af öllum hugleiðslumeðferðum er oftast vitnað í MBSR í 

ritrýndum tímaritum (sjá t.d. Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 2004). Segal, 

Williams og Teasdale (2002) þróuðu síðar meðferð byggða á gjörhygli og kölluðu hana 

gjörhyglimiðaða hugræna meðferð (MBCT) (e. Mindfulness-Based Cognitive Therapy) 

en sú aðferð er sett saman úr hugrænni-atferlismeðferð (CBT) og gjörhygli. Segal og 
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félagar notuðu mikið úr MBSR í sína aðferð og sameina þeir hugsun Austurlanda við 

Vestræna sálfræði. MBCT er átta vikna meðferð þar sem hópur hittist í tvo klukkutíma, 

einu sinni í viku. Þar eru framkvæmdar æfingar sem snúa að athygli hugans, hópurinn er 

látinn gera sér grein fyrir því hvað fólk einbeitir sér lítið að jafnaði og á hvaða hátt 

neikvæðar hugsanir hafa áhrif á hugann. Þar á meðal er einblínt á hvernig neikvæðum 

hugsunum ætti ekki að afneita, heldur eigi að leyfa þeim að koma, vera og fara án þess 

að aðilinn bregst við (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Alan Marlatt þróaði svo sína 

útgáfu af gjöhyglimiðaðri meðferð sem hann kallaði gjörhyglimiðaða bakslagsvörn 

(MBRP) (e. Mindfulness-Based Relapse Prevention), en hún var að miklu leyti sett 

saman úr MBCT og MBSR (Witkiewitz, Marlatt og Walker, 2005). Kjarni MBRP er í 

raun tvíþættur, fyrri hlutinn felur í sér að efla vitund á áhættuþáttum og undanfara 

bakslags og draga úr líkum á því að einstaklingur bregðist við samkvæmt vana. Seinni 

hlutinn felst í því að venja einstaklinginn á að lifa með sálrænum óþægindum og þar með

að gera honum kleift að fylgjast með hugsunum, sem venjulega auka líkur á neyslu, án 

þess að bregðast við þeim (Bowen, Witkiewitz, Chawla og Grow, 2011). Williams 

(2008) skoðaði fjórar rannsóknir á gjörhygli og komst hann að þeirri niðurstöðu að það 

eru sterk tengsl á milli aukinni gjörhygli einstaklinga og minna grufli (e. rumination), 

forðun, fullkomnunaráráttu og óæskilegilegum sjálfsdómum. Hann gerir einnig 

greinarmun á sitthvoru ástandi hugans, það er annars vegar í „tilvistarham“ (e. being 

mode) og hins vegar „aðgerðarham“ (e. doing mode) (Williams, 2008). Þegar 

einstaklingar fara í „aðgerðarham“ ber hugurinn saman núverandi ástand sitt og það 

ástand sem hann vill vera í en þetta birtist honum sem hugmyndir. Þá nýtir hugurinn í 
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„aðgerðarham“ sér þónokkra eiginleika til úrvinnslu en þeir eru að greina, muna, búast 

við, bera saman og dæma. Ef þessar hugsanir og hugmyndir eru neikvæðar þá hefur það 

slæmar afleiðingar í för með sér en það getur til dæmis orsakað bakslag. Einkenni 

„tilvistarhams“ er samþykki þess hvernig hlutirnir eru án þrýstings til þess að breyta 

þeim, meiri athygli veitt að venjubundinni hegðun og sá eiginleiki að bregðast við 

atburðum með opnu hugarfari og samkennd (Segal, Williams og Teasdale, 2002). 

Þjálfun í gjörhygli gerir einstaklingum kleift að taka eftir því þegar hugurinn fer í 

„aðgerðarham“ og hjálpar þeim að komast í „tilvistarham“, þar sem við á, en þá er litið á

hugsanir sem tímabundna andlega atburði sem líða hjá (Williams, 2008). 

Þar sem hugræn atferlismeðferð snýr að því að bera kennsl á órökréttar hugsanir 

og breyta þeim, þá leggur gjörhyglimeðferð áherslu á að bera kennsl á hugsanir sínar og 

leyfa þeim að fara óhindrað úr meðvitundinni án þess að óæskileg hegðun fylgi. Þetta 

skilur að hugræna atferlismeðferð og aðrar gjörhyglimiðaðar meðferðir. En ber það 

tilskilinn árangur að nota gjörhygli sem meðferðarúrræði?

Árangur gjörhyglimiðaðra meðferða

Gjörhyglimiðaðar meðferðir hafa almennt náð mjög góðum árangri í meðferð 

vímuefnafíknar, og hefur fjöldi klínískra rannsókna staðfest meðferðarárangurinn (sjá 

Keng, Smoski og Robins, 2011; Baer, 2003; Zgierska o.fl., 2009). Í yfirlitsgrein Zgierska

o.fl. (2009) sem tók saman klínískar rannsóknir, framkvæmdar á bilinu 1995 til 2008, 

með yfirgreiningu (e. meta-analysis). Höfundar yfirlitsgreinarinnar leituðu í 

gagnagrunnum og fundu samtals 2000 greinar með leitarorðum tengdum gjörhygli en 

samkvæmt skilyrðum þeirra komust aðeins 25 greinar í rannsóknina. Skilyrðin voru þau 
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að meðferðin byggðist á gjörhygli, gjörhyglimiðaða meðferðin væri notuð til meðferðar 

á vímuefnavanda, rannsóknin var með langtímasniði en einnig fyrir- og eftirfylgni og að 

allir þátttakendur væru af undirtegundinni Homo sapiens sapiens. Niðurstöður þeirra 

benda til þess að gjörhyglimiðaðar meðferðir draga úr vímuefnaneyslu og afleiðingum 

hennar. Þessi áhrif komu fram óháð tegund vímuefna en meðferðirnar drógu einnig úr 

sálrænum kvillum, eins og streitu, kvíða og þunglyndi. Rannsóknirnar sem teknar voru 

saman í þessari yfirlitsgrein höfðu þann kost að vera úr raunverulegum aðstæðum, ekki 

úr klínískum rannsóknum þar sem umhverfinu er stjórnað samkvæmt ströngum 

skilyrðum. Þessar tilraunir kanna árangur (e. effectiveness) meðferðarinnar, ekki 

skilvirkni (e. efficacy) en greinarmun verður að gera á þessum tveimur tegundum 

rannsókna áður en lengra er haldið. 

Skilvirknisrannsóknir eru framkvæmdar samkvæmt ströngum skilyrðum og í 

aðstæðum undir stjórn rannsakenda. Þessi tegund rannsókna hámarkar líkurnar á því að 

uppgötva áhrif inngrips en þá er reynt að lágmarka áhrif þátttakenda, meðferðaraðila, 

aðstæðna og annarra breyta sem geta haft áhrif á niðurstöður. Þó svo að þessi aðferð búi 

yfir aðferðarfræðilegum kostum og miklu innra réttmæti, er hún töluvert frávik frá 

aðstæðum í klínísku umhverfi. Skilvirknisrannsóknir notast við ströng þátttökuskilyrði 

til þess að fá eins einsleitt úrtak og mögulega hægt er og verklag í framkvæmd inngrips 

er einnig skilgreint á skýran hátt en rannsakendur þurfa að fylgja því kerfisbundið. Þetta 

eru ekki sömu skilyrði og gilda fyrir árangursrannsóknir en þær eru framkvæmdar í 

náttúrulegri aðstæðum og eiga því betur við klínískt umhverfi. Þar eru þátttökuskilyrðin 

ekki eins ströng, úrtakið því mun misleitara og endurspeglar frekar raunverulegt þýði. 
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Verklagsreglur eru ekki eins staðlaðar og meðferðin er framkvæmd í náttúrulegra 

umhverfi (Singal, Higgins og Waljee, 2014). Meðferðir sem á að rannsaka almennilega 

þurfa að standast bæði tilraunir framkvæmdar á rannsóknarstofu undir ströngum 

skilyrðum og tilraunir framkvæmdar undir skilyrðum raunveruleikans. 

Árangursrannsóknir einblína því mun frekar á gæði framkvæmdarinnar og ytra réttmæti 

á meðan skilvirknisrannsóknir einblína á ströng rannsóknarskilyrði og innra réttmæti 

(Flay o.fl., 2005).

Þó svo að það vantaði upp á aðferðafræðilega styrkleika eins og stjórn á 

þátttakendum og tilviljanakennda röðun þá komu sömu niðurstöðurnar ítrekað fram hjá 

Zgierska o.fl. (2009), þ.e. það dró töluvert úr fíkniefnaneyslu og óæskilegum 

afleiðingum neyslunnar. Þau benda á að gjörhyglimiðaðar meðferðir geta haft góð áhrif á

einstaklinga sem þjást bæði af vímuefnamisnotkun og sálrænum röskunum, en þessir 

kvillar fylgjast oft að. Varðandi áhrif gjörhyglimiðaðra meðferða þá virðast þær, í 

einhverjum tilvikum, hafa varanleg áhrif en samkvæmt yfirlitsgrein Baer (2003) þá 

héldu 60-90% þátttakenda áfram að stunda gjörhygli í allt að fjögur ár eftir meðferðina. 

Mjög mikilvægur þáttur í sambandi við meðferðir er ánægja sjúklingsins sjálfs með 

meðferðina og það virðist vera að gjörhyglimiðaðar meðferðir uppfylli þessi skilyrði 

(Zgierska o.fl. 2009). 

Örlítið nýlegri yfirlitsgrein sem tekur til áhrifa gjörhygliiðkunar á sálræna heilsu 

var framkvæmd af Keng, Smoski og Robins (2011) en tilgáta þeirra var að 

gjörhyglimiðaðar meðferðir myndu styrkja sálfræðilega aðlögun einstaklinga, með því 

að auka vellíðan, draga úr tilfinningasveiflum og styrkja getu til að hafa stjórn á hegðun. 
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Rannsakendurnir skoðuðu mjög fjölbreytt form af rannsóknum en þeim var skipt í 

þrennt: (1) fylgnirannsóknir, (2) klínísk inngrip og (3) tilraunir tengdar gjörhygli, 

framkvæmdar á rannsókarstofu. Rannsóknirnar voru 18 talsins en allar bentu til þess að 

gjörhygliiðkun sé nátengd andlegri vellíðan og að gjörhygliiðkun stuðli að bættri 

andlegri heilsu. Einstaklingar sem fengu þjálfun í gjörhygli sýndu aukningu í almennri 

vellíðan, vægari tilfinningasveiflur, og betri getu til að hafa stjórn á hegðun sinni. 

Höfundar yfirlitsgreinarinnar nefna þó, eins og flestir, að rannsóknir á gjörhygli séu enn 

á sínum fyrstu stigum, og að þörf sé á mun fleiri og ítarlegri rannsóknum (Keng, Smoski 

og Robins, 2011).

Nýlega ákváðu Dakwar og Levin (2013) að rannsaka áhrif gjörhygli sem 

aðalmeðferð við kannabis- og kókaínneyslu hjá einstaklingum. Þátttakendur voru 25 

talsins, 14 kannabisfíklar og 11 kókaínfíklar. Af kannabisfíklunum þá kláruðu 11 

meðferðina (74%) og var hlutfallið svipað hjá kókaínfíklum en þar kláruðu 8 (73%) 

þeirra meðferðina. Í lok meðferðar voru 8 kannabisfíklar og 6 kókaínfíklar í algjöru 

fráhaldi, sem verður að teljast mjög góður árangur. Niðurstöður Dakwar og Levins 

(2013) eru augljósar, gjörhyglimiðaðar meðferðir eru skilvirkar sem aðalmeðferðir fyrir 

einstaklinga, og virka vel á kannabis og kókaínfíkn. Davis, Fleming, Bonus og Baker 

(2007) rannsökuðu áhrif MBSR sem aðalmeðferð gegn nikótínfíkn. Þar voru 18 

þátttakendur sem mættu vikulega í hópatíma í samtals átta vikur, án lyfjameðferðar. 

Þátttakendur voru æfðir í MBSR og hafði það mikil áhrif á neyslu þeirra. Af 18 

þátttakendum þá hættu 10 (56%) alveg að reykja í allt að sex vikur eftir meðferð en 
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þátttakendur höfðu að meðaltali reykt í 26.4 ár. Þessar niðurstöður benda sterklega til 

þess að gjörhyglimiðaðar meðferðir virki almennt vel á fíknisjúkdóma af ýmsu tagi. 

Gjörhyglimiðuð bakslagsvörn

Alan Marlatt og samstarfsfólk hans (Marlatt og Gordon, 1985) byrjuðu á því að 

þróa bakslagsvarnir sem eftirmeðferð við vímuefnamisnotkun í formi 

hugrænnar-atferlismeðferðar. Þessi tegund meðferðar gerir ráð fyrir því að neysla 

fíkniefna sé lærð hegðun, með líffræðilegum, sálrænum og félagslegum áhrifaþáttum og 

afleiðingum. Í meðferðinni þarf fyrst að byrja á því að meta alla áhættuþætti sem ýta 

undir bakslag. Þetta geta verið þættir í fari einstaklings, annarra í kringum hann eða í 

umhverfi hans. Næsta skref er að þjálfa einstaklinga á þremur sviðum. Fyrst er 

einstaklingurinn æfður í bjargráði, hvernig á að takast á við áhættuþætti og aðstæður og 

auka sjálfstrú. Næst þarf að huga að hugmyndum einstakalingsins um hegðun og 

hátterni, til dæmis að gera honum grein fyrir hversu langt og erfitt ferli vanabreytingar 

geta verið og að það sé hluti af fráhaldi að upplifa bakslag stöku sinnum. Þriðji 

eiginleikinn er lífstílsbreyting, til dæmis líkamsrækt og hugleiðsla í frítíma. 

Hugræn-atferlismeðferð Marlatts (1985) er undirstaða MBRP, inngripi sem er gert til 

þess lýsa, skilja, koma í veg fyrir og stjórna bakslagi í einstaklingum sem hafa fengið 

eða eru í meðferð við vímuefnamisnotkun (Witkiewitz, Marlatt og Walker, 2005). 

Gjörhyglimiðuð bakslagsvörn (e. Mindfulness-Based Relapse Prevention) 

(MBRP) er samþætting hugleiðsluaðferða og hugrænnar-atferlismeðferðar Alan Marlatts

(1985) en meðferðinni er skipti í átta meðferðartíma, hver og einn stendur yfir í tvo tíma.

Meðferðartímarnir eru hannaðir sem framhald af tímanum sem haldinn var vikuna á 
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undan. Þátttakendur fá einnig hljóðskrár til afnota á milli funda til þess að aðlaga 

gjörhygli að daglegu lífi. Megin áherslur MBRP eru að efla vitund fyrir áhættuþáttum 

sem auka líkur á neyslu, til dæmis tilfinningar, hugsanir og umhverfi, og að veita þjálfun

í því að lifa með neikvæðum tilfinningum og hugsunum. Nái einstaklingur, sem þjáist af 

vímuefnamisnotkun, góðum tökum á þessum áhersluatriðum getur hann dregið úr 

líkunum á því að bregðast sjálfvirkt við fíknivökm sem myndu annars leiða til frekari 

neyslu. Einnig ætti sá og hinn sami að eiga auðveldara með að fylgjast með tilfinningum 

sínum án þess að reyna að komast hjá þeim, þ.e. án þess að neyta vímuefna, og þannig 

dregið úr neyslu sinni. Með æfingu geta einstaklingar orðið betri í að stýra hegðun sinni, 

og því aukið sjálfstrú sína umtalsvert. 

Í fyrsta meðferðartímanum er rætt um tilhneigingu hugans til þess að reika og 

hvernig fólk fer í gegnum daglegt líf á nokkurs konar sjálfsstýringu. Þá er fólki kennt að 

einbeita sér að einhverju ákveðnu án þess að láta hugann reika, oftast að sínum eigin 

andardrætti. Þegar hugurinn reikar, sem í flestum tilfellum gerist, þarf að koma 

athyglinni aftur að andardrættinum en þetta er endurtekið eins oft og þörf krefur. Á 

öðrum og þriðja fundi færist áherslan frá andardrættinum og að öðrum skilningarvitum, 

eins og heyrn og sjón. Þátttakendur einbeita sér að áhættuþáttum bakslags, og þá 

sérstaklega að löngun, með styttri hugleiðslum í gegnum daginn. Frá fundi fjögur til sex 

er farið í gegnum gjörhygli með tilliti til tilfinninga og hugsana þar sem þátttakendur 

reyna að bera kennsl á sérstakar hugsanir og tilfinningar sem leitt hafa til neyslu. Þeim er

kennt að taka einungis eftir þessum hugarferlum, án þess að bregðast við þeim. Seinustu 

tveir fundirnir fara í það að innlima nýja þekkingu í daglegt líf og hvernig breyta megi 
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lífsstíl þátttakenda til hins betra. Tveir meðferðaraðilar hafa umsjón með hópunum á 

hverjum fundi fyrir sig en hver fundur hefst á gjörhygliæfingum og svo umræðu um 

núverandi upplifun þátttakenda. Þessi umræða er eitt af lykilatriðum fundanna, 

tilgangurinn með henni er að taka eftir því sem er að gerast í huganum hverju sinni í stað

þess að gleyma sér í frásögnum eða túlkunum. Umræðan verður eins konar form af 

gjörhygli og þátttakendur verða líklegri til þess að ræða um sína eigin fíknivaka og gefa 

öðrum ráð.

MBRP er notuð sem eftirmeðferð á göngudeild til þess að styðja og viðhalda 

áhrifum aðalmeðferðar og hjálpa einstaklingum að lifa heibrigðara lífi. Áhersluatriði 

meðferðarúrræðisins eru sveigjanleiki og bein upplifun þátttakenda. Forsendur 

meðferðarinnar eru nokkrar en þær eru að hjálpa einstaklingum sem hafa lokið meðferð 

á göngudeild að aðlagast samfélaginu og lifa lífinu á ný. MBRP kennir einnig 

einstaklingum að vinna í gegnum viðkvæmar aðstæður og að bera kennsl á 

persónubundna fíknivaka. Að lokum verður MBRP til þess að einstaklingar verða 

meðvitaðri um núið, þ.e. þeir beina athyglinni að hverri stundu fyrir sig og taka betur 

eftir öllu sem fer fram í kringum þá. Meðferðin hentar best fyrir einstaklinga með 

fíknivandamál, hafa lokið meðferð á sjúkrastofnun, eru áhugasamir um að viðhalda 

markmiðum aðalmeðferðar og viljugir til þess að gera viðeigandi lífsstílsbreytingar til 

þess að ýta undir vellíðan og bata (Bowen, Chawla og Marlatt, 2010).

Gjörhygliþjálfuninni í MBRP er ætlað að auka vitund einstaklinga fyrir 

fíknivökum, það eru áreiti sem auka líkur á bakslagi, og hugsunum sem leiða að aukinni 

neyslu. Chambers, Lo og Allen (2008) komust einmitt að því að gjörhygliþjálfunin í 
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MBRP leiðir að meiri athygli og stjórnun tilfinninga með því að kenna einstaklingum að 

fylgjast með ögrandi hugsunum og löngunum án þess að bregðast við þeim á vanalegan 

hátt. MBRP leggur áherslu á vitund og samþykki allrar reynslu og kennir einstaklingum 

hæfileika til þess að takast á við neikvæða reynslu. Að auki eru þeir sem ljúka MBRP 

líklegri til þess að nálgast óþægindi með opnu hugarfari í stað þess að forðast neikvæðar 

aðstæður eða bæla niður slæmar hugsanir. Þessa hæfileika er hægt að þjálfa og þá skiptir

ekki máli hvað það er sem orsakar óþægindin, hvort sem það eru fráhvarfseinkenni, 

lundernisraskanir eða þunglyndi. Ein æfingin í MBRP kallast SOBER (e. Stop, Observe, 

Breathe, Expand awareness og Respond mindfully) en ætlunin með henni er, eins og 

nafnið bendir til, að kenna einstaklingum að stoppa, fylgjast með, anda, auka vitund og 

bregðast við með gjörhygli. Þessi æfing hjálpar einstaklingum að rjúfa vítahring áreitis 

og svörunar, eins og að neyta vímuefna til þess að draga úr löngunartilfinningu. Æfingin 

fer þannig fram að einstaklingur stoppar í streitumiklum aðstæðum, næst fylgist hann 

með öllum skynjunum sínum og tilfinningum, svo beinir hann athyglinni að 

andardrættinum, því næst víkkar einstaklingurinn athygli sína út að líkamanum og 

aðstæðunum sem hann er í og að lokum bregst hann við með gjörhygli að markmiði 

(Witkiewitz, Lustyk og Bowen, 2013). Þessi æfing og margar aðrar eru þáttur í árangri 

MBRP og áhrifum þess á einstaklinga með fíknisjúkdóma en MBRP hefur sín áhrif á 

margvíslegan hátt.

Áhrif MBRP á einstaklinga með fíknisjúkdóma

Þegar einstaklingar með fíknisjúkdóma sem fá MBRP hugleiða vaknar oft upp 

mikil löngun í áfengi eða vímuefni. Meðferðaraðilar hvetja þá alla til þess að fylgjast 
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með þessum löngunum með umburðarlyndu hugarfari, án þess að bregðast við þeim. Sé 

þetta gert í langan tíma, getur það leitt til þess að það dragi úr áhrifum löngunar og 

einstaklingar bregðist því betur við, þessi áhrif eru nefnd berskjöldun (e. exposure). 

Einnig verða hugarfarslegar breytingar hjá þeim einstaklingum sem fá MBRP. 

Umburðarlynt viðhorf til langanna og hugsana tengdum vímuefnum eða áfengi getur leitt

til þess að einstaklingurinn líti á þessi hugarferli einungis sem hugsanir í stað þess að líta

á þau sem endurspeglun á raunveruleikanum, m.ö.o að það sé ekki nauðsynlegt að 

uppfylla langanirnar. Annar kostur við MBRP eru aukin bjargráð en þegar einstaklingur 

með fíknisjúkdóma venst löngunum og hugsunum sínum um áfengi og vímuefni, gerir 

það honum kleift að nýta sér fjölbreyttari leiðir til þess að takast á við hugsanirnar og 

langanirnar. Þegar einstaklingar eru orðnir færir í gjörhygli þá geta þeir einnig borið 

kennsl á undanfara bakslags, eins og ákveðnar hugsanir eða skynjanir, og tekist á við 

þær á viðeigandi hátt. Linehan (1993) hélt því fram að umburðarlynt og fordómalaust 

viðhorf gerði einstaklingum kleift að bera kennsl á afleiðingar hegðunnar sinnar í stað 

þess að dæma sig, og einmitt þessi eiginleiki getur ýtt undir þá hegðunarbreytingu sem 

til þarf. MBRP ýtir einnig undir slökun hjá þeim sem fá meðferðina, en mikill tími fer í 

að hugleiða í rólegu umhverfi. Þó svo að MBRP felst í því að hunsa langanir með 

tilheyrandi streitu þá hefur hugleiðsla almennt þau áhrif að þeir einstaklingar sem stunda 

hugleiðslu slaka meira á en aðrir og það getur haft afgerandi áhrif á líkurnar á bakslagi. 

Streita hefur lengi verið bendluð við bakslag en Sinha o.fl. (2003) komust að því að 

streita getur myndað svipað hugrænt ástand og kemur til vegna fíknivaka hjá þeim sem 

misnota lyf. Annað einkenni MBRP og fleiri gjörhyglimiðaðra meðferða er aukning á 
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samþykki þeirra sem fá meðferð. Samkvæmt Hayes (1994) er samþykki skilgreint sem 

það að „upplifa atburði að fullu og án varnar, eins og þeir eru“. Fíkill sem reynir við 

fráhald gæti tekið upp á því að hegða sér á óæskilegan hátt til þess eins að forðast 

bakslag. Til dæmis með því að sýna líkamlegum skynjunum óhóflega athygli og túlka 

eðlilegar skynjanirr á neikvæðan hátt eða að forðast mikilvæga hegðun sem gæti komið 

einstaklingnum til góðs, eins og að vilja ekki fara út úr húsi vegna ótta við bakslag. Þá 

skiptir miklu máli að fíkillinn sýni samþykki og skilji það að bakslag er eðlilegur hluti af

fráhaldi og að það er oft aðeins tímabundið ástand (Baer, 2003).

Með því að sameina kosti gjörhygli og hugrænnar-atferlismeðferðar í 

bakslagsvörnum getur MBRP þroskað umburðarlynt og fordómalaust viðhorf gagnvart 

tilfinningum, skynjunum og hugsunum sem leiða yfirleitt til bakslags. MBRP eykur 

einnig bjargráð með hugarfarsbreytingum, samþykki og auknu þoli gagnvart 

fíknivökum. Ef bakslag verður hjá fíkli í fráhaldi, hjálpar MBRP fíkilinn við að bera 

kennsl á hugsanamynstur og umhverfisþætti sem leiddu að bakslaginu, og við að draga 

úr samviskubiti og neikvæðum hugunum sem fylgja oftast bakslagi (Bowen o.fl., 2009). 

Á næstu blaðsíðum verður farið yfir rannsóknir sem sýna fram á árangur MBRP 

sem eftirmeðferð við fíknisjúkdómum til þess að styðja tilgátu höfundar sem sett var 

fram í inngangi ritgerðarinnar. Yfirlit yfir rannsóknirnar sem um ræðir má finna í Töflu 1

í Viðauka. 

Rannsóknir sem styðja árangur MBRP

Við heimildaleit voru nokkrar skorður settar á það hvaða rannsóknir voru teknar til 

skoðunar, og byggðust þessar skorður á eftirfarandi skilyrðum: að (1) meðferðin sem um
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ræddi var MBRP eða meðferðarúrræði byggt á þeirri aðferð, (2) þeir sem fengu meðferð 

voru einstaklingar sem áttu í áfengis- og/eða vímuefnavanda og voru í fráhaldi eða að 

reyna við fráhald, (3) lögð væri megináhersla á meðferð gegn áfengis- eða 

vímuefnamisnotkun, (4) mælingar voru teknar fyrir og eftir inngrip, (5) rannsóknin var 

birt á síðustu 8 árum og (6) að hún væri birt í ritrýndu tímariti á ensku. Alls voru 13 

rannsóknir á árangri (e. effectiveness) MBRP skoðaðar, þar af fimm slembiraðaðar 

íhlutunarrannsóknir, sex annars stigs greiningar og tvær tilraunir með innanhópasniði. 

Elsta rannsóknin er frá árinu 2008 en sú nýjasta var birt í desember 2013. Af þessum 

rannsóknum tóku fjórar þeirra til MBRP sem eftirmeðferð en þrjár könnuðu árangur 

MBRP sem aðalmeðferð. Notast var við gagnagrunna á borð við Google Scholar, Web 

of Science og OVID til þess að finna rannsóknirnar. Leitarorð sem höfundur sló inn í 

leitarvélarnar voru: Mindfulness, Addiction, Substance Abuse, Substance Treatment, 

Substance Use Disorders, Relapse, Relapse Prevention, Mindfulness Based Relapse 

Prevention, MBRP og SUDs. 

Fyrsta slembiraðaða íhlutunarrannsóknin til þess að meta árangur og virkni 

gjörhyglimiðaðra bakslagsvarna var framkvæmd af Bowen o.fl. (2009). Til þess að geta 

tekið þátt í tilrauninni, þá þurftu þátttakendur að hafa lokið meðferð á sjúkrastofnun á 

síðustu tveimur vikum, annað hvort á göngudeild eða innliggjandi. Þátttakendur voru 

einnig skimaðir með tilliti til geðrofs, vitglapa, yfirvofandi hættu á sjálfsvígi eða 

verulegri hættu á alvarlegum fráhvarfseinkennum og voru útilokaðir frá þátttöku ef 

eitthvert þessara atriða átti við um þá. Úrtakið innihélt hátt hlutfall heimilisleysingja 

(19% göngudeildasjúklinga og 75% inniliggjandi) og flestir höfðu komist í kast við lögin
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en alls voru það 260 einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni. Af þessum 260 

þátttakendum komust 187 í gegnum inntökuskilmerkin. Af þeim neituðu níu 

áframhaldandi þátttöku, níu skiluðu ekki inn grunngildum og einn neitaði að láta raða sér

með tilviljunarvali í hópa. Að lokum voru 168 manns eftir sem hófu rannsóknina. Flestir 

þátttakendur voru karlmenn (63,7%) og meðalaldur 40,5 ár. Helmingur allra voru hvítir 

(51,8%), næst svartir (28,6%), þar á eftir komu einstaklingar af blönduðum uppruna 

(15,3%) og að lokum frumbyggjar Ameríku (7,7%). Flestir höfðu lokið 

framhaldsskólagráðu eða 71,6% þátttakanda. Um það bil 41,3% voru án atvinnu og 

32,9% þáðu velferðarbætur. Vímuefnin sem þátttakendur misnotuðu voru aðallega 

áfengi (45,2%), kókaín (36,2%), amfetamín (13,7%), heróín (7,1%), kannabis (5,4%) en 

stór hluti þeirra tilkynnti um notkun margra efna í einu (19,1%). Leitað var eftir 

þátttakendum hjá hjá sjúkrastofnun í einkaeigu sem var ekki rekin með hagnað að 

sjónarmiði. Um helmingur þátttakenda (57%) sem dvöldu á göngudeid stofnunarinnar 

gerðu það vegna dómsúrskurðs (Bowen, o.fl., 2009).

Þeir sem náðu inntökuskilyrðum var raðað með tilviljunarvali annað hvort í 

MBRP hóp eða í hóp sem fékk hefðbundna eftirmeðferð. Hefðbundna eftirmeðferðin 

samanstóð af staðlaðri eftirmeðferð á göngudeild, sem notaðist við 12-spora kerfið og 

fræðslu. MBRP hópurinn hittist vikulega í tvo tíma í senn í átta vikur, en fundarskipulag 

var byggt á MBRP meðferðarleiðbeiningum úr bók Bowen, Chawla og Marlatt (2011) 

og stjórnað af tveimur reyndum meðferðaraðilum (Bowen, o.fl., 2009). Í lok MBRP 

meðferðarinnar fengu þátttakendur að halda áfram í hefðbundinni meðferð. Mælingar 

voru gerðar áður en meðferð hófst, eftir meðferðina og tvisvar sinnum í viðbót, tveimur 
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og fjórum mánuðum eftir meðferð. Enginn munur var á brottfalli á milli hópa en vegna 

ólíkra meðferðarleiða þá var fjöldi meðferðartíma mismunandi sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður. Því var stjórnað fyrir fjölda meðferðartíma við útreikning á árangri. Eftir að 

meðferð lauk þá sögðust 85% þátttakenda sem fengu MBRP stunda áframhaldandi 

hugleiðslu en eftir fjóra mánuði var hlutfallið komið niður í 54%. Niðurstöður sýndu 

einnig að þátttakendur í MBRP hópnum minnkuðu áfengis- og vímuefnaneysludaga sína 

úr 27 dögum af 60 niður í 0,1 dag af 60 eftir að meðferðinni lauk. Þátttakendur í 

hefðbundna hópnum drógu einnig úr sinni neyslu en ekki eins mikið, þar fóru 

neysludagar úr 28,9 dögum af 60 niður í 2,6 af 60. Eftir tvo mánuði tilkynntu MBRP 

þátttakendur um 2,1 neysludag af 60 að meðaltali á meðan þátttakendur sem fengu 

hefðbundna meðferð notuðu áfengi eða vímuefni í 5,4 daga af 60 að meðaltali. Það dró 

meira úr löngun hjá MBRP hópnum en í hinum hefðbundna. Einnig jókst samþykki (e. 

acceptance) meira hjá MBRP miðað við hópinn sem fékk hefðbundna meðferð. 

Markmið MBRP var einmitt að draga úr neyslu og löngun, og á sama tíma auka 

gjörhygli og samþykki, en það eru einmitt niðurstöður rannsóknarinnar. Tveimur 

mánuðum eftir meðferðina virtist enn vera mikill munur með tilliti til þeirra sem fengu 

MBRP og þeirra sem fengu hefðbundna meðferð en eftir fjóra mánuði var þessi munur 

orðinn að engu. Rannsakendur benda á að ástæðan fyrir þessu sé líklegast vegna þess að 

MBRP þátttakendur fengu áframhaldandi hefðbundna meðferð eftir MBRP meðferðina 

og stunduðu því ekki gjörhygliæfingar. Aðferðir hefðbundinnar eftirmeðferðar eru meðal

annars þær að bæla niður hugsanir en það getur haft neikvæð áhrif á aðferðir MBRP. 

Rannsakendur leggja til að það væri betra að setja saman viðhaldsmeðferð sem styður 
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áframhaldandi gjörhygli. Tilgáta þeirra var sú að þátttaka í MBRP myndi hafa í för með 

sér aukna gjörhygli og samþykki (e. acceptance) en minni vímuefnamisnotkun og 

löngun á móti hefðbundinni eftirmeðferð. Niðurstöður þeirra benda til þess að MBRP sé 

mjög árangursríkur kostur sem eftirmeðferð. Hjá þeim sem fengu MBRP voru færri 

neysludagar og þátttakendur upplifðu minni löngun, meiri vitund og aukið samþykki. 

Það dró úr vandamálum tengdum vímuefnamisnotkun hjá báðum hópunum en munurinn 

var ekki marktækur á milli þeirra. Það virðist einnig vera að löngun hafi mjög sterk áhrif 

á bakslag. Alls voru það 168 þátttakendur af 260 sem tókst að hefja eftirmeðferðina, 

flestir af þeim hvítir karlmenn. Lyfin sem þátttakendur höfðu verið að misnota voru að 

mestu leyti áfengi, kókaín, amfetamín, heróín og kannabis, svo rannsóknin nær yfir 

breiðan hóp vímuefna sem eru reglulega misnotuð. Eitt af því jákvæða við MBRP, og 

við flestar gjörhyglimiðaðar aðferðir, er mikil meðferðarheldni þátttakenda (e. patient 

compliance). Þessi meðferðarheldni birtist í mætingu, en 73% þátttakenda kláruðu 

meðferðina, og einnig í áframhaldandi hugleiðslu, en um það bil helmingur þátttakenda 

hugleiddi í allt að fjóra mánuði eftir að meðferð lauk (Bowen o.fl., 2009). 

Meðferðarheldnin var metin með spurningalista settur saman úr spurningum eins og 

„Hversu mikilvæg var meðferðin fyrir þér?“ og „Hversu líkleg/ur ertu til þess að halda 

áfram að hugleiða eftir meðferðina?“ Svarmöguleikar voru settir upp í 10 punkta Likert 

kvarða, frá „Ekki neitt“ til „Mjög mikið“. Rannsóknin styður árangur (e. effectiveness) 

MBRP og rennir stoðum undir þá tilgátu að aðferðin sýni árangur sem eftirmeðferð við 

vímuefnamisnotkun. Einhverjar takmarkanir voru á tilrauninni sem vert er að vekja 

athygli á. Eftirfylgni eftir meðferð er mjög stutt, en aðeins eru til gögn um þátttakendur 
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allt að fjórum mánuðum eftir lok meðferðar. Þetta bendir til þess að þörf er á fleiri 

rannsóknum með mun lengri eftirfylgni. Sjálfsmatskvarðar sem náðu til fortíðar voru 

notaðir til þess að meta vímuefnanotkun en það getur bent til frekar vankanta á 

aðferðinni vegna skorts á áreiðanleika, þátttakendur gætu hafa logið eða ekki gert sér 

grein fyrir sinni eigin neyslu. Betra hefði verið að nota líffræðilegar mælingar áður en 

tilraunin hófst. Til að meta neyslu var TLFB aðferðin notuð, sem kerfisbundið viðtal sem

aðstoðar þátttakendur í því að rifja upp neyslu liðins tíma. Höfundar benda þó á að 

þvagprufur myndu auka áreiðanleika mælinga, enda eru líffræðilegar mælingar alltaf 

áreiðanlegri. Vegna brottfalls var ekki hægt að meta allar upplýsingar frá öllum 

þátttakendum á fullnægjandi hátt. Brottfall í þessari rannsókn var samt sem áður 

sambærilegt öðrum rannsóknum en 61% þátttakenda luku MBRP-meðferðinni, 57% 

gáfu færi á eftirfylgni eftir tvo mánuði og 73% eftir fjóra mánuði. Brottfall í meðferðum 

fíknisjúkdóma er yfirleitt hátt en samkvæmt Woodward, Rasking og Blacklow (2008) 

má búast við að um 50% þátttakenda hætti meðferð áður en henni lýkur. Um helmingur 

þátttakanda (67,2% hefðbundna og 52,8% MBRP) voru einstaklingar sem var skipað af 

dómara að gangast undir meðferð en hlutfall þeirra í fráhaldi getur verið hærra vegna 

lögbundinna lyfjaprófa á meðan rannsóknin fór fram.

Til þess að ganga úr skugga um að meðferðinni sé beitt á réttmætan og gildan 

hátt þróuðu Chawla o.fl. (2010) viðeigandi mælikvarða sem kallast Mindfulness-Based 

Relapse Prevention Adherence and Competence Scale (MBRP-AC). Þau vildu einnig 

komast að því hvort hægt væri að kenna nemendum í sálfræðinámi að nýta sér 

mælikvarðann og meta réttmæti MBRP á áhrifaríkan og áreiðanlegan hátt. Það myndi 
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spara mikinn kostnað og tíma en þessir þættir eru oft tengdir við kostnaðarsama 

greiningu sérfræðinga. Þau nýttu þau sér fyrrgreinda rannsókn Bowen o.fl. (2009) og 

tóku þaðan 93 þátttakendur og greindu meðferðartímana með hjálp hljóðskráa. 

Meðferðarheldni var metin með tveimur undirskölum en þeir voru meðferðarþættir 

MBRP og umræða um lykilhugtök. Meðferðarþættirnir voru metnir í samræmi við 

ákveðin lykilatriði atriði sem áttu að koma fram í hverjum meðferðartíma en umræða um

lykilhugtök var metin með tilliti til þess hversu oft meðferðaraðilar studdust við 

lykilhugtök í hverjum meðferðartíma fyrir sig og hvort þeir notuðu hugtökin þegar 

spurningum þátttakanda var svarað. Hæfni meðferðaraðila var einnig metin með tveimur 

undirskölum en þeir voru nálgun og almenn frammistaða. Mat á nálgun var byggt á 

hljóðskrám meðferðartímanna og gefur til kynna getu meðferðaraðila til þess að vekja 

upp og bregðast við spurningum þátttakenda og skýra væntingar eða misskilning um 

gjörhygliiðkun. Mat á almennri frammistöðu var byggt á því hversu vel meðferðaraðilar 

vinna í hóp og hversu vel þeim tókst að halda sjúklingum við efnið. Fyrst var byrjað á 

því að staðfesta áreiðanleika og réttmæti mælikvarðans, annars vegar með því að mæla 

samræmi matsmanna með tveggja þátta blönduðu líkani á milli hópa (e. 2-way, mixed 

model intraclass correlation coefficionts) (ICC) fyrir áreiðanleika MBRP-AC og hins 

vegar með því að mæla hvort einkunnir í hverjum skala MBRP-AC sýndu fylgni við 

einkunnir þátttakenda í FFMQ (e. Five Factor Mindfulness Questionnare), sem meta 

gjörhygli hvers þátttakanda. Niðurstöður bentu til mikils áreiðanleika milli matsmanna 

fyrir alla skala og undirskala MBRP-AC en það bendir til þess að það sé hægt að þjálfa 

nemendur í sálfræðinámi til þess að greina réttmæti og áreiðanleika MBRP á skilvirkan 
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hátt. Önnur niðurstaða var sú að mikið innra samræmi var á milli meðferðarheldni og 

hæfni meðferðaraðila. Varðandi réttmæti MBRP-AC þá virðist mat á gæðum og 

framkvæmd meðferðar tengjast mati sjúklinga á sambandi sínu við meðferðaraðila, 

greint með Working Alliance Inventory (WAIS), sem bendir til þess að hæfileikarríkir 

meðferðaraðilar mynda gott samband með sjúklingum sínum. Eftir að réttmæti og 

áreiðanleiki MBRP-AC mælikvarðans var staðfestur var honum beitt á hljóðskrár úr 

tilraun Bowen o.fl. (2009). Í ljós kom að einkunnargjöf rannsakenda á meðferðarheldni 

og hæfni meðferðaraðila samkvæmt MBRP-AC var til fyrirmyndar og voru einkunnir 

þeirra annars vegar 80% fyrir meðferðarheldni en hins vegar 90% fyrir hæfni, sem 

verður að teljast nokkuð gott. 

Witkiewitz og Bowen (2010) nýttu sér einnig rannsókn Bowen o.fl (2009) og 

köfuðu dýpra ofan í niðurstöður þeirra. Þær vildu skoða tengsl þunglyndis, löngunar og 

vímuefnamisnotkunar en einstaklingar með einkenni þunglyndis sýna mjög sterk tengsl á

milli löngunar, vímuefnamisnotkunar og bakslags. Tilgáta þeirra var sú að það séu sterk 

jákvæð tengsl á milli þunglyndiseinkenna, vímuefnamisnotkunar og löngunar tveimur 

mánuðum eftir meðferð og að hægt sé að útskýra þessi tengsl með huglægri upplifun 

löngunar. Að auki vildu þær komast að því hvort MBRP myndi ekki draga úr huglægri 

upplifun löngunar og þar af leiðandi draga úr vímuefnamisnotkun með því að lágmarka 

tengslin á milli löngunar og þunglyndiseinkenna. Tilgátur þeirra voru studdar af 

niðurstöðum rannsóknarinnar, annars vegar að það er hægt að útskýra fylgni á milli 

þunglyndiseinkenna og neyslu að hluta til með löngun og hins vegar sýndu þátttakendur 

sem fengu MBRP nánast engin tengsl á milli þunglyndiseinkenna og löngunar vegna 
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gjörhygliiðkunar en þeir sem fengu hefðbundna meðferð virtust, samkvæmt 

sjálfsmatskvörðum, finna fyrir sterkum tengslum og varð það til þess að það dró úr 

vímuefnamisnotkun hjá MBRP hópnum en ekki hjá hinum hefðbundna. Stór hluti þeirra 

í MBRP hópnum hélt áfram að hugleiða allt að fjórum mánuðum eftir meðferðina (63%)

og neytti enginn þeirra vímuefna allan þann tíma, þessi áhrif komu ekki fram hjá þeim 

sem fengu hefðbundna meðferð. 

Bowen og Kurz (2011) héldu því fram að lengd og tíðni gjörhygliæfinga í MBRP

myndi hafa jákvæð áhrif á gjörhygli einstaklinga tveimur og fjórum mánuðum eftir 

meðferð. Til þess að prófa tilgátu sína þá framkvæmdu þau einnig annars stigs greiningu 

á rannsókn Bowen o.fl. (2009) og notuðu til þess FFMQ (Five Facet Mindfulness 

Questionaire), en það er spurningalisti gerður úr 39 spurningum með svarmöguleikum á 

fimm punkta likert kvarða sem metur hversu gjörhugull einstaklingur er. Niðurstöður 

þeirra voru þær að gjörhygli jókst töluvert frá byrjun meðferðar og í fjóra mánuði eftir 

hana en tíminn sem fór í æfingar á milli meðferðartíma spáði fyrir um gjörhygli 

einstaklinga strax eftir meðferð. Þetta bendir til þess að æfingar á milli meðferðartíma 

hafi mikil og jákvæð áhrif á gjörhygli eftir að meðferð lýkur. Eftir fjóra mánuði virtist 

aukaæfingin ekki spá fyrir um gjörhygli þátttakenda. Höfundar rannsóknarinnar skoðuðu

einnig sambandið á milli tengsla meðferðaraðila og sjúklings annars vegar og gjörhygli 

hins vegar. Útkoman var sú að því betri sem tengslin voru, því hærra skor fengu 

einstaklingar á FFMQ spurningalistanum. Eins og áður þá komu þessi áhrif sterklega 

fram í allt að tvo mánuði eftir meðferð en eftir fjóra mánuði voru áhrifin ekki lengur til 

staðar (Bowen og Kurz, 2011). 
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Witkiewitz, Bowen, Douglas og Hsu (2013) vildu skoða mögulegar millibreytur 

sem gætu haft áhrif á tengsl á millli MBRP og breytinga í löngun. Þau greindu 

niðurstöður úr rannsókn Bowen o.fl. (2009) enn frekar til þess að rannsaka sambandið en

niðurstöður Bowen o.fl. (2009) voru meðal annars þær að einstaklingar sem fengu 

MBRP greindu frá minni löngun, sem hafði þau áhrif að minnka neyslu. Þessar 

niðurstöður benda til þess að MBRP hafi áhrif á löngun vegna breytinga sem verða á 

milli samþykki, vitundar og fordómaleysis þátttakenda. Niðurstöður Witkiewitz og fél. 

(2013) voru þær að þátttaka í MBRP dró úr löngun á meðan meðferðin stóð yfir og eftir 

að henni lauk. Bæði kynþáttur og fjöldi tíma í meðferð höfðu mikil áhrif á löngun. Þeir 

þátttakendur sem voru hvítir höfðu meiri löngun í upphafi meðferðarinnar en löngun 

þeirra minnkaði meira en hjá öðrum. Niðurstöður Witkiewitz og fél. (2013) staðfestu að 

millibreyturnar samþykki, vitund og fordómaleysi hefðu áhrif á tengsl MBRP og 

löngunar. Það ber að nefna að samþykki, vitund og fordómaleysi höfðu ekki bein áhrif á 

tengslin á milli löngunar og MBRP heldur gerði sameining þeirra rannsakendum kleift 

að spá fyrir um breytingar í löngun (Witkiewitz, Bowen, Douglas og Hsu, 2013). 

Hsu, Collins og Marlatt (2013) vildu rannsaka hvort aukið streituþol (e. Distress 

Tolerance) myndi fylgja aukinni gjörhygli þátttakenda sem fá MBRP. Þau vildu einnig 

komast að því hvort grunngildi streituþols, það er að segja gildi fyrir meðferð, myndi 

hafa áhrif á verkun meðferðarinnar eftir fjóra mánuði og settu fram þá tilgátu að 

vímuefnamisnotkun eftir fjóra mánuði hjá þeim sem hefðu lágt streituþol í upphafi yrði 

meiri hjá þeim sem fengju hefðbundna meðferð en þem sem fengu MBRP. Niðurstöður 

þeirra sýndu, að aukið streituþol fylgdi aukinni gjörhylgi en fylgni streituþols var jákvæð

32



 

með tilliti til allra gjörhyglimiðaðra eiginleika sem prófaðir voru. Að auki sýndu 

niðurstöður að grunngildi streituþols hafði áhrif á niðurstöður meðferðar en aðeins að 

hluta til. Einstaklingar með lágt streituþol sem fengu MBRP tilkynntu færri daga 

vímuefnamisnotkunar heldur en þeir einstaklingar með lágt streituþol sem fengu 

hefðbundna meðferð. Þessi áhrif komu þó ekki fram fjórum mánuðum seinna og vilja 

rannsakendur meina að það sé skortur á áframhaldandi gjörhygliiðkun þátttakenda eftir 

að meðferð lýkur. Niðurstöður þeirra eru samt sem áður skýrar, einstaklingar með lágt 

streituþol hagnast betur á því að fá MBRP heldur en hefðbundna meðferð (Hsu, Collins 

og Marlatt, 2013).

Collins o.fl. (2009) nýttu sér einmitt niðurstöður Bowen o.fl. (2009) og könnuðu 

samband talsmáta og fíknar. Talsmáti spilar jafnframt stóran þátt í meðferðum og 

áhrifum þeirra á fíkla og getur rétt noktun orða verið merki um svokallað yfir-hugrænt 

(e. meta-cognitive) ástand eða viðhorf einstaklings (Baer, Smith og Allen, 2004). 

Talsmáti sem einkennist af jákvæðum orðum veldur því að viðhorf einstaklings verði 

jákvæðara og því nýttu Collins o.fl. (2009) sér tækifærið og spurðu sig að því hvort það 

sama ætti við um talsmáta sem einkenndist af orðum tengdum gjörhygli. Þau vildu skoða

tengsl talsmáta, gjörhygli og vímuefnamisnotkunar hjá einstaklingum sem þjást af 

vímuefnamisnotkun og hafa fengið MBRP sem eftirmeðferð. Sérfræðingar skiptu 

“gjörhygliorðum” í tvo flokka, fyrri flokkurinn innihélt orð sem lýsa núverandi 

gjörhygliástandi einstaklings en seinni flokkurinn var settur saman bæði úr orðunum í 

fyrri flokknum og orðum sem lýsa erfiðleikunum sem fylgja því að temja sér eiginleika 
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gjörhygli. Orðin sem þátttakendur notuðu þegar þeir svöruðu spurningum rannsakenda 

um MBRP og gjörhygli voru skráð.

Rannsakendur settu fram tilgátur sem þau ætluðu sér að prófa en þær voru (1) að 

hægt sé að staðfesta réttmæti gjörhygliorðanna með því að bera þá saman við orðin sem 

notuð eru í leiðbeiningum MBRP, (2) að gjörhygliorð myndu sýna jákvæða fylgni við 

mælt orð í nútíð en neikvæða fylgni við mælt orð í framtíð og þátíð, (3) að 

gjörhygliorðin myndu einnig sýna jákvæða fylgni við persónubundin orð en neikvæða 

fylgni við ópersónubundin orð, (4) að gjörhygliorðin myndu sýna jákvæða fylgni við 

skynjunar- og líkamsvitundartengd orð, (5) að tengsl kæmu fram á milli gjörhygliorða, 

tilfinninga og orða sem tákna reiði og að lokum (6) spáðu þau fyrir að gjörhygliorð 

myndu leiða í ljós gagnsemi MBRP í klínísku umhverfi og forspárréttmæti 

meðferðarinnar með því að spá fyrir um fjölda áfengis- og vímuefnanotkunardaga á 

fjögurra mánaða tímabili (Collins o.fl. 2009). Þátttakendur voru 48 talsins en þetta voru 

allir úr MBRP hópnum sem kláruðu meðferðina hjá Bowen o.fl. (2009). Allar tilgáturnar

voru studdar af niðurstöðum rannsóknarinnar en höfundar hennar minnast þó á í lokin að

það þurfi að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki til þess að það geti endurspeglað 

þýðið betur.

Brewer o.fl. (2009) notuðust við lítillega breytta útgáfu af MBRP sem 

aðalmeðferð en tilgátur þeirra voru af tvennum toga. Þær voru (1) að meta árangur 

meðferðarinnar með því að bera hana saman við gagnreynda meðferð og (2) að skoða 

sérhæfni meðferðarinnar með tilliti til streitu. Þátttakendur voru fengir í gegnum 

auglýsingar og tilvísanir frá læknum en allir voru enskumælandi, fullorðnir einstaklingar
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greindir með áfengis- og/eða kókaínmisnotkun samkvæmt DSM-IV. Þeir sem voru ekki 

orðnir 18 ára, áttu í verulegri sjálfsmorðshættu eða voru með geðröskun voru ekki fengir 

til þess að taka þátt í rannsókninni. Alls voru 36 þátttakendur sem mættu 

inntökuskilyrðum. Þátttakendum var raðað með tilviljunarvali í tvo hópa, annar hópurinn

fékk hugræna atferlismeðferð (CBT) og voru það 15 manns á meðan hinn fékk MBRP 

en í þeim hópi voru 21 þátttakandi. Einungis 14 þátttakendur luku meðferð og af þeim 

komu níu úr MBRP hópnum en aðeins fimm úr CBT hópnum en flestir þátttakendur 

voru karlmenn (72%). Til þess að bera meðferðarúrræðin saman var tekið tillit til 

brottfalls, áfengis- og vímuefnamisnotkunar, gjörhyglis, ánægju sjúklinga með 

meðferðina og streitu. Gjörhygli var mæld með Five Facet Mindfulness Questionaire 

(FFMQ), áfengis- og vímuefnamisnotkun var mæld með Substance Use Calendar og 

náði það 30 daga aftur í tímann, ánægja sjúklinga með meðferðina var mæld með 

Treatment Credibility Score (TCS) og streita var mæld með Differential Emotion Scale 

(DES). Um 43% sjúklinga sem hófu MBRP luku meðferðinni á meðan 33% þátttakenda 

í CBT luku meðferð. Það var mikill munur á heildarmætingu á milli hópa en 

þátttakendur sem fengu MBRP mættu í 65% af tímunum á meðan þátttakendur í CBT 

mættu einungis í 34% af tímunum. Engin munur var á ánægju þátttakenda með 

meðferðina á milli hópa. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta árangur MBRP og 

sérhæfni meðferðarinnar til þess að takast á við streitu og bera hana svo saman við 

gagnreyndar meðferð. Tilraunin var sú fyrsta sinnar tegundar sem bar MBRP saman við 

gagnreynda meðferð (CBT) en það kom í ljós að munurinn á milli MBRP og CBT var 

ekki marktækur varðandi brottfallshlutfall þátttakenda, ánægju þeirra með meðferðina 
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eða tíðni vímuefnamisnotkunar. Þó svo að enginn marktækur munur kom í ljós þá var 

samt munur á neyslu milli hópa. Fyrir kókaínneyslu yfir tímabil meðferðarnnar þá 

tilkynntu þátttakendur í MBRP hópnum um 3,4 daga í neyslu á meðan þátttakendur í 

CBT tilkynntu um enga daga í neyslu. Fyrir áfengisneyslu þá tilkynntu þátttakendur í 

MBRP um 15,4 daga í neyslu á meðan þátttakendur í CBT tilkynntu einnig um enga 

daga í neyslu. Þessi gildi eiga við neyslu áfengis- og vímuefna á meðan tilraunin stóð 

yfir. Að auki kom fram munur á milli hópa með tilliti til viðbragðs við streituvaldandi 

aðstæðum en þeir sem fengu MBRP stóðu sig mun betur. Streita hefur lengi verið 

bendluð við bakslag en Sinha o.fl. (2003) komust að því að streita getur myndað svipað 

hugrænt ástand og kemur til vegna fíknivaka hjá þeim sem misnota lyf. Þó svo að enginn

marktækur munur hafi komið fram í þeim breytum sem tekið var tillit til þá þýðir það 

samt að MBRP er árangursríkur kostur sem meðferðarúrræði, að minnsta kosti jafn 

mikið og CBT. MBRP hefur einnig töluvert meiri jákvæð áhrif á streitu sem gæti haft 

áhrif lengra fram í tímann, utan rannsóknarinnar. Einhverjir vankantar voru samt á 

tilrauninni, af þeim ber að nefna að úrtakið hefði mátt vera stærra og fjölbreyttara en 

gögnum var einungis safnað frá þeim sem luku meðferð. Úrtakið var einsleitt að því leyti

að meirihluti allra voru ómenntaðir, einhleypir karlmenn. Það hefði einnig gefið meiri 

upplýsingar að lengja eftirfylgni en það gæti skilað öðrum niðurstöðum. Styrkleikar 

rannsóknarinnar voru meðal annars tilviljunarval þátttakenda í hópa og notkun á 

áreiðanlegum sjálfsmatskvörðum ásamt hlutlausum kvörðum (Brewer o.fl., 2009). 

Svipaðar niðurstöður komu fram þegar Brewer o.fl. (2011) tóku sig til og nýttu 

sama lítillega breytta form af MBRP og Brewer o.fl. (2009) notuðust við. Fram kemur í 
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rannsókninni að hún sé sú fyrsta sem skoði áhrif MBRB sem aðalmeðferð gegn 

nikótínfíkn. Rannsóknin var slembd íhlutunarrannsókn með fjögurra vikna 

meðferðartíma og eftirfylgniviðtöl 6, 12 og 17 vikum eftir að meðferð hófst. 

Þátttakendur voru fengnir í gegnum auglýsingar sem buðu upp á meðferð gegn 

reykingum. Þeir voru 88 talsins, en þeim var skipt með tilviljunarvali niður í tvo hópa, 

annað hvort í MBRP eða FFS (e. Freedom From Smoking), staðlaða meðferð á vegum 

Amerísku Lungnasamtakanna (e. American Lung Association). Þátttakendur mættu í tvo 

hópatíma á viku í fjórar vikur og voru niðurstöður skýrar. Hjá þeim sem fengu MBRP þá

bæði luku fleiri meðferðinni og reyktu færri sígarettur en þessi áhrif komu fram strax 

eftir meðferð, fjórum vikum síðar og að lokum 17 vikum seinna. Að auki hættu fleiri í 

MBRP hópnum alveg að reykja (36% á móti 15%) strax eftir meðferð og 17 vikum síðar

var munurinn enn gríðarlegur (31% á móti 6%). Veikleikar rannsóknarinnar voru 

þónokkrir. Úrtak mætti hafa verið stærra, en það er sameiginlegur veikleiki í flestum 

rannsóknum sem tekið er tillit til í þessu yfirliti. MBRP og FFS meðferðirnar eru 

venjulega framkvæmdar yfir átta vikna tímabil en í þessari rannsókn var tíminn styttur 

niður í fjórar vikur og ber að nefna að það gæti vel verið að fleiri þátttakendur hefðu náð 

fráhaldi ef meðferðin hefði verið lengri. Rannsóknin hafði einnig sína styrkleika en þeir 

eru tilviljanakennd röðun í hópa, virkur samanburðarhópur og notkun á réttmætum og 

áreiðanlegum mælingaraðferðum.

Þá má nefna rannsókn Zgierska o.fl. (2008) en þau rannsökuðu áhrif MBRP sem 

eftirmeðferð við áfengissýki en aðferðinni var breytt til þess að mæta sérstaklega þörfum

áfengissjúkra. Til þess að laga MBRP að þörfum þeirra var orðum sem tengjast 
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vímuefnamisnotkun skipt út fyrir orð sem tengjast alkóhólisma. Þátttakendur voru 

samtals 19, allir búnir að ljúka viðamikilli meðferð á göngudeild og því í algjöru fráhaldi

í 30 daga að meðaltali. Þátttökuskilyrði voru þau að umsækjendur væru 18 ára eða eldri, 

greindir með áfengissýki samkvæmt DSM-IV og búnir með tveggja til fjögurra vikna 

meðferð á göngudeild. Notast var við MBRP samhliða hefðbundnum meðferðum í 

tilrauninni. Tilgátur rannsakenda voru þær að þátttakendur myndu draga úr drykkju, 

upplifa vægari einkenni fíknar, eins og kvíða, þunglyndi, streitu og löngun og bæta sig í 

tveimur líffræðilegum mælingum á streitu. Þátttakendur greindu frá minni drykkju, 

auknu andlegu heilbrigði, minni streitu, mikilli ánægju með meðferðina og að meðferðin

hafi átt mikilvægan þátt í því að viðhalda fráhaldi þeirra þegar þeir voru spurðir eftir lok 

meðferðarinnar. Þátttakendur voru flestir (94,5%) í fráhaldi allan tíman sem rannsóknin 

fór fram og áhrifin héldust í allt að 16 vikur (89%), átta vikum eftir að meðferðinni lauk. 

Það má einnig nefna að helmingur þátttakenda voru konur (53%), flestir hvítir (84%) og 

með framhaldsskólagráðu (74%). Skortur á samanburðarhópi setur mark sitt á 

rannsóknina ásamt litlu úrtaki. Án samanburðarhóps er erfitt að segja til um hversu mikil

áhrif MBRP hafði á árangur meðferðarinnar. Styrkleikar rannsóknarinnar eru 

áreiðanleiki mælinga, hátt hlutfall þeirra sem gengust undir eftirfylgnimælingar og góð 

meðferðarheldni.

Til þess að skoða árangur MBRP á fjölbreyttari hóp þátttakanda, en flestir hingað

til hafa verið hvítir karlmenn, tóku Witkiewitz, Greenfield og Bowen (2013) sig til og 

skoðuðu annars vegar áhrif MBRP og hins vegar áhrif hefðbundinna 

bakslagsvarnarmeðferðar sem eftirmeðferð hjá 105 konum af ýmsum kynþáttum og 
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þjóðerni í minnihluta, en rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi hópur er líklegri til þess að

ljúka ekki meðferð (Guerrero, Marsh, Duan, Perron og Lee, 2013). Rannsakendur 

notuðust við gögn úr slembiraðaðri íhlutunarrannsókn Witkiewitz o.fl. (í prentun). Þar 

voru einungis konur þátttakendur en þær voru allar sakfelldar fyrir eiturlyfjabrot og gefin

kostur á fangelsisvistun eða meðferð. Meðferðin fór fram á meðferðarheimili í 

íbúabyggð en lyfin sem konurnar höfðu misnotað voru meðal annars metamfetamín, 

áfengi, heróín, kannabis, kókaín og ofskynjunarlyf. Helmingur kvenanna hafði ekki 

notað nein eiturlyf síðasta mánuð vegna eftirlits yfirvalda. Þær voru flestar hvítar 

(63,8%), næst svartar (17,4%), svo frumbyggjar N-Ameríku (13%) svo asískar (4,3%) 

og að lokum spænskar (1,4%). Þegar greining á niðurstöðum rannsóknarinnar var 

framkvæmd notuðust höfundar hennar við skiptingu á milli hvítra (63,8%) og 

minnihlutahóps (36,2%). Einungis 70 konur skiluðu inn fullnægjandi upplýsingum og 

því voru aðeins þær sem skiluðu inn teknar með í útreikningum og niðurstöðum. Fjöldi 

þeirra sem fengu MBRP voru 55 en 50 konur fengu hefðbundna bakslagsvarnarmeðferð. 

Rannsókn Witkiewitz, Greenfield og Bowen (2013) fólst í því að hringja 15 vikum eftir 

að meðferðinni lauk og spyrja konurnar staðlaðra spurninga eftir spurningalistum sem 

ætlað er að meta daga í fráhaldi og alvarleika fíknieinkenna. Rannsóknin bendir 

sterklega til þess að MBRP hafi meiri og jákvæðari áhrif á vímuefnamisnotkun heldur en

hefðbundin bakslagsvörn hjá konum í minnihluta. Þær konur sem komu úr minnihluta 

sýndu meiri árangur af MBRP, en konur úr minni- og meirihluta í hefðbundinni 

bakslagsvarnarmeðferð, og greindu frá fleiri dögum í fráhaldi og ekki eins alvarlegum 

fíknieinkennum. Ekki náðist þó að greina alla þá þætti sem rannsakendur hefðu óskað 
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sér. Lítið úrtak, mikið brottfall og skortur á upplýsingum um kynþátt og þjóðerni 

takmörkuðu niðurstöður. Þessar niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir vankanta þá sé 

MBRP mjög árangursríkur kostur fyrir konur í kynþátta- og þjóðernisminnihluta, 

sérstaklega með tilliti til eftirfylgnihlutfalla þar sem 85,7% minnihlutakvenna tóku þátt í 

eftirfylgni á móti 52,6% hvítra kvenna (Witkiewitz, Greenfield og Bowen, 2013). 

Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum MBRP á fanga og enn færri 

hafa verið framkvæmdar á einstaklingum í öðrum löndum heldur en Bandaríkjunum. Því

ákváðu Lee, Bowen og An-Fu (2011) að skoða áhrif MBRP sem eftirmeðferð á 24 

tælenska karlkyns fanga sem sýndu einkenni fíknisjúkdóma. Föngunum var raðað með 

tilviljunarvali í tvo hópa, 10 karlar fengu MBRP á meðan 14 fengu hefðbundna meðferð.

Allir fangarnir höfðu misnotað eiturlyf en höfðu verið í fráhaldi í sex mánuði eða lengur 

vegna fangelsisvistar. Rannsóknin er ein sú fyrsta af slembiröðuðum 

íhlutunarrannsóknum á MBRP, en aðeins tvær höfðu verið framkvæmdar áður (sjá 

Zgierska o.fl., 2008; Bowen o.fl., 2009). Rannsóknin var jafnframt einungis önnur af 

tveimur sem nær yfir áhrif gjörhygliiðkunar á fanga. Tilgátur rannsakenda voru þrjár, að 

það dragi úr neikvæðum tilfinningum hjá þeim sem fá MBRP, að MBRP þátttakendur 

sýndu meiri sjálfstrú, neikvæðari væntingar til neyslu og minna af jákvæðum væntingum

eftir meðferðina og að aukning í þessum eiginleikum sé meiri hjá MBRP hópnum heldur

en hjá þeim sem fengu hefðbundna meðferð. Niðurstöður tilraunarinnar voru þær að 

fangar sem fengu MBRP höfðu mun neikvæðari væntingar til eiturlyfjaneyslu eftir 

meðferðina og sýndu vægari einkenni þunglyndis heldur en þeir fangar sem fengu 

hefðbundna meðferð. Samt sem áður fannst enginn munur á jákvæðum væntingum til 
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neyslu né heldur á sjálfstrú fanganna. Tilraunin er sú fyrsta til þess að styðja árangur 

MBRP í fjölmenningarlegu samhengi en það væri hægt að auka réttmæti 

rannsóknarinnar meira með stærra úrtaki og með langtímaeftirfylgni (Lee, Bowen og 

An-Fu, 2010). 

Stuttu eftir að og Lee, Bowen og An-Fu framkvæmdu sína tilraun var Lisa 

Woodrich (2011) að skrifa lokaritgerð sína í klínísku meistaranámi við Pacific 

University. Hún benti á að mikil þörf væri á því að bjóða meðferðarúrræði við 

fíknisjúkdómum hjá einstaklingum sem greinst hafa með geðræna röskun samfara 

vímuefnamisnotkuninni, svokölluð tvíþætt greining (e. dual diagnosis). Woodrich lagði 

fram þá tillögu að MBRP gæti verið árangursrík fyrir einstaklinga með tvíþætta 

greiningu en lokaritgerð hennar var einmitt yfirlitsgrein um árangur MBRP sem 

meðferðarúrræði fyrir einstaklinga með tvíþætta greiningu. Samkvæmt Woodrich þá er 

almennt erfitt að meðhöndla tvo aðskilda geðsjúkdóma í einu því meðferðarúrræði eru 

oftast sniðin að einum geðsjúkdómi. Hennar niðurstaða var sú að vegna þess að MBRP 

og fleiri gjörhyglimiðaðar meðferðir einblína ekki á einkenni, heldur tengsl einstaklings 

við einkenni sín þá er hægt að nýta sér meðferðarúrræðið í mörgum mismunandi 

tilfellum og hentar MBRP því mjög vel fyrir einstaklinga með tvíþætta greiningu. Hún 

nefnir einnig þessu til rökstuðnings að bæði fíkni- og geðsjúkdómar hafa verið 

skilgreindir sem langvarandi sjúkdómar sem einkennast af reglulegum tímabilum af 

bakslagi en þetta eru einmitt skilyrðin sem MBRP nýtir sér (Woodrich, 2011).

Hegðunarröskun (e. behavioral dysregulation) einkennist af erfiðleikum 

einstaklings við að hindra óæskilega hegðun eins og vímuefnamisnotkun, ýgi eða 
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lotuofát. Að auki glíma einstaklingar með hegðunarröskun yfirleitt við meira en eina 

tegund óæskilegrar hegðunar, til dæmis vímuefnamisnotkun og ýgi eða áfengissýki og 

spilafíkn. Eins og kom fram hjá Woodrich (2011) hér að ofan þá tíðkast það að 

meðferðarúrræði séu sérsniðin að einni tegund hegðunarvandamáls og því er erfitt að 

höndla fjölþátta vandamál. MBRP hefur einmitt verið aðlöguð til að takast á við 

fíknivandamál samhliða hegðunarvandamálum þar sem breyta þarf fleiri en einni tegund 

hegðunar. Með smávægilegum breytingum getur sú meðferðarnálgun nýst til að takast á 

við vandamál þar sem einstaklingar eiga erfitt með að hafa stjórn á hegðun, eins og 

lotuofát og ýgivandamál. Sem dæmi má nefna meðferð sem kallast MMT (e. 

Mindfulness and Modification Therapy for Behavioral Dysregulation) sem hefur verið 

þróuð sérstaklega til að hjálpa fólki að ná stjórn á hegðun sinni, og er dregin af 

meðferðarleiðbeiningum MBRP (Wupperman o.fl., 2012). Samkvæmt Wupperman o.fl. 

(2012) benda rannsóknir til þess að konur eru jafn líklegar og karlar til þess að taka þátt í

heimilisofbeldi en áfengis- og vímuefnamisnotkun fylgir oft heimilsofbeldi. Um það bil 

helmingur kvenna sem hafa verið handteknar fyrir heimilisofbeldi mæta kröfum um 

drykkjuvandamál samvæmt Alcohol Use Disorders Inventory (Stuart o.fl., 2004). Þrátt 

fyrir þörfina á meðferðarúrræði fyrir konur með bæði ofbeldis- og fíknivandamál er eina 

gagnreynda úrræðið BCT (Behavioral Couples Therapy) (Scumm, O'Farell, Murphy og 

Fals-Stewart, 2009) en það er einungis hægt að notast við ef konur eru viljugar til þess 

að bjóða maka sínum með í meðferðartíma og ef makinn á ekki við vímuefnamisnotkun 

að stríða. Það er sjaldgæft að konur uppfylli þessi skilyrði og því er bráð þörf fyrir 

meðferðarúrræði sem tekur á mörgum tegundum heðgunarvandamála í einu, en það er 
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einmitt það sem MBRP, undirstaða MMT, gerir. Rannsókn Wupperman o.fl. (2012) var 

gerð til þess að kanna hvort MMT sýndi árangur sem meðferðarúrræði gegn fjölþátta 

hegðunarröskun hjá konum með sérstakri áherslu á að draga úr ýgi, áfengis- og 

vímuefnamisnotkun kvenna. Þátttakendur voru 14 konur á aldrinum 21 til 64 ára sem 

höfðu nýlega verið handteknar fyrir heimilisofbeldi og mættu viðmiðum um misnotkun 

áfengis. 11 konur fengu tilvísun frá fjölskyldudómstólum (e. family courts), tvær tóku 

þátt í tilrauninni sem hluta af skilorði en ein konan kom frá heilbrigðisstofnun þar sem 

hún dvaldi vegna vímuefnamisnotkunar og var svo send í tilraunina vegna ofbeldisbrots. 

Níu kvenanna misnotuðu einnig eiturlyf á sama tíma. Höfundar spáðu fyrir um fjögur 

atriði, (1) að draga myndi úr ýgi, (2) að færri dagar myndu fara í áfengisneyslu, (3) að 

minna magn áfengis yrði neytt í einu og (4) að færri dagar myndu fara í vímuefnaneyslu.

Aðrar áhugaverðar breytur voru hlutfall mætingar og ánægja þátttakenda með 

meðferðina. Prófað var fjórum vikum fyrir meðferð og fjórum vikum eftir að meðferð 

lauk. Rannsakendur notuðust við TLFB (e. Timeline Follow-Back Assesment Method) til 

þess að meta neyslu áfengis, vímuefna og ýgi. Að auki þurftu konurnar að blása í 

áfengismæli og skila inn þvagprufum bæði fyrir og eftir tilraunina. Niðurstöður sýndu 

skýrt að árangur meðferðarinnar er mikill og gögnin bentu til þess að það hefði dregið úr

áfengis- og vímuefnaneyslu, ýgi og ofbeldi hjá konunum. Dagar sem fóru í 

áfengisneyslu voru að meðaltali 11,4 á fjögurra vikna tímabili áður en meðferðin hófst. 

Á síðustu fjórum vikunum áður en meðferðinni lauk dró töluvert úr dögum sem fóru í 

áfengisneyslu en þeir voru einungis orðnir 1,3 að meðaltali fyrir konurnar. Hver kona 

drakk um það bil 4,2 drykki á dag áður en meðferðin hófst en í lok meðferðar var 
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fjöldinn orðinn 0,6 drykkir. Varðandi vímuefnaneyslu þá notuðu þær vímuefni að 

meðaltali í 5,4 daga á fjögurra vikna tímabili áður en meðferðin hófst. Í lok meðferðar 

var vímuefnaneyslan 0,1 dagar af fjórum vikum að meðaltali. Ýgi minnkaði einnig 

töluvert. Á fjórum vikum fyrir meðferðina sýndu 93% af konunum eitthvað form 

afofbeldisfullri hegðun en á síðustu fjórum vikum meðferðarinnar var þetta hlutfall 0%. 

Einnig var mætingarhlutfall þátttakenda gríðarlega hátt (93%) sem rennir enn fremur 

stoðum undir árangur meðferðarinnar. Spurðar að því hvernig hægt væri að bæta 

aðferðina þá svöruðu flestar (62%) að hún hefði mátt vera lengri. Eins og alltaf þá voru 

annmarkar á rannsókninni en þar má nefna lítið úrtak, engan samanburðarhóp, stutta 

eftirfylgni og ekkert mat á breytum eins og gjörhygli, tilfinningastjórnun, reiði og 

áfallaeinkennum en þessar breytur geta sagt mikið til um árangur meðferðarinnar og 

aukið áreiðanleika niðurstöðunnar verulega. Rannsakendur benda á að endurtaka þurfi 

tilraunina með stærra úrtaki og með samanburðarhópi (Wupperman, o.fl. 2012) 

Gjörhyglimiðuð bakslagsvörn, sem er frumforsenda og aðferðarfræði 

meðferðarúrræðisins, virðist því vera mjög árangursrík leið til þess að draga úr hinum 

ýmsu vandamálum tengdum áfengi, vímuefnum og öðrum hegðunarvandamálum, og þá 

sérstaklega hentar úrræðið þegar fleiri en ein tegund hegðunarvandamáls gerir vart við 

sig hjá einstaklingum.

Umræða

Einstaklingar sem þurfa að breyta hegðun sinni standa andspænis sterkum 

löngunum, fíknivökum og sjálfvirkum hugsunum og þurfa að bjóða þessum fyrirbærum 

birginn. Þetta er ekki auðvelt ferli, það tekur langan tíma og krefst mikillar athygli og 
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einbeitni, sérstaklega þegar um er að ræða hegðunarvandamál tengdum 

vímuefnamisnotkun. Margbreytileiki og ófyrirsjáanleiki bakslags gerir fráhald enn 

erfiðara eftir að einstaklingur skuldbindur sig til þess að breyta hegðun sinni. 

Gjörhyglimiðuð bakslagsvörn (MBRP) er meðferð sem tekur einmitt á þessum 

vandamálum, og snýr vörn í sókn. Árangur meðferðarúrræðisins felst meðal annars í því 

að einblína ekki á einkennin sjálf, heldur tengsl einstaklings við hugsanir, tilfinningar og 

önnur einkenni sem myndu venjulega auka líkurnar á bakslagi. Gjörhygli er auðvelt að 

þjálfa, hver sem er getur æft sig á sínu eigin heimili á milli meðferðartíma. Rannsóknir 

sem snúa að árangri MBRP sem eftirmeðferð gegn fíknisjúkdómum hafa staðfest tilgátu 

höfundar að MBRP er árangursrík aðferð með góða meðferðarheldni (sjá t.d. Zgierska 

o.fl., 2008; Bowen o.fl., 2009; Chawla o.fl., 2010). Rannsóknir á þessu sviði eru samt 

sem áður á sínum fyrstu stigum og má þar helst nefna að úrtök flestra tilrauna voru 

fámenn en meðalþátttökufjöldi tilraunanna er 76. Einnig hefði eftirfylgni mátt vera 

lengri en tilraunin sem lengst varði stóð í einungis fjóra mánuði eftir að meðferð lauk. 

Einhverjar mælingar á árangri voru byggðar á hlutlausum mælingum eins og 

áfengismælum og þvagprufum en flestar byggðust á sjálfsmati þátttakenda sem dregur úr

áreiðanleika niðurstaðna. Yfirleitt er brottfall í klíniskum tilraunum um 50% í meðferð 

fíknisjúkdóma (Woodward o.fl., 2008) en brottfall úr meðferð fylgdi hverri rannsókn 

sem farið var yfir hér. Kostur MBRP er að brottfallið virðist haldast í lágmarki og er 

hlutfallið oftast lægra en í öðrum meðferðarleiðum. Það vantar stórtækar klínískar 

tilraunir til þess að kanna áhrif MBRP enn frekar með tilliti til annarra meðferða en 

þónokkrar eru nú í bígerð. Þær eru nauðsynlegar til þess að skýra og greina frá 
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orsakavöldum breytinga sem koma til vegna meðferðarinnar, og hjálpa til við að beina 

rannsóknum á rétta braut í framtíðinni en fjölmargar spurningar vöknuðu upp við skriftir 

höfundar. 

Það á enn eftir að koma í ljós fyrir hverja meðferðin er gagnlegust en 

rannsóknirar sem voru teknar saman hér benda til þess að MBRP er jafn árangursrík 

lausn fyrir bæði karla og konur af öllum stærðum og gerðum en það virðist vera að 

einstaklingar af kynþætti í minnihluta gagnist mest á meðferðinni og sýni hæsta 

þátttökuhlutfall í eftirfylgni. Einnig virðast einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir streitu 

og álagi hagnast meira en aðrir á MBRP. Önnur spurning sem höfundur spyr sig að er 

hvaða eiginleikar fíkla breytast þegar þeir ljúka MBRP. Í öllum rannsóknum verða 

þátttakendur sem fá MBRP meðvitaðri um sínar eigin hugsanir og tilfinningar, 

sérstaklega þær sem auka líkur á bakslagi og gerir það þeim auðveldara að forðast 

bakslagsvaldandi áreiti. Einnig virðist löngun ekki hafa eins sterk áhrif á fíkla eftir 

MBRP en það getur skipt sköpum fyrir langvarandi fráhald. Næstu spurningar væru: 

Hvenær hentar MBRP best sem eftirmeðferð? Strax eða seint eftir að upprunalegri 

meðferð lýkur? Hversu löng á meðferðin að vera? Flestar meðferðirnar sem teknar voru 

fyrir í rannsóknunum voru 4 -12 vikna langar en eftirfylgni rannsakenda gat staðað í allt 

að 15 vikur. Ef MBRP var skoðuð sem eftirmeðferð hófst hún strax en upprunaleg 

meðferð stóð í allt að sex mánuði áður en eftirmeðferð hófst. Þó að nokkrar rannsóknir 

noti MBRP sem aðalmeðferð, þá var árangurinn svipaður undir báðum skilyrðum og 

ekki virðist skipta máli hvenær meðferðin er framkvæmd. Þó virðist hún virka best þegar

hún varir í átta vikur og með stöðugri eftirfylgni þátttakenda. Enn á eftir að rannsaka 

46



 

hvort ákveðnir persónuleikaþættir hafa áhrif á árangur meðferðarinnar og hvort það sé 

nauðsynlegt að taka eftir hugsanamynstrum sínum til þess að geta breytt þeim. Að auki 

mætti skoða hvort MBRP virkar best sem stök meðferð eða í sameiningu við aðrar. 

Hingað til þá hefur MBRP aðeins verið sannreynd sem inngrip fyrir fullorðna 

einstaklinga með áfengis- eða vímuefnamisnotkunarvandamál. MBRP gæti verið mjög 

skilvirk aðferð fyrir unglinga sem eiga við fíknivandamál að stríða en Britton o. fl. 

(2010) komust að því, fyrir ekki svo löngu, að gjörhygli virkar vel á fíknivandamál 

þeirra. Niðurstöður umfjöllunnar síðustu blaðsíðna eru samt sem áður skýrar, MBRP er 

árangursrík sem eftirmeðferð, sérstaklega með tilliti til kostnaðar, hlutfalls þeirra sem ná 

fráhaldi og lágs brottfalls. Hópsnið meðferðarinnar er einnig heppilegt vegna þess að 

kostnaður verður ekki eins mikill við það að viðhalda fráhaldi sjúklinga eftir viðamikla 

innliggjandi meðferð eða meðferð á göngudeild, sérstaklega í ljósi þess að margir geta 

stundað meðferðina á sama tíma með fáum leiðbeinendum. Að auki er auðvelt að leggja 

mat á skilvirkni meðferðarinnar með hjálp matskvarða og meðferðarhandbókar og það er

hægt að stunda hana á sínu eigin heimili. Allir þessir þættir draga töluvert úr kostnaði 

fyrir heilbrigðiskerfið en einnig fyrir flesta sem koma að meðferðinni sjálfri. 

Þátttakendur halda oft áfram að hugleiða löngu eftir að gjörhyglimiðuðum meðferðum 

lýkur og viðhalda því sjálfir fráhaldi (Baer, 2003). Eins og sagt er: „Gefðu manni fisk, 

það dugar til dagsins; en kenndu honum veiðar, það endist ævilangt“. 
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Viðauki

Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknir sem styðja árangur MBRP.

Rannsókn
Úrtak
(N)

Þátttakendur
Meðal-
aldur
(ár)

Hlutfall
karla
(%)

Kynþáttur,
hlutfall

hvítra (%)

Fjöldi
funda

Samanburður Niðurstaða

Bowen o.fl. 
(2009).

168 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,5 63,7 51,8 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Færri dagar í 
neyslu, minni 
löngun, meiri vitund 
og samþykki.

Witkiewitz og 
Bowen (2010).

168 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,5 63,7 51,8 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Jákvæð áhrif á 
þunglyndiseinkenni, 
lyjamisnotkun og 
löngun. Stór hluti 
hélt áfram að 
hugleiða.

Bowen og 
Kurz (2011).

93 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,8 64 63 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Lengd og tíðni 
gjörhygliæfinga hafa
jákvæð áhrif á 
gjörhygli, sem hefur 
jákvæð áhrif á 
einkenni fíknar.

Witkiewitz, 
Bowen, 
Douglas og 
Hsu (2013).

168 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,5 63,7 51,8 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin

-Þátttaka í MBRP 
minnkar löngun.

Hsu, Collins 
og Marlatt 
(2013).

168 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,8 63,7 51,8 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Aukin gjörhygli 
hefur jákvæð áhrif á 
streituþol, sem 
minnkar líkur á 
bakslagi.

Collins o.fl. 
(2009).

48 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,8 73 69 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Gjörhygliþjálfun 
hefur jákvæð áhrif á 
talsmáta og 
vímuefnamisnotkun 
einstaklinga.
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Tafla 1. Framhald

Chawla o.fl. 
(2010).

93 Einstakingar sem
höfðu lokið
meðferð á

sjúkrastofnun.

40,8 64 63 8 12 spora kerfið
og fræðsla.

MBRP>Hefðbundin.

-Réttmæti og 
áreiðanleiki 
MBRP-AC. Nálgun 
meðferðaraðila 
skilvirk.

Brewer o.fl. 
(2009).

36 Einstaklingar með
áfengissýki. Ráðnir

í gegnum
auglýsingar og
tilvísanir frá

læknum.

38,2 72 64 9 Hugræn
atferlismeðferð

(CBT)

MBRP=CBT.

-Jafnhátt brottfall, 
jafn mikil neysla og 
ánægja eftir 
meðferð. Betri 
streituviðbrögð.

Brewer o.fl. 
(2011).

88 Einstaklingar
ráðnir í gegnum

auglýsingar,
reykingarfólk.

46 63 65 8 FFS MBRP>FFS.

-Fleiri luku meðferð,
reyktu færri 
sígarettur og fleiri 
hættu alveg að 
reykja hjá MBRP.

Zgierska o.fl. 
(2008).

19 Einstaklingar búnir
að ljúka viðamikilli

meðferð á
göngudeild og í

fráhaldi í 30 daga.

38,4 47 84 8 Enginn -Minni drykkja, 
minni streita, aukið 
andlegt heilbrigði og
meiri ánægja eftir 
MBRP.

Witkiewitz, 
Greenfield og 
Bowen (2013).

70 Einungis konur
sakfelldar fyrir
eiturlyfjabrot.

34.1 0 63,8 8 Bakslagsvörn
(RP)

MBRP>RP.

-MBRP hefur 
jákvæðari áhrif á 
vímuefnamisnotkun 
sérstaklega fyrir 
konur í minnihluta.

Lee, Bowen og
An-Fu. (2010).

24 Tælenskir karlkyns
fangar. Fráhald í

sex mánuði.

40,5 100 0 10 Fræðsla um
fíkniefni.

Hefðbundin.

MBRP>Hefðbundin.

-Neikvæðari 
væntingar til neyslu 
og vægari einkenni 
þunglyndis hjá 
MBRP.

Wupperman 
o.fl. (2012).

14 Konur sem höfðu
nýlega verið

handteknar fyrir
heimilsofbeldi og
mættu viðmiðum

um misnotkun
áfengis.

38 0 28,5 12 Enginn -Árangursríkt fyrir 
konur með 
hegðunarvandamál. 
Dró úr áfengis- og 
vímuefnaneyslu, ýgi 
og ofbeldi. 
Gríðarlega hátt 
mætingarhlutfall.

>: Meðferðarúrræðið vinstra megin við > merkið sýnir meiri árangur.
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