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Útdráttur 

Nokkrar af algengustu ástæðum örorku í heiminum eru geðraskanir en þær sækja á fólk þvert 
á stétt, stöðu, aldur eða kyn. Algengi slíkra raskana hafa aukist síðustu ár og eru vísbendingar 
uppi um að sú þróun muni halda áfram í framtíðinni. Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel 
við geðröskunum og er ein mest rannsakaða meðferðin sem sálfræðingar búa yfir í dag. Þrátt 
fyrir að hafa reynst vel er brottfall úr meðferðinni gjarnan hátt svo stór hópur fólks sem hefur 
meðferð nær ekki bata. Ekki er vitað hvað veldur háu brottfalli en líklega er um samspil 
margra þátta að ræða. Einstaklingsmeðferðir og meðferðir fyrir sértæka hópa eru algengar og 
meirihluti rannsókna á efninu snúa að þess konar meðferðarformum. Á göngudeild geðdeildar 
á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) hefur hins vegar hópameðferð í blönduðum hópi verið 
notuð og byggir þessi rannsókn á gögnum úr slíkum meðferðum frá árabilinu 2010-2014. 
Árangur af hugrænni atferlismeðferð er kannaður út frá sjálfsmatskvörðunum DASS, SIAS 
og SPS og einnig er brottfall rannsakað út frá alvarleika einkenna á áðurnefndum kvörðum. 
Úrtak rannsóknarinnar voru 145 skjólstæðingar göngudeildar geðdeildar SAk en 85 þeirra 
luku meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einkenni þunglyndis, kvíða og streitu 
minnka við hugræna atferlismeðferð en sambærilegur árangur sést ekki þegar félagskvíði er 
skoðaður. Þeir sem hafa alvarlegri einkenni þunglyndis og streitu virðast frekar falla úr 
meðferð en hinir sem hafa vægari einkenni og er það í samræmi aðrar rannsóknir á efninu. 
Hins vegar fundust ekki tengsl á milli alvarleika kvíða og brottfalls.  

 

Abstract 

Mental illness is one of the leading causes of disability worldwide, cutting across age, gender 
and status. The prevalence of mental illness has increased over the last years and will likely 
continue to do so. Cognitive behavioural therapy has proven to be an effective treatment for 
mental illness and is one of the most researched psychological therapies to date. Drop-out 
rates from cognitive behavioural therapy are high so a large part of individuals who start 
therapy never get better. It is not well known why the drop-out rates are so high but it is 
likely to be caused by numerous factors. The most common forms of cognitive behavioural 
therapy are individual therapy and group therapy for homogeneous groups but this research is 
based on data collected from mixed outpatient groups that attended therapy at SAk in the 
years 2010-2014. The effectiveness of therapy was evaluated with the DASS, SIAS and SPS 
self-report scales and drop-out rates were researched in context with severity of 
aforementioned self-report scales. A sample of 145 clients of SAk started therapy but 85 of 
them finished. The results show that depression, anxiety and stress were reduced by the 
therapy, but the results were not statistically significant for social anxiety. Those who had 
more severe depression and stress were statistically more likely to drop-out but no such 
connection was found between anxiety and drop-out. 
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Árangur og brottfall í hugrænni atferlismeðferð í hópi með teknu tilliti til þunglyndis, kvíða, 

streitu og félagsfælni 

Fimm af tíu helstu ástæðum örorku í heiminum má rekja til geðraskana en þær eru 

verulegt þunglyndi, geðklofi, geðhvörf, áfengissýki og áráttu-þráhyggju raskanir. Þær koma 

fram hjá fólki þvert á stétt og stöðu, aldur eða kyn. Mikil aukning hefur verið í greiningum á 

slíkum röskunum síðastliðin ár og eru vísbendingar uppi um að sú þróun muni halda áfram í 

framtíðinni. Vegna þessa hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin sett geðraskanir í forgang í starfi 

sínu (World health organization, 2000). Geðraskanir eru margs konar og hafa mismunandi 

birtingarmyndir, þær eiga það þó allar sameiginlegt að skerða á einhvern hátt lífsgæði þess 

sem við þær glímir. Það er mikilvægt að kortleggja raskanirnar svo betur megi greina þær og 

sérsníða meðferðir við þeim og þannig auka lífsgæði hinna veiku.  

Gerðar hafa verið margar rannsóknir á algengi geðraskana í mismunandi úrtökum og 

svo virðist sem tölur um algengi séu á reiki, en það er líklega vegna þess að gjarnan eru notuð 

mismunandi viðmið við mælingar. Lífstíðar algengi geðraskana hefur mælst frá um 22% og 

allt upp í 52% . Þannig mældist algengi raskana, sem höfðu veruleg áhrif á lífsgæði unglinga í 

Bandaríkjunum, 22,2% í rannsókn Merikangas o. fl. (2010), Kringlen, Torgersen og Cramer 

(2014) komust hins vegar að þeirri niðurstöðu að algengi geðraskana meðal íbúa Óslóar væri 

mun hærra eða 52,4%. Wittchen o. fl. (2011) gerðu rannsókn á tólf mánaða algengi 

geðraskana árið 2010 innan allra landa Evrópusambandsins að viðbættum Noregi, Íslandi og 

Sviss. Niðurstöður þeirra sýndu að í þessu úrtaki mætti gera ráð fyrir að 38,2% þegna þjáðust 

af einhverskonar geðsjúkdómi á hverju ári. Þetta var umtalsvert hærra hlutfall en 

sambærilegar rannsóknir höfðu áður sýnt en það er vegna þess að teknar höfðu verið inn 14 

nýjar raskanir og einnig var litið til barna og eldri borgara. Það hafði ekki verið gert í fyrri 

rannsóknum og sýnir þetta hversu mikil áhrif aðferðarfræði rannsakenda hefur á niðurstöður. 

Að lokum má gera grein fyrir rannsókn Jóns G. Stefánssonar og Eiríks Líndal (2009) þar sem 

þeir rannsökuðu algengi geðraskana á stór-Reykjavíkursvæðinu, samkvæmt henni er 

lífstíðaralgengi geðröskunargreininga 49,8%. Miðað við þessar fjórar rannsóknir er 

meðalalgengi geðraskana 40,7% og ef slíkt hlutfall er yfirfært á þær 321.857 manneskjur sem 

hér bjuggu í upphafi árs 2013 (Hagstofa Íslands, 2013) ættu 130.996 einstaklingar að þjást af 

einhverskonar geðröskun á Íslandi. Þessar tölur er fróðlegt að skoða í samhengi við þann 

fjölda sem leitar sér hjálpar á heilbrigðisstofnunum hér á landi á hverju ári vegna geðraskana. 

Árið 2013 voru komur á geðdeild Landspítalans 16.378 (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.) 

og á Sjúkrahúsinu á Akureyri voru komur á geðdeild 4.413 (Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.), 

samtals eru þetta 20.791 koma á þessar tvær stærstu deildir landsins. Því virðist aðeins lítill 
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hluti þeirra sem glíma við geðraskanir leita sér hjálpar á geðdeildum sjúkrahúsa, hugsanlega 

er hluti þessara einstaklinga með vægar raskanir eða gengur ágætlega að lifa með þeim. Eins 

eru líklega hópar sem leita til heilsugæslustöðva og fara þaðan til heimilislækna og aðrir sem 

leita sér aðstoðar hjá einkaaðilum og fara því ekki í gegnum geðdeildir sjúkrahúsanna. Engu 

að síður verður að teljast líklegt að í samfélaginu séu margir einstaklingar sem eru veikir og 

gætu bætt lífsgæði sín verulega með því að leita sér hjálpar innan heilbrigðiskerfisins.  

Fyrir utan þá erfiðleika sem geðraskanir valda sjúklingum og aðstandendum þeirra eru 

þær einnig dýrar fyrir samfélagið. Alþjóða vinnumálastofnunin telur að kostnaður samfélaga 

innan Evrópusambandsins vegna geðraskana sé 3-4% vergra þjóðartekna (ILO, 2000) sem á 

íslenskan mælikvarða gerir um 58 til 78 milljarðar króna ef miðað er við árið 2014 (Hagstofa 

Íslands, 2013b). Það er því mikið í húfi þegar kemur að því að veita meðferðir við 

geðsröskunum og verður mikilvægi þess að veita góðar meðferðir sem skila árangri til langs 

tíma seint ofmetið. 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) hefur sýnt góðan árangur við geðrænum kvillum 

hvort sem hún er veitt á einstaklingsgrundvelli eða í hópi (Butler, Chapman, Forman og 

Beck, 2006; Manassis o.fl, 2002). Meðferðarformið er þó ekki gallalaust og nýtist því miður 

ekki öllum. Brottfall er gjarnan mjög mikið úr meðferðum sem snúa að geðrænum kvillum og 

er HAM engin undantekning frá því (Hamilton, Moore, Crane og Payne, 2011; Hans og 

Hiller, 2013). Ef tekst að einangra þá þætti sem helst valda brottfalli væri mögulegt að taka 

tillit til þeirra þegar meðferðaráætlanir eru útbúnar og sniðnar að einstaklingum eða hópum. 

Með þeim hætti mætti bjóða skjólstæðingum betri meðferðir sem skila meiri bata og minni 

samfélagslegum kostnaði.  

HAM-formið hefur verið mikið rannsakað en enn vantar nokkuð upp á rannsóknir á 

hópameðferðum þegar um er að ræða blandaða hópa. Rannsókn þessi er unnin í samstarfi við 

göngudeild geðdeildar á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) en þar hefur verið unnið með 

blandaða hópa síðastliðin ár. Við skrif skýrslunnar er stuðst við DSM-V greiningarkerfið, það 

var gefið út árið 2013 og er því frekar nýtt af nálinni. Flestar rannsóknir sem vísað er til í 

textanum eru hins vegar eldri en svo þannig að misræmi gætir hugsanlega á milli staðalsins 

og rannsóknanna. Vegna þess hve sterk tengsl eru á milli þunglyndis, kvíða og streitu telur 

skýrsluhöfundur að hugræn atferlismeðferð í blönduðum hópi geti reynst vel til þess að vinna 

á slíkum vandamálum.  

Þunglyndi  

Þó svo að þunglyndi sé afar tengt tilfinningum eins og leiða eða sorg er mikill munur 

þar á. Öllum er eðlilegt að finna fyrir depurð í daglegu lífi en slíkt líður hjá í flestum 
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tilfellum. Áföll geta valdið þunglyndi en þá er vanlíðunin úr samræmi við það sem eðlilegt 

má telja og heldur áfram að ásækja þann þunglynda þrátt fyrir að nokkur tími sé liðinn frá 

áfallinu. Í öðrum tilfellum eru þó ekki utanaðkomandi þættir sem valda þunglyndinu heldur 

virðist það vera innrænt (Belmaker og Agam, 2008). Þunglyndi getur komið fram á 

mismunandi vegu og mikilvægt er að gera sér grein fyrir að ekki upplifa allir þunglyndir 

veikindi sín eins. Samkvæmt greiningarviðmiðum í DSM-V skiptast þunglyndisraskanir 

niður í átta undirflokka og eru birtingarmyndir þeirra nokkuð ólíkar til dæmis hvað varðar 

lengd og alvarleika (American Psychiatric Association, 2013). Hér verður mest fjallað um 

einn af þessum undirflokkum en það er röskun sem kallast verulegt þunglyndi.  

Í Bandaríkjunum hefur algengi verulegs þunglyndis mælst 7% en mikill munur er á 

algenginu á milli aldurshópa, fólk á aldrinum 18-29 ára er um þrefalt líklegra til þess að 

greinast með þunglyndi en þeir sem eru 60 ára eða eldri. Einnig eru konur líklegri til þess að 

greinast með þunglyndi en karlar. Birtingamyndir röskunarinnar eru margar og er alvarleiki 

þeirra metinn út frá því hve mörg og alvarleg greiningarviðmið viðkomandi uppfyllir, til 

dæmis í DSM staðlinum. Þunglyndið einkennist af afmörkuðum þunglyndistilfellum sem 

standa í að minnsta kosti tvær vikur og tómleikatilfinningu eða depurð stærstan hluta dags, á 

svo gott sem hverjum degi. Á þessum tímabilum verða augljósar breytingar í lundarfari og 

hugsun en einnig skammvinnur bati innan hvers tímabils. Einnig er áberandi áhuga- og 

ánægjuleysi, þyngdarbreytingar, svefnvandamál, hreyfitruflanir, orkuleysi og endurteknar 

hugsanir um dauðann svo eitthvað sé nefnt. Til þess að mögulegt sé að greina þunglyndi hjá 

sjúklingi út frá greiningarviðmiðum DSM-V þarf hann að uppfylla að minnsta kosti fimm 

greiningarskilmerki og þarf líðanin að vera breyting frá fyrra ástandi einstaklingsins 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Þeir sem þjást af þunglyndi skynja, túlka og rifja upp atburði á neikvæðan hátt þannig 

að þeir eru líklegri til þess að taka eftir neikvæðum hlutum í umhverfi sínu, líklegri til þess að 

túlka allar upplýsingar á neikvæðan hátt og muna frekar eftir neikvæðum atburðum. Með 

þessu staðfesta þeir að allar þær neikvæðu hugsanir sem fara í gegnum huga þeirra séu réttar. 

Hina neikvæðu atburði tengja þeir við stöðuga, almenna, innri þætti og hafa þeir langvarandi 

áhrif á sjálfsvirðingu þeirra. Jákvæðir atburðir eru hins vegar túlkaðir sem skammtíma og 

sértækir þættir sem standa fyrir utan einstaklinginn og hafa engin áhrif til langs tíma. Þeir 

sem þjást af þunglyndi halda því vanlíðaninni við og gera það jafnvel verra með neikvæðum 

hugsunum sem snúa að einkennum þunglyndisins sjálfs. Hér er því um erfiðan vítahring að 

ræða (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2008). 
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Margar mismunandi kenningar eru uppi um hvers konar meðferðir skuli nota við 

þunglyndi, margar sálfræðimeðferðir, eins og HAM (Butler, Chapman, Forman og Beck, 

2006) eða samskiptameðferð (Zlotnick, Johnson, Miller, Pearlstein og Howard, 2001; de 

Mello, Mari, Bacaltchuk, Verdeli og Neugebauer, 2005) hafa skilað ágætum árangri og einnig 

hafa lyf reynst mörgum vel (Alexopoulos, 2011), jóga (Pilkington, Kirkwood, Rampes og 

Richardson, 2005; Woolery, Myers, Sternlieb og Zeltzer, 2004), líkamsrækt (Blumenthal 

o.fl., 2007), slökun (Jain o.fl., 2007) og núvitund (Jain o.fl., 2007; Hofmann, Sawyer, Witt og 

Oh, 2010) eru einnig dæmi um meðferðir sem margir nýta sér við þunglyndi. 

Orsakir þunglyndis. Þunglyndi er margbreytileg röskun hvað varðar framgang og 

svörun við meðferðum, þess vegna hefur reynst erfitt að festa fingur á hvað það er sem veldur 

henni. Uppi eru ýmsar kenningar um líffræðilegar orsakir en engin þeirra nær þó að skýra 

röskunina til fulls. Má þar nefna erfðaþáttinn sem er um 37%, samkvæmt tvíbura- og 

ættleiðingarannsóknum. Mismunandi gerðir þunglyndis eru misarfgengar og virðist til dæmis 

alvarlegt þunglyndi og síendurtekið (e. recurrent) þunglyndi hafa hærri erfðaþátt en aðrar 

gerðir röskunarinnar. Ljóst er að ekkert eitt gen veldur þunglyndi heldur er um að ræða afar 

flókinn sjúkdóm þar sem margir þættir spila saman. Einnig er ekki hægt að horfa fram hjá því 

að ef erfðaþátturinn skýrir 37% af sjúkdómnum er 63% skýringanna að finna í 

umhverfisþáttum (Belmaker og Agam, 2008).  

Önnur kenning er svokölluð mónóamína-hörgulskenning en hún byggir á því að 

hörgull ákveðinna mónóamína í heila valdi þunglyndi. Yfir stærstan hluta heilans liggja 

noradrenalín- og serótónínerg kerfi en dreifing þeirra bendir til þess að þau geti haft áhrif á 

mörg svæði heilans sem tengjast tilfinningum, hugsun og hegðun. Um það bil 2/3 sjúklinga 

sýna batamerki þegar aðferðum sem hafa áhrif á mónóamínbúskapinn er beitt, þar er fyrst og 

fremst um að ræða lyfjameðferðir. Hins vegar sýnir 1/3 sjúklinga batamerki við lyfleysu. Það 

bendir til þess að ekki sé hægt að útskýra þunglyndi að fullu með þessari kenningu en 

vísbendingar þykja þó sterkar í þá átt að hér sé um að ræða einn af nokkrum mikilvægum 

þáttum (Belmaker og Agam, 2008). 

Samkvillagreiningar eru vel þekktar á milli þunglyndis og kvíða, með því er átt við að 

gjarnan greinast þessar raskanir hvor með annarri. Í rannsókn Carter, Wittchen, Pfister og 

Kessler (2001) kemur til dæmis fram að 59,0% þeirra sem greinast með almenna kvíðaröskun 

séu einnig með greinanlega lyndisröskun eins og verulegt þunglyndi. Einnig hefur komið 

fram í rannsóknum að stór hluti þeirra sem greinast með verulegt þunglyndi séu einnig með 

greinanlega eina kvíðaröskun eða fleiri. Kessler, Merikangas og Wang (2007) gerðu rannsókn 

á slíkum samkvillagreiningum og niðurstöður þeirra sýna að hlutfallið er 57,5%.  
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Kvíði 

Kvíðaraskanir eru bæði margar og algengar, talið er að lífstíðaralgengi sé allt að 25%. 

Kvíðaraskanir fléttast oft saman hver með annarri og einnig með öðrum geðrænum kvillum. 

Samkvillagreiningar við lyndisraskanir eru til dæmis sérstaklega algengar eins og komið 

hefur fram og geta þær reynst þeim sem af þeim þjást afar þungbærar (Hettema, Neale og 

Kendler, 2001). 

Kvíðaraskanir einkennast af óhóflegum ótta og kvíða sem leiða til ákveðinnar 

kvíðahegðunar. Ótti er tilfinningaviðbragð sem kemur fram þegar einstaklingur stendur 

frammi fyrir raunverulegri eða upplifaðri bráðri hættu en kvíði er tilfinning sem kemur fram 

þegar búist er við komandi ógnun. Þetta eru tilfinningar sem eðlilegt er að upplifa við 

ákveðnar aðstæður og hafa þær í raun þróunarfræðilegan tilgang fyrir mannskepnuna. Þegar 

þær eru hins vegar úr samhengi við raunverulegar aðstæður og koma niður á daglegu lífi er 

um vandamál að ræða. Stundum er dregið úr ótta- og kvíðatilfinningu með forðunarhegðun 

sem felst í því að einstaklingurinn forðast þær aðstæður sem vekja hjá honum þessar 

óþægilegu tilfinningar. Slíkt getur haft mikil áhrif á félagslíf, nám, atvinnu og aðra mikilvæga 

þætti daglegs lífs (American Psychiatric Association, 2013). Algengt er að þeir sem þjáist af 

kvíða viðhaldi honum með þess háttar forðunarhegðun. Þegar einstaklingur finnur fyrir 

kvíðaviðbrögðum upplifir hann að raunveruleg hætta steðji að og hamfarahugsanir taka 

stjórnina. Mönnum er eðlislægt að verja sig við hættulegar aðstæður og því beitir hinn kvíðni 

einstaklingur öllum þeim brögðum sem hann kann til þess að komast út úr þeim. Til dæmis 

gæti einstaklingur með víðáttufælni hörfað til baka í öruggt svæðið heima fyrir eða 

einstaklingur sem haldinn er heilsukvíða sótt sér hughreystingu til læknis eða einhvers 

nákomins. Slík viðbrögð leiða til þess að kvíðinn hverfur fljótt en einnig til þess að 

viðkomandi þarf ekki að takast á við órökréttar hugsanir sínar. Það þýðir að einstaklingurinn 

með víðáttufælnina kemst aldrei að því að það er mögulegt að vera úti á meðal almennings án 

þess að eitthvað slæmt gerist og einstaklingurinn með heilsukvíðann lærir ekki að sannfæra 

sjálfan sig um að það sé allt í lagi með hann. Kvíðanum er haldið við og hann mun koma 

aftur upp síðar í svipuðum aðstæðum (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2008). 

Kvíðaraskanir hafa nokkra undirflokka og eru þeir mismunandi eftir því hverskonar 

aðstæður eða hlutir vekja upp ótta, kvíða eða forðunarhegðun. Þó svo að í grófum dráttum 

virðist þessar raskanir allar líkar og þær greinist oft margar hjá sama einstaklingi er 

eðlismunur á því hvað veldur kvíðanum ef grannt er skoðað (American Psychiatric 

Association, 2013).  

 Gerðar hafa verið rannsóknir á því hvaða meðferðir eru áhrifaríkar gegn kvíða og 
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hefur komið í ljós að hugræn atferlismeðferð hjálpar mörgum og er í raun sú árangursríkasta 

(Nauta, Scholing, Emmelkamp og Minderaa, 2003), núvitund (Evans o.fl., 2008), jóga 

(Hancock, Blake-Mortimer, og Eckert, 2007), slökunartækni (Hancock, Blake-Mortimer, og 

Eckert, 2007) og lyfjameðferðir (Rynn, Siqueland og Rickels, 2014) hafa einnig sýnt ágætan 

árangur í rannsóknum. Margt bendir einnig til þess að góðum árangri megi ná með blöndu 

lyfjameðferðar og hugrænnar atferlismeðferðar (de Oliveira, Schwartz og Stahl, 2014).  

Orsakir kvíða. Talið er að kvíðaraskanir megi bæði rekja til erfða og umhverfis og er 

mismunandi á milli ólíkra undirflokka hversu stór erfðaþátturinn er. Í safngreiningu þeirra 

Hettema, Neale og Kendler (2001) voru tekin saman gögn úr ýmsum fjölskyldu- og 

tvíburarannsóknum þar sem reynt var að áætla áhrif erfða og umhverfis í mismunandi 

kvíðaröskunum. Niðurstöður sýndu nokkurn mun fyrir mismunandi raskanir en arfgengi 

mældist á milli 30-40% fyrir felmtursröskun, almenna kvíðaröskun, sértæka fælni og áráttu- 

og þráhyggjuröskun, hæst mældist arfgengi í felmtursröskun. Af þessum niðurstöðum sést að 

erfðaþáttur er umtalsverður í kvíðaröskunum en ekki er hægt að horfa fram hjá því að 

meirihlutinn kemur þó úr umhverfinu.  

Félagskvíði. Félagskvíði er ein af algengustu kvíðaröskununum og er aðeins sértæk 

fælni algengari. Samkvæmt rannsókn Kessler, Chiu, Demler og Walters (2005) á 9.282 

þátttakendum mældist 12 mánaða algengi röskunarinnar 6,8% og eru þær niðurstöður í 

samræmi við algengistölur sem American Psychiatric Association (2013) gefur upp í 

greiningarviðmiðum sínum. Samkvæmt DSM-V er 12 mánaða algengi félagskvíða í 

Bandaríkjunum 7% en í Evrópu virðist algengið þó vera umtalsvert lægra en miðgildi 

mælinga segir 2,3% samkvæmt sömu greiningarviðmiðum. Líklegt er að menning í 

Bandaríkjunum annars vegar og Evrópu hins vegar hafi sitt að segja um þennan mun. 

 Þeir sem þjást af félagskvíða finna fyrir miklum ótta og kvíða í félagslegum 

aðstæðum þar sem þeir upplifa sig í brennidepli og þegar þeim finnst að fylgst sé með þeim 

við ákveðnar athafnir. Þessar tilfinningar geta til dæmis komið upp í spjalli tveggja 

einstaklinga, þegar þarf að blanda geði við ókunnuga eða þegar hinn félagsfælni þarf að 

matast opinberlega. Einnig er einstaklingurinn hræddur um að það komist upp um hve 

kvíðinn og óttasleginn hann er í raun og veru. Hann óttast að aðrir álíti hann kvíðinn, 

heimskan, leiðinlegan eða óvingjarnlegan, einnig að hann roðni, skjálfi, svitni eða stami svo 

aðrir sjái hve illa honum líður. Til þess að hljóta greiningu þarf kvíðinn að vera úr samhengi 

við aðstæður og hann verður að hafa neikvæð félagsleg áhrif á viðkomandi, svo sem í vinnu, 

félagslífi eða öðrum þáttum daglegs lífs (American Psychiatric Association, 2013). 
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Kvíði getur því valdið óþægilegum líkamlegum- og andlegum viðbrögðum en það 

getur streita einnig gert. Ef ekki er gripið inn í og streitan og kvíðinn látin ómeðhöndluð geta 

áhrifin á líkamsstarfsemi orðið alvarleg. Það eru líklega tengsl á milli kvíða og streitu sem þó 

eru ekki að fullu ljós, ekki síst vegna þess að erfiðlega hefur gengið að skilgreina streitu á 

fullnægjandi hátt (Li og Goldsmith, 2012).  

Streita  

 Hugtakið streita hefur mismunandi merkingu fyrir ólíka einstaklinga og jafnvel á milli 

ólíkra aðstæðna (Fink, 2010). Þeir Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger og Spector (2011) 

skilgreina streitu þannig að um sé að ræða svörun við áreiti í umhverfinu sem getur verið 

sálfræðilegs-, líkamlegs- eða atferlislegs eðlis, allt eftir því hvernig túlkun hvers einstaklings 

á áreitunum er. Hafa ber í huga að streita getur verið góð og jafnvel hvetjandi við ákveðnar 

aðstæður en þegar hún er orðin úr hófi mikil og ekki í samræmi við aðstæður er hún orðin að 

vandamáli. 

Það er afar margt sem getur haft áhrif á hvort áreiti, eins og til dæmis áföll af 

einhverjum toga, komi til með að valda neikvæðri streitu seinna meir eða ekki. Þeir 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson (2001) benda á að viðbrögð fólks við 

áföllum séu í raun óendanlega margbrotin en að samhjálp, lífsgildi viðkomandi og stjórn hans 

á eigin lífi séu einna mikilvægustu þættirnir til þess að standa slíkt af sér. Það sé því 

mikilvægt að líta ekki aðeins á alvarleika áfallsins þegar kemur að því að meðhöndla streitu 

heldur þurfi einnig að taka tillit til viðkvæmni einstaklingsins. Viðkvæmnin getur ráðist af 

mörgum mismunandi þáttum eins og geðsjúkdómum, skertri aðlögunarhæfni í bernsku, 

hegðunartruflunum á unglingsárum og persónuleikatruflunum, svo eitthvað sé nefnt. 

Í umhverfi okkar eru streituvaldar sem við skynjum og þeir geta valdið 

streituviðbrögðum ef túlkun einstaklings á áreitinu er á þann hátt. Oft er greint á milli 

streituvalda eftir því hvort þeir séu annarsvegar óvenjuleg tilfallandi atvik, eins og til dæmis 

dauðsfall, hjónaskilnaður eða atvinnumissir, eða hinsvegar dagleg smáatvik sem stöðugt 

liggja á fólki, til dæmis streita vegna vinnu eða erfiðra heimilisaðstæðna. Hér áður fyrr var 

mesta áherslan lögð á rannsóknir á þessum óvenjulegu tilfallandi streituvöldum enda voru 

þeir taldir hafa meiri áhrif á líðan og heilsu fólks en hinir smærri streituvaldar. Í seinni tíð 

hafa þó rannsóknir sýnt að það eru frekar hin smáu atriði í daglegu lífi sem hafa neikvæð 

áhrif á heilsu einstaklinga (Serido, Almeida og Wethington, 2004).  

Streita getur leitt til margskonar líkamlegra einkenna og eru bakverkur, höfuðverkur, 

þreyta í augum, svefntruflanir, ógleði og þreyta dæmi um slíkt (Nixon, Mazzola, Bauer, 
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Krueger og Spector, 2011). Einnig telja sumir að streita geti verið ein af mörgum orsökum 

geðklofa og annarra alvarlegra geðsjúkdóma (Tessner, Mittal og Walker, 2011).  

Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel þegar kemur að meðhöndlun ýmissa 

streituraskana, til dæmis áfallastreituröskunar. Það skiptir máli að kenna fólki aðferðir til þess 

að stjórna streitunni og takast á við þau áreiti sem valda vanlíðan, slíkt má gera með slökunar 

og öndunaræfingum, tjáningaræfingum þar sem útrás fæst fyrir tilfinningar og með því að 

bægja frá neikvæðum hugsunum. Einnig er kerfisbundinni ónæmingu gjarnan beitt en þar er 

einstaklingurinn smátt og smátt settur í aðstæður sem hann óttast og þannig venst hann við og 

upplifir ekki sömu vanlíðan (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). 

Tengsl þunglyndis, streitu og kvíða 

Eins og fram hefur komið er ljóst að tengsl eru á milli þeirra þriggja raskana sem 

fjallað hefur verið um hér fyrir ofan. Sýnt hefur verið fram á að streitufullar aðstæður í lífi 

einstaklinga auka á líkur þess að þunglyndisatvik komi upp og verði jafnvel ítrekuð (Rudolph 

o.fl., 2000). Einnig má leiða að því líkur að þeir sem þjáist af geðsjúkdómi eins og þunglyndi 

fyllist kvíða og streitu vegna ástands síns. Áður hefur komið fram að þeir sem þjást af 

þunglyndi túlka lífið frekar neikvæðum augum og á neikvæðari hátt en tilefni er til. Þeir 

fyllast neikvæðum hugsunum um tilgangsleysi lífsins og þjást oft af mikilli kvíðatilfinningu 

sem er úr samræmi við aðstæður. Þessari kvíðatilfinningu fylgja gjarnan sérstakar hugsanir 

sem einblína á allt það sem illa getur farið í framtíðinni og oft er frekar gert ráð fyrir 

neikvæðum atburðum en jákvæðum (Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María Guðmundsdóttir, 

Vera Siemesen og Þórunn Gunnarsdóttir, 2010). Vegna tengsla þessara raskana hverrar við 

aðra og við bjagaðar hugsanir má álykta að hægt væri að meðhöndla raskanirnar á svipaðan 

hátt með því að ráðast að þessum hugsunum.  

Hugræn atferlismeðferð 

Ein mest rannsakaða meðferð sem sálfræðingar búa yfir í dag er hugræn 

atferlismeðferð (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006). Meðferðin var þróuð af Aaron T. 

Beck á 7. áratug síðustu aldar sem stöðluð skammtíma sálfræðimeðferð við þunglyndi. Síðan 

þá hefur Beck og öðrum tekist að sýna fram á að meðferðin dugir við mörgum öðrum 

röskunum, til dæmis ýmsum kvíðaröskunum, fíkniröskunum og átröskunum (Beck, 2011). 

Hugræn atferlismeðferð varð til þegar atferlismeðferðir blönduðust saman við hugrænar 

kenningar.  

Atferlismeðferðir. Hugrænar atferlismeðferðir sækja mjög í atferlishyggju sem var 

ráðandi um miðja 20. öldina en hún var hugsuð sem svar við dýnamískum meðferðum sem 

byggðu meðal annars á hugmyndum Freud um undirmeðvitundina og höfðu verið ráðandi allt 
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frá 19. öld. Þeir sem aðhylltust atferlismeðferðir voru þeirrar skoðunar að ekki væru 

nægjanleg vísindaleg rök á bak við hinar dýnamísku meðferðir og að ekki hefði tekist að sýna 

fram á árangur af þeim með vísindalegum hætti (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2008). 

Hugmyndir atferlishyggjunnar þóttu afar róttækar og nýstárlegar, með henni var snúið frá 

rannsóknum sem byggðust á innskoðun og hugmyndum um óljósa undirmeðvitund og var 

kastljósinu frekar beint að sjáanlegri og mælanlegri hegðun með áherslu á vísindalega 

nákvæmni og samband umhverfis og hegðunar. Litu atferlisfræðingar svo á að það sem ekki 

var sjáanlegt (þ.á.m. hugsanir) bæri ekki að rannsaka frekar. Í stað þess að útskýra kvíða með 

því að hann lægi í undirmeðvitund viðkomandi vegna einhvers sem gerst hafði í uppvexti 

hans töldu þeir að slíkar raskanir væru til komnar vegna þess að viðkomandi hafði myndað 

tengingu á milli kvíðvænlega hlutsins (áreitis) og óttaviðbragðs (svars) (Westbrook, 

Kennerley og Kirk, 2008). Þegar menn höfðu áttað sig á að mögulegt væri að framkalla slík 

kvíðaviðbrögð hjá mönnum og dýrum með ákveðnum áreitum var rökrétt skref að reyna að 

beita sömu aðferðum til þess að bæla þau niður. Líklega var fyrsta tilraunin til þess að beita 

slíkum aðferðum við klínískar aðstæður svokölluð kerfisbundin ónæming. Með 

kerfisbundinni ónæmingu er átt við að koma einstaklingi endurtekið og í síauknum mæli í 

aðstæður sem kalla fram hjá honum kvíðaviðbrögð. Þetta er ýmist gert með því að láta 

viðkomandi ímynda sér sig í kvíðvænlegum aðstæðum eða koma honum í þær í raun og veru. 

Í hvert skipti er einstaklingnum leiðbeint hvernig hann getur tekist á við kvíðann og óttann 

sem hann finnur fyrir með slökun og smátt og smátt venst hann tilfinningunni og í kjölfarið 

þolir hann betur við í slíkum aðstæðum. Í upphafi var þessi aðferð þróuð til þess að 

meðhöndla fólk með víðáttufælni en hún sannaði sig seinna meir sem góður meðferðarkostur 

við öðrum röskunum og er hún notuð í hugrænum atferlismeðferðum enn þann dag í dag 

(Rachman, 2015). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á árangur af ónæmingu við 

kvíðaröskunum (Franklin, Abramowitz, Kozak, Levitt og Foa, 2000; Hahlweg, Fiegenbaum, 

Frank, Schroeder og von Witzleben, 2001). 

Hugrænar kenningar. Þrátt fyrir árangur atferlismeðferðanna var ljóst að þær voru 

takmarkaðar vegna þess að þær tóku ekkert tillit til hugsana, viðhorfa, túlkunar og annarra 

hluta sem þó eru hluti af daglegu lífi fólks (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2008). Í ljós kom 

að atferlismeðferðir náðu ekki nægilega vel utan um mannlega hegðun og opnaðist þar 

tækifæri fyrir aðra til að koma inn með nýja og ferska strauma. Á 7. og 8. áratugunum varð 

nokkur stefnubreyting í þessum efnum þegar hin svokallaða ,,hugræna bylting“ ruddi sér til 

rúms en þar fór Aaron T. Beck fremstur í flokki. Í henni fólst að rannsaka betur hugsanir 

fólks og hugarstarf en þó með vísindalegri nákvæmni atferlishyggjunnar. Þegar þessar tvær 
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nálganir blönduðust saman varð til grunnurinn að þeim hugrænu atferlismeðferðum sem 

mikið eru notaðar í dag (Dobson, 2010).  

Hugrænu kenningarnar voru þróaðar með þunglyndi í huga en samkvæmt þeim hafa 

þunglyndir afar bjagaðar hugmyndir um sjálfa sig, umhverfi sitt og framtíð sína. Þessi bjögun 

kemur gjarnan fram í aukinni svartsýni sem aftur leiðir af sér enn frekari þunglyndiseinkenni. 

Bjagaðar hugmyndir og hugsanir kallaði Beck ,,sjálfvirkar hugsanir“ og taldi hann þær vera 

til komnar vegna svokallaðra hugsanaskema. Skemu þessi eru rótgróin viðhorf sem hver 

einstaklingur hefur um sig og umhverfi sitt. Fólk leitast sífellt við að sannreyna rótgróin 

viðhorf sín og túlkar því aðstæður og atburði í samræmi við þau, ef viðhorfin eru neikvæð er 

því hætt við að með neikvæðri túlkun á aðstæðum myndist óæskilegar hugsanaskekkjur. 

Meðferð Becks felst í því að hjálpa sjúklingnum að skora á hólm rótgróin neikvæð viðhorf 

sín og nota svo ýmsar aðferðir til þess að leiðrétta hugsanirnar og færa þær nær 

raunveruleikanum. Gjarnan eru sjúklingar beðnir um að skrá niður neikvæðar sjálfvirkar 

hugsanir sem koma upp í huga þeirra og líðan og atferli sem fylgir þeim. Í framhaldinu er leitt 

í ljós fyrir sjúklingnum að þessar hugsanir séu skekktar vegna neikvæðra rótgróinna viðhorfa 

og honum kenndar aðferðir til þess að breyta þeim (Ívar Snorrason og Haukur Ingi Guðnason, 

2008). 

Uppbygging hugrænna atferlismeðferða. Mikilvægur þáttur í hugrænum 

meðferðum er að einkenni raskana og truflun í hegðun sé gjarnan tilkomin vegna hugrænna 

þátta og því sé hægt að laga þessi vandamál með því að skora á hólm truflandi hugsanir 

(Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006). Í grunninn byggja allar hugrænar 

atferlismeðferðir á þremur stoðum en margar mismunandi nálganir rúmast þó innan 

meðferðanna:  

1) hugræn virkni hefur áhrif á hegðun  

2) hugræna virkni má mæla og henni má breyta 

3) breytingum í hegðun má ná fram með breytingum í hugsun (Dobson, 2010).  

 

Samkvæmt Beck (2011) er uppbygging hugrænna atferlismeðferða nokkuð stöðluð enda 

betra ef skjólstæðingur veit að hverju hann gengur þegar hann sækir meðferð, til hvers er 

ætlast af honum og til hvers hann getur ætlast af meðferðaraðila. Einnig er mikilvægt að skýrt 

sé, bæði í huga skjólstæðings og meðferðaraðila, hvernig framgangur meðferðarinnar mun 

vera í hverjum stökum tíma og í meðferðinni í heild. Með því að skýra uppbyggingu 

meðferðarinnar fyrir skjólstæðingi og halda sig við hana getur meðferðaraðili hámarkað 

skilning skjólstæðings á henni. Í upphafi er tekið svokallað forviðtal og þegar því er lokið 
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hefst raunveruleg meðferð. Í fyrsta tíma er lögð áhersla á að kynna uppbyggingu 

meðferðarinnar og fræðslu varðandi röskun skjólstæðings. Lagðir eru fyrir matslistar og reynt 

að koma auga á vandamál sem vinna þarf í. Þessi tími er afar mikilvægur, þar er markmiðið 

að mynda samband við skjólstæðinginn, gera honum grein fyrir hvað er framundan og til 

hvers er ætlast af honum. Ef vel tekst í fyrsta tíma og skjólstæðingur er tilbúinn að leggja sig 

fram til þess að ná bata eru líkur á árangri betri en ella. Í þeim tímum meðferðarinnar sem 

koma síðar er farið yfir það sem rætt hefur verið í fyrri tímum, sett upp plan fyrir komandi 

tíma og heimaverkefni sem skjólstæðingur á að vinna sett fyrir. 

Heimaverkefni eru mikilvægur þáttur í meðferðinni, þau eru innbyggður þáttur í henni en 

ekki valkvæður hluti (Beck o.fl., 1979) og er því að stórum hluta undir skjólstæðingi komið 

að hann nái árangri í meðferðinni. Rannsóknir hafa sýnt að þeir skjólstæðingar sem vinna 

heimaverkefni sem þeim eru fengin eru líklegri til þess að ná árangri í meðferð en hinir sem 

ekki gera það. Heimaverkefnin geta verið af ýmsum toga, til dæmis að setja sér markmið, að 

fylgjast með eigin líðan og skrá niður aðstæður og tilfinningar sem koma upp. Með því að 

leggja fyrir verkefni reynir meðferðaraðilinn að auka tækifæri til hugrænna og atferlislegra 

breytinga á milli meðferðartíma. Góð heimaverkefni veita tækifæri til aukinnar menntunar 

skjólstæðings, til aukinnar gagnasöfnunar um eigin líðan og hegðun, að breyta hugsanagangi, 

að æfa þau hugrænu og atferlislegu verkfæri sem hann hefur fengið í hendur í meðferðinni og 

að gera tilraunir með nýja hegðun (Beck, 2011).  

Hugrænar atferlismeðferðir í hópi. Gerðar hafa verið margar rannsóknir á áhrifum 

HAM meðferða á geðraskanir og eru þær ein mest rannsakaða sálfræðimeðferðin sem notuð 

er í dag (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006). Meirihluti þeirra rannsókna sem gerðar 

hafa verið á meðferðinni snýr annað hvort að einstaklingsmeðferðum eða hópameðferðum í 

sérhæfðum hópum.  

Einstaklingsmeðferðir voru lengi vel mun algengari en hópameðferðir en síðustu ár 

hafa meðferðir í hópi færst í aukana, ein helsta ástæða þess er að slíkt er talið fjárhagslega 

hagkvæmara og betri nýting á tíma (Morrison, 2001). Þó er ekki einhugur um að 

hópameðferðir séu fjárhagslega hagkvæmari, að minnsta kosti ekki í öllum tilfellum. Tucker 

og Oei (2007) benda á í rannsókn sinni að það fari mjög eftir eðli raskana og 

skjólstæðingunum sjálfum hvort það sé í raun og veru hagkvæmara að hafa þá í einstaklings- 

eða hópameðferð. Þau segja til dæmis fjárhagslega hagkvæmt að beita hugrænni 

atferlismeðferð í hópi með börnum sem þjást af þunglyndi, það sama verði hins vegar ekki 

sagt um meðferðir þar sem unnið er með fíknisjúkdóma, kvíða eða félagsfælni og því þurfi að 

beita öðrum aðferðum í þeim tilfellum. Mikilvægt er að fara varlega í allri umræðu um 
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fjárhagslega hagkvæmni meðferða eins og þeirra sem hér eru til umfjöllunar því þá skapast 

hætta á að ónóg athygli fari á raunverulegan árangur meðferðanna.  

Þau Sigurður Viðar, Sigurbjörg Jóna Ludvigsdóttir, Sóley Dröfn Davíðsdóttir, Helena 

Jónsdóttir og Unnur Jakobsdóttir Smári (2011) tóku saman kosti og galla þess að beita 

hópameðferð við félagsfælni í rannsókn sinni. Þar nefna þau að það eitt að vera í hópi með 

öðrum geti haft meðferðarlegt gildi þar sem það að setja sig í aðstæður sem eru kvíðavekjandi 

geti dregið úr kvíða með tímanum, einnig finna þátttakendur gjarnan fyrir stuðningi hver frá 

öðrum og geta lært hverjir af öðrum. Einnig nefna þau að það sé fjárhagslega hagkvæmara að 

veita meðferð í hópum samanborið við einstaklingsmeðferðir og slíkt geti stytt biðlista eftir 

meðferð umtalsvert. Hins vegar segja þau þessa nálgun einnig hafa í för með sér nokkra galla, 

til dæmis geti reynst erfitt að sníða meðferðina að þörfum hvers og eins þegar unnið er í hópi 

og athygli meðferðaraðila deilist niður á marga einstaklinga.  

Árangur af hugrænum atferlismeðferðum. Í nýlegri íslenskri rannsókn skoðuðu 

þau Inga Hrefna Jónsdóttir, Sylvía Ingibergsdóttir og Pétur Hauksson (2009) hugræna 

atferlismeðferð á geðsviði Reykjalundar þar sem þátttakendur voru allir inniliggjandi 

sjúklingar. Þar var borinn saman árangur af HAM meðferð fyrir einstaklinga, HAM meðferð 

fyrir hópa og árangur samanburðarhóps sem fékk sömu endurhæfingu og aðrir þátttakendur 

að HAM meðferðinni undanskilinni. Einstaklingsmeðferðin var sett upp á þann hátt að 

meðferðartímar voru skipulagðir tvisvar í viku í sex vikur og stóð hver tími í 50 mínútur, 

hópameðferðartímar voru einnig tvisvar í viku í sex vikur en hver tími stóð í 90 mínútur, í 

hverjum hópi voru 10-15 þátttakendur. Árangur af einstaklingsmeðferðinni var marktækt 

betri en af hópameðferðinni og tókst að sýna fram á að einstaklingsmeðferðin var 

árangursríkari í því að draga úr einkennum þunglyndis, vonleysis og sjálfvirkra neikvæðra 

hugsana en samanburðarhópurinn. Ekki var hægt að sýna fram á slíkan mun á milli 

hópameðferðarinnar og samanburðarhópsins. Rannsakendur velta upp þeim möguleika að 

lakari árangur úr hópameðferðinni mætti ef til vill rekja til þess að hóparnir hafi verið of 

stórir, sjúklingarnir of veikir eða með of fjölbreytt vandamál. Hafa ber í huga að hér er um að 

ræða rannsókn þar sem þátttakendur eru allir inniliggjandi á geðdeild og líklega veikari en 

þeir sem sækja sér þjónustu á göngudeild.  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á góðan árangur hugrænna atferlismeðferða í hópi, til 

dæmis gerðu Rosselló, Bernal og Rivera-Medina (2008) rannsókn þar sem árangur af HAM 

var borinn saman við árangur af samskiptameðferð. Þátttakendur í rannsókninni voru 112 

talsins, voru allir á unglingsaldri og þjáðust af þunglyndi. Þeim var skipt í fjóra hópa, HAM 

hópameðferð, HAM einstaklingsmeðferð, samskiptameðferð í hópi og samskiptameðferð 
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fyrir einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að bæði HAM og samskiptameðferð 

séu góðar meðferðir við þunglyndi en HAM meðferðirnar komu þó umtalsvert betur út en 

samskiptameðferðirnar. Rannsakendur gátu ekki sýnt fram á marktækan mun á milli 

einstaklings- og hópameðferðar þegar HAM meðferðirnar voru skoðaðar.  

Oei, Bullbeck og Campell (2006) sýndu einnig fram á í rannsókn sinni að HAM 

meðferð í hópi dugir vel til þess að slá á ýmis einkenni þunglyndis eins og rótgróin viðhorf 

og sjálfvirkar neikvæðar hugsanir. Skýrsluhöfundar benda þó á að neikvæðar hugsanir og 

depurð þátttakenda hafi minnkað jafnt og þétt yfir allt meðferðartímabilið en lækkun í 

rótgrónum viðhorfum hafi hætt eftir sjöundu viku og ekkert breyst eftir það. Þeir leggja því til 

að endurskoða þurfi uppbyggingu HAM meðferðarinnar með þetta í huga. Í rannsókn sem 

Manassis o. fl. (2002) gerðu á árangri HAM meðferða á kvíðnum börnum, þar sem þau voru 

ýmist sett í einstaklingsmeðferð eða hópameðferð, kom í ljós að báðar meðferðir skiluðu 

góðum árangri að mati barnanna, foreldra þeirra og sérfræðinganna sem stóðu að 

meðferðinni. Hins vegar virtist árangur af einstaklingsmeðferðum vera örlítið betri en af 

hópameðferðum þegar um var að ræða börn sem greind voru með félagskvíða. Stangier o. fl. 

(2002) komust einnig að þeirri niðurstöðu að einstaklingsmeðferðir við félagskvíða bæru 

frekar árangur en hópameðferðir. Það eru þó ekki allir á sama máli hvað þetta varðar og hafa 

aðrar rannsóknir bent til þess að árangur af hópameðferð sé í það minnsta jafn góður og 

árangur af einstaklingsmeðferðum við meðhöndlun félagskvíða (Rodebaugh, Holaway og 

Heimberg, 2004).  

Í safngreiningu Stewart og Chambless (2009) þar sem teknar voru saman niðurstöður 

56 rannsókna sem skoðuðu árangur af hugrænum atferlismeðferðum kom í ljós að meðferðin 

virkar afar vel til þess að vinna bug á einkennum sem koma fram í almennri kvíðaröskun og 

þunglyndi. Van Ingen, Freiheit og Vye (2009) skoðuðu niðurstöður 11 rannsókna á árangri 

HAM meðferða í skýrslu sinni og sýndu fram á góðan árangur HAM meðferða við 

kvíðaröskunum og þunglyndi. Þeir komust einnig að því að þessi árangur hélst enn hjá 

einstaklingunum sem gengust undir meðferðina þegar 12 mánuðir voru liðnir frá lokum 

hennar. Að lokum má nefna safngreiningu Oei og Dingle (2008) þar sem teknar voru saman 

niðurstöður úr 34 rannsóknum þar sem meðferðin var notuð í hópi til þess að takast á við 

þunglyndi þátttakenda. Niðurstaða þessarar safngreiningar var á þá leið að HAM meðferð í 

hópi sé gagnleg þegar verið er að meðhöndla þunglyndi. 

Brottfall 

Því miður er brottfall úr sálfræðimeðferðum oft mikið, engin ein orsök hefur þó 

fundist fyrir því. Þeir sem falla úr meðferð eru augljóslega ólíklegri til þess að njóta góðs af 
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henni eða vera ánægðir með það sem hún hefur að bjóða. Meðal mögulegra og algengra 

ástæðna sem nefndar hafa verið fyrir brottfalli úr meðferð eru kynþáttur, lágur 

félagsefnahagur (e. social economic status), alvarleg einkenni röskunar og það að tilheyra 

minnihlutahópi. Einnig hefur þeirri spurningu verið velt upp hvaða áhrif meðferðin sjálf og 

meðferðaraðilar geta haft á brottfall, slíkt hefur þó ekki verið rannsakað jafn mikið 

(Hamilton, Moore, Crane og Payne, 2011). Hafa ber í huga að margt annað en þessir þættir 

getur valdið því að einstaklingar hætta í meðferð, þá er um að ræða atriði sem snúa ekki að 

meðferðinni sjálfri eða veikindum þátttakenda. Í þennan flokk fellur brottfall sem verður 

vegna þess að þátttakendur telja sig hafa náð nægum bata, vegna tímabundinna 

fjárhagsvandræða, vegna flutninga eða annarra persónulegra ástæðna (Ogrodniczuk, Joyce og 

Piper, 2005). Mancebo, Eisen, Sibrava, Dyck og Rasmussen (2011) bentu á í rannsókn sinni 

að algengt er að fólk hætti meðferð, eða jafnvel sleppi því að sækja sér hjálp, vegna 

ímyndaðra eða raunverulegra hindranna og ótta við meðferðina sjálfa. Til raunverulegra 

hindrana getur talist að þurfa að ferðast langt til þess að sækja þjónustu, að hafa ekki 

sjúkratryggingu eða fá ekki frí úr vinnu til þess að fara í tíma.  

Bent hefur verið á ýmsar aðferðir til þess að draga úr brottfalli, þeir Ogrodniczuk, 

Joyce og Piper (2005) tóku saman niðurstöður 39 greina um efnið sem gefnar voru út á 

tímabilinu 1970 til 2004 og settu saman lista atriða sem væru vel til þess fallin. Á þessum 

lista var til dæmis nefndur undirbúningur áður en meðferð hefst, val skjólstæðinga í meðferð, 

skammtíma samningar við skjólstæðinga um ástundun, áminningar um meðferðartíma og 

hvatning um að klára meðferð. 

Í safngreiningu Wierzbicki og Pekarik (1993), þar sem niðurstöður 125 rannsókna um 

brottfall úr sálfræðimeðferðum voru teknar saman, kom í ljós brottfallshlutfall upp á 46,9% 

þátttakenda. Tölur eru þó nokkuð á reiki og hafa aðrir nefnt brottfall frá um 25% og upp í um 

60% (Hamilton, Moore, Crane og Payne, 2011) og má í raun finna rannsóknir sem sýna 

brottfall allt niður í rúm 6% (Bados, Balaguer og Saldaña, 2007). Eitt helsta vandamálið við 

rannsóknir á brottfalli úr sálfræðimeðferðum er að rannsakendur hafa enn ekki getað komið 

sér saman um algilda skilgreiningu á því hvað eigi að teljast til brottfalls. Þetta útskýrir ef til 

vill mjög mismunandi niðurstöður úr rannsóknum á efninu (Hamilton, Moore, Crane og 

Payne, 2011). Í þessari rannsókn sem hér er rituð voru allir þátttakendur sem slepptu seinni 

mælingunni, sem fram fór í síðasta tímanum, skilgreindir sem brottfallnir.  

Meðferðin sem veitt hefur verið á göngudeild geðdeildar á SAk síðustu ár er 

hópameðferð í blönduðum hópi. Mikilvægt er að greina þau gögn sem starfsmenn 

deildarinnar hafa safnað síðustu ár til þess að fá betri innsýn í árangur þeirrar meðferðar. 
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Rannsóknir sem nefndar hafa verið hér sýna margar hverjar fram á góðan árangur af 

hugrænum atferlismeðferðum en áhersla er lögð á framlag skjólstæðinga í meðferðinni í 

formi heimavinnu og þátttöku í tímum. Ljóst er að í þeim hópum sem koma inn til meðferðar 

hjá SAk er fólk með mismunandi vandamál og misalvarleg einkenni. Í hópunum getur því 

verið fólk með allt frá vægum einkennum og upp í að vera mjög alvarlega veikt. Hamilton, 

Moore, Crane og Payne (2011) benda meðal annars á í grein sinni að brottfall sé líklegra á 

meðal þeirra sem hafa alvarlegri einkenni. Það má því leiða líkur að því að í úrtakinu sem 

unnið er með hér sé brottfall meira á meðal þeirra sem veikastir eru. 

Í ljósi þeirra rannsókna sem nefndar hafa verið hér að ofan varðandi félagskvíða væri 

afar fróðlegt að skoða árangur og brottfall úr HAM meðferð á SAk út frá skorum á 

félagskvíðakvörðum. Út frá niðurstöðum rannsóknar Manassis og félaga (2002) má leiða að 

því líkur að þeir sem skora hátt á félagskvíðakvörðum nái lakari árangri í hópameðferð en 

aðrir og í framhaldi af því má gera ráð fyrir auknum líkum á brottfalli. Í gagnasöfnum 

sjúkrahússins eru til gögn yfir mælingar á félagskvíðakvörðum fyrir HAM hópa árin 2013-

2014. Þessi gögn verða tekin til sérstakrar skoðunar og verður brottfall úr meðferðum kannað 

með tilliti til greininga á félagskvíða. 

Settar eru fram eftirfarandi rannsóknartilgátur: 

1. Hugræn atferlismeðferð í blönduðum hópi skilar árangri fyrir þátttakendur þegar 

kemur að mælingum á þunglyndi, kvíða og streitu og árangurinn er meiri eftir því sem 

mætt er í fleiri tíma. 

2. Líkur á brottfalli aukast með meiri styrk þunglyndis, kvíða eða streitu samkvæmt 

mælingum. 

3. Líkur á brottfalli aukast með meiri styrk félagskvíða samkvæmt mælingum. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar sem gengust undir hugræna 

atferlismeðferð í blönduðum hópi hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri á árabilinu 2010 – 2014. Um 

er að ræða 145 einstaklinga í 18 aðskildum hópum. Misjafnt var á milli ára hve margir 

hóparnir voru, fjöldi þátttakenda var einnig mismunandi á milli hópa en uppbygging 

meðferðarinnar var sú sama. Öllum þátttakendum hafði verið vísað í meðferðina af 

sérfræðingum sem töldu að hópameðferð myndi henta. Stærð og fjölda hópa á milli ára má 

sjá á töflu 1. Kynjaskipting þátttakenda var þannig að konur voru 94 (64,8%), meðalaldur 

þátttakenda var 36,4 ár (sf = 13,2 ár) og spönn aldursdreifingar 17 til 69 ár. Af 145 

þátttakendum kláruðu 85 (58,6%) meðferðina. Þeir sem ekki mættu í fyrirlögn 

sjálfsmatskvarðanna í seinasta tíma meðferðarinnar töldust hafa fallið úr meðferð.  

Til þess að greina brottfall þátttakenda var upplýsingum um hvaða tíma þeir mættu í 

og hvaða tímum þeir slepptu safnað saman. Slíkar upplýsingar lágu ekki fyrir um alla 

þátttakendur í gagnasafni SAk og því er aðeins unnið með svör 102 einstaklinga í þeim 

útreikningum.  

 

Tafla 1 – Stærð og fjöldi hópa árin 2010-2014 

Ár Fjöldi hópa Fjöldi í hópum 

2010 2 6-7 

2011 6 7-10 

2012 5 6-8 

2013 3 7-14 

2014 2 5-13 

 

Mælitæki 

Ýmsir spurningalistar hafa verið lagðir fyrir þá sem sækja HAM hópameðferð hjá 

SAk, í þessari rannsókn er notast við niðurstöður af DASS kvörðum, sem lagðir voru fyrir öll 

árin og SIAS og SPS kvörðum sem lagðir voru fyrir árin 2013 og 2014. 

Social Interaction Anxiety Scale. SIAS listinn er sjálfsmatslisti sem mælir kvíða 

sem kemur fram við félagsleg samskipti. Hann var útbúinn af þeim Mattick og Clarke (1998). 

Kvíðinn sem listinn mælir er skilgreindur sem mikil vanlíðan þegar hefja á eða viðhalda 

samtölum við vini, ókunnuga eða mögulega maka (Brown o.fl., 1997). Listinn samanstendur 

af 20 atriðum sem svarað er á fimm punkta Likert kvarða þar sem 0 merkir ,,alls ekki 

einkennandi fyrir mig eða satt í mínu tilviki“ en 4 merkir ,,mjög mikið einkennandi fyrir mig 
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eða satt í mínu tilviki.“ Þegar listinn hefur verið fylltur út eru stigin talin saman til að fá 

lokaniðurstöðu en hún getur verið frá 0 stigum og upp í 80 stig (Osman, Gutierrez, Barrios, 

Kopper og Chiros, 1998). Þeir Mattick og Clarke gerðu skakkan (e. oblique) snúning á 

gögnum við þáttagreiningu listans og kom í ljós einn þáttur með eigingildi hærra en 1,0 og 

skýrði hann 43,4% breytileika í gagnanna. Það bendir til þess að SIAS listinn mæli aðeins 

einn þátt, sem er félagskvíði. Í rannsóknum Brown o.fl. (1997) og Mattick og Clarke (1998) 

var sýnt fram á að SIAS listinn greinir vel á milli þeirra sem eru haldnir félagskvíða og þeirra 

sem eru með annarskonar kvíðaröskun, einnig greinir hann á milli þeirra sem eru haldnir 

félagskvíða og þeirra einstaklinga sem ekki þjást af geðsjúkdómum af einhverri tegund. Sýnt 

hefur verið fram á nokkur tengsl á milli niðurstaðna SIAS listans og viðtalsmats sérfræðinga 

á félagskvíða. Innra réttmæti listans reynist gott með Cronbach‘s alpha (α) upp á 0,94, 

endurprófunaráreiðanleiki mældist einnig góður (fjögurra vikna endurprófunaráreiðanleiki α 

= 0,92 og 12 vikna endurprófunaráreiðanleiki α=0,92) og hann er einnig næmur fyrir árangri 

meðferðar. Áreiðanleiki og sundurgreiningarréttmæti listans er það gott að sérfræðingar geta 

nýtt hann bæði við rannsóknir og meðferðir (Mattick og Clarke, 1998).  

Social Phobia Scale. SPS listinn er einnig eftir þá Mattick og Clarke og er hann 

gjarnan notaður samhliða SIAS, þessum lista er ætlað að mæla kvíða og ótta sem 

einstaklingur finnur fyrir þegar aðrir fylgjast með honum og sérstaklega þegar hann vinnur 

ákveðin verkefni þegar aðrir horfa á (Peters, 2000). SPS samanstendur af 20 atriðum sem 

svarað er á fimm punkta Likert kvarða þar sem 0 merkir ,,alls ekki einkennandi fyrir mig eða 

satt í mínu tilviki“ en 4 merkir ,,mjög mikið einkennandi fyrir mig eða satt í mínu tilviki.“ 

Þegar listinn hefur verið fylltur út eru stigin talin saman til að fá lokaniðurstöðu en hún getur 

verið frá 0 stigum og upp í 80 stig (Osman o.fl., 1998). Þeir Matticke og Clarke (1998) gerðu 

skakkan (e. oblique) snúning á gögnunum við þáttagreiningu listans og kom í ljós að atriðin 

hlóðu á þrjá þætti sem skýrðu 47,7% breytileika. Þessir þættir voru túlkaðir sem: 1) áhyggjur 

af því að fylgst sé með manni eða maður veki á sér athygli opinberlega (t.d. að ganga inn í 

þéttsetið herbergi, nota almenningssalerni, vera með öðrum í lyftu), 2) sértækur ótti (t.d. að 

skrifa fyrir framan aðra, drekka fyrir framan aðra, skjálfa) og 3) að vera álitinn veikur, 

skrýtinn eða hafa misst stjórn á sér fyrir framan aðra.  

SPS listinn greinir vel á milli þeirra sem eru með félagskvíða annars vegar og þeirra 

sem eru með aðrar tegundir kvíða eða ekki með neinar geðraskanir hins vegar. Aðgreiningin 

er hins vegar ekki alveg jafn góð í SPS og í SIAS sem bendir til þess að listinn sé ekki jafn 

næmur og sá síðarnefndi (Brown o.fl., 1997). Þeir Mattick og Clarke (1998) mátu innri 
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áreiðanleika SPS listans góðan α=0,94 og endurprófunaráreiðanleikann einnig (fjögurra vikna 

endurprófunaráreiðanleiki α = 0,91 og 12 vikna endurprófunaráreiðanleiki α=0,93).  

Við rannsókn þessa er notast við íslenskaðar útgáfur af SIAS og SPS listunum en 

báðir voru þeir þýddir á íslensku af Pétri Tyrfingssyni. Halla Ósk Ólafsdóttir (2012) gerði 

rannsókn á próffræðilegum þýðinganna og komst að því að þær hafa ágætis 

aðgreiningarréttmæti þar sem listarnir höfðu lægri fylgni við kvíða- og þunglyndiskvarða. 

Munurinn var þó ekki mikill enda eru kvíði og þunglyndi afar tengdar raskanir. Innri 

áreiðanleiki listanna reyndist einnig viðunandi (SIAS α = 0,94 og SPS α = 0,95) og í 

samræmi við niðurstöður höfunda kvarðanna (Mattick og Clarke, 1998). Einnig komst hún að 

því að listarnir höfðu háa fylgni sín á milli (r = 0,77) sem bendir til þess að þeir hafi gott 

samleitniréttmæti. Það þýðir að listarnir mæli báðir sömu hugsmíðina, það er að segja 

félagskvíða, þó svo að þeir mæli mismunandi einkenni hennar. Mattick og Clarke (1998) 

þróuðu kvarðana út frá þeirri hugmynd að félagskvíði hefði tvær birtingarmyndir, annars 

vegar kvíði sem kemur fram í félagslegum samskiptum og hins vegar kvíði sem kemur fram í 

aðstæðum þar sem leysa þarf verkefni fyrir framan aðra. Fólk getur fundið fyrir kvíða í 

báðum þessum aðstæðum eða bara öðrum hvorum og því er mögulegt að skora hátt á báðum 

kvörðunum eða bara öðrum þeirra. Til þess að fá sem heilstæðasta mynd af vandamálinu 

mæla því höfundar kvarðanna með því að þeir séu lagðir fyrir báðir í einu. 

Depression Anxiety and Stress Scale. DASS kvarðinn er notaður til þess að mæla 

þunglyndi, kvíða og streitu. Um er að ræða lista 42 fullyrðinga sem þátttakendur meta hve vel 

eigi við þá síðustu vikuna. Kvarðinn samanstendur af þremur þáttum (þunglyndi, kvíða og 

streitu) og eru niðurstöður gefnar í þremur aðgreindum stigum, fyrir hvern þáttanna. Stig eru 

gefin á skalanum 0 til 3 þar sem 0 merkir ,,átti alls ekki við mig“, 1 merkir ,,átti við mig að 

einhverju leyti eða stundum“, 2 merkir ,,átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar“ 

og 3 merkir „átti mjög vel við mig eða mest allan tímann.“ Próffræðilegir eiginleikar 

kvarðans hafa verið rannsakaðir, til dæmis í rannsókn Lovibond og Lovibond (1995) þar sem 

áreiðanleiki kvarðans reyndist góður (þunglyndi α = 0,91, streita α = 0,89 og kvíði α = 0,81) 

og fylgni á milli þáttanna þriggja reyndist há. Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar útgáfu 

kvarðans, í þýðingu Péturs Tyrfingssonar, hafa einnig verið rannsakaðir. Björgvin 

Ingimarsson (2010) prófaði kvarðann bæði á úrtaki nemenda í Háskóla Íslands og á úrtaki af 

geðdeild Landspítala. Björgvin komst að því að áreiðanleiki kvarðans var góður (þunglyndi  

α = 0,92, streita α = 0,85 og kvíði α = 0,90) og í samræmi við rannsókn Lovibond og 

Lovibond (1995). Samleitni- og aðgreiningarréttmæti íslenskrar útgáfu kvarðans var einnig 

gott þegar hann var skoðaður í samhengi við þunglyndis- og kvíðakvarða Becks. Að lokum 
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má nefna að endurprófunaráreiðanleiki reyndist einnig viðunandi eða 0,72 fyrir þunglyndi, 

0,58 fyrir kvíða og 0,57 fyrir streitu. 

Til þess að betur mætti átta sig á merkingu niðurstaðna úr prófkvörðunum sem lagðir 

voru fyrir var litið til þeirra viðmiða sem stuðst er við á göngudeild geðdeildar SAk þegar 

kemur að slíkum greiningum. Túlkun stiga á DASS, SIAS og SPS kvörðunum má sjá í töflum 

2 og 3.  

 

Tafla 2 – Alvarleikastikun DASS samkvæmt viðmiðum SAk 

 Þunglyndi Kvíði Streita 

Eðlilegt 0-9 0-7 0-14 

Vægt 10-13 8-9 15-18 

Miðlungs 11-20 10-14 19-25 

Alvarlegt 21-27 15-19 26-33 

Mjög alvarlegt 28+ 20+ 34+ 

Athugasemd. DASS – Depression Anxiety and Stress Scale. 

 

Tafla 3 – Alvarleikastikun SIAS og SPS samkvæmt viðmiðum SAk 

 SIAS SPS 

Eðlileg einkenni 0-29 0-14 

Nokkur einkenni 30-39 15-19 

Töluverð einkenni 40-49 20-24 

Mikil einkenni 50-80 25-80 

Athugasemd. SIAS - Social Interaction Anxiety Scale; SPS - Social Phobia Scale. 

 

Framkvæmd 

Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá Siðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri (1/2015) og 

framkvæmdarstjórum hjúkrunar og lækninga hjá SAk, einnig var hún tilkynnt til 

Persónuverndar (nr. S7268) (sjá viðauka I - III). Allir þátttakendur gáfu upplýst samþykki 

áður en meðferð hófst, þar var kynnt að gögn yrðu mögulega notuð í rannsóknarskyni (sjá 

viðauka IV) en einnig var þeim afhent upplýsingablað þar sem gagnasöfnun var útskýrð (sjá 

viðauka V). Að lokum skal nefnt að rannsakandi skrifaði undir þagnareið áður en aðgangur 

fékkst að gögnum (sjá viðauka VI).  

Áður en vinna hófst með hópana voru þátttakendur beðnir um að fylla út 

sjálfsmatskvarðana DASS, SIAS og SPS til þess að grunnlínumæling fengist. Meðferðin stóð 

í sex vikur og var haldinn einn 90 mínútna tími í hverri viku. Að sex tímum liðnum voru 

þátttakendur beðnir um að svara aftur sömu kvörðum og þeir höfðu fyllt út í upphafi. 
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Rannsóknin sem skrifuð er hér byggir á þeim gögnum sem söfnuðust í þessum tveimur 

mælingum sem sérfræðingar göngudeildar geðdeildar SAk höfðu umsjón með. Sjö 

þátttakendur mættu ekki í fyrsta tíma meðferðarinnar og fylltu því út kvarðana í öðrum tíma. 

Til þess að tryggja trúnað við þátttakendur voru öll gögn gerð ópersónugreinanleg áður en 

gagnavinnsla hófst með því að afmá nöfn og kennitölur þátttakenda og gefa hverjum og 

einum raðnúmer. Með þessu var gert með öllu ómögulegt að rekja svör við kvörðum til 

einstakra þátttakenda.  

Meðferðir  

Þar sem gögnin sem unnið er með eru frá nokkurra ára tímabili og nokkrar 

mannabreytingar urðu á geðdeild SAk á tímabilinu voru ekki sömu umsjónaraðilar með 

meðferðunum öll árin. Í grunninn voru þó áherslur þær sömu ár eftir ár þrátt fyrir að 

lítilvægar breytingar væru gerðar, til dæmis árin 2013 og 2014 þegar farið var að skima 

sérstaklega fyrir félagskvíða á meðal þátttakenda og einnig var örlítilli heimavinnu bætt inn í 

meðferðina seinustu tvö árin. Á þessu fimm ára tímabili sem er til skoðunar var meðferðin 

byggð á þeim hugmyndum sem koma fram í riti Agnesar Agnarsdóttur og Péturs 

Tyrfingssonar (2007) ,,Mér líður eins og ég hugsa – Hugræn atferlismeðferð við þunglyndi 

og kvíða“ og hver meðferð því stöðluð að nokkru leyti. Í ritinu eru leiðbeiningar um hvernig 

meðferðin skuli fara fram og er henni skipt niður í sex hluta, í upphafi hvers hluta eru sett 

fram markmið og í lok hans eru verkefni sem þátttakendur skulu vinna heima. Í upphafi 

meðferðarinnar er farið yfir ýmis grundvallaratriði, þátttakendum kennt að bera kennsl á 

þunglyndi og kvíða og læra að meta eigin líðan ásamt því sem þeim er kynntur grunnur HAM 

meðferðar. Eftir því sem líður á meðferðina er farið dýpra í þessa þætti, þátttakendum kennt 

að bera kennsl á sjálfvirkar hugsanir og hugsanaskekkjur og loks að endurmeta eigin viðhorf 

og búa til ný. Í lok meðferðarinnar er ætlunin sú að þeir hafi öðlast æfingu í því að fylgjast 

með því sem fer um huga þeirra og skoða hvort það eigi við rök að styðjast. Með því að nota 

og halda við þeim verkfærum sem þeim hafa verið fengin á þeim sex vikum sem námskeiðið 

stendur ættu þátttakendur að eiga auðveldara með að takast á við þætti daglegs lífs sem áður 

komu þeim úr jafnvægi.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við 20. útgáfu tölfræðiforritsins SPSS og var 

miðað við 95% öryggismörk sem eru venjubundin mörk í rannsóknum sem þessari. Lögð var 

áhersla á að þátttakendur svöruðu öllum spurningum á listunum en þó komu upp tilfelli þar 

sem svör vantaði. Þegar svo bar við var reiknað meðalskor á listanum og það notað sem 

meðaltalsuppbót í staðin fyrir svarið sem vantaði. Ef sami þátttakandi sleppti fleiri en tveimur 
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spurningum á DASS-kvarðanum eða fleiri en einni á SIAS eða SPS kvörðunum var hann 

tekinn út úr úrtakinu þar sem ekki þótti tækt að fylla upp í svo margar eyður með 

meðaltalsuppbótinni. Á 31 lista kom sú staða upp að spurningum var ekki svarað, á 20 þeirra 

vantaði svar við einni spurningu, á sex vantaði tvö svör og á fimm þeirra vantaði fleiri en tvö 

svör. Fimm þátttakendur duttu út við þessa yfirferð, aðrir fengu reiknaða meðaltalsuppbót. 

Næst var unnið í lýsandi tölfræði þar sem úrtakið sjálft var kannað nánar, kynja- og 

aldursskipting var skoðuð og alvarleiki einkenna samkvæmt sjálfsmatskvörðunum og 

brottfall úr meðferðinni var metið. 

Árangur af hugrænni atferlismeðferð í blönduðum hópi var kannaður með því að bera 

saman skor þátttakenda á DASS kvarða í upphafi meðferðarinnar og að henni lokinni. Til 

þess að fá fram þessar upplýsingar var stuðst við t-próf háðra úrtaka. Einnig var árangurinn 

borinn saman á milli kynja og voru þá gerð t-próf óháðra úrtaka. Kannað var hvort fjöldi tíma 

sem mætt var í hefði áhrif á árangur af meðferðinni, var það gert með dreifigreiningu 

endurtekinna mælinga (e. repeated measures design). 

 Árangur af hugrænni atferlismeðferð í blönduðum hópi á félagskvíða var einnig 

kannaður með t-prófum háðra úrtaka. Munurinn fyrir og eftir meðferð var einnig skoðaður á 

milli kynja, hann var kannaður með t-prófum óháðra úrtaka. Að lokum var brottfall úr 

meðferðinni kannað og hvort einhver af undirkvörðum DASS skalans eða félagskvíði gæfi 

vísbendingu um líkur þess að hætta meðferð áður en henni var lokið. Meðaltöl þeirra sem 

ekki luku meðferð voru borin saman við meðaltöl þeirra sem kláruðu til að kanna hvort 

munur væri á upphafsmælingum á milli hópanna, var það gert með t-prófi óháðra úrtaka. 

Brottfall var einnig borið saman á milli kynja með samskonar prófi, til þess að kanna hvort 

annað kynið væri líklegra til þess að falla úr meðferð en hitt.  
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að kanna árangur af hugrænni 

atferlismeðferð í blönduðum hópi með tilliti til þunglyndis, kvíða, streitu og félagskvíða og 

hins vegar að kanna brottfall úr slíkri meðferð og reyna að komast að orsakaþáttum í því 

sambandi. Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar greindar út frá þessum þáttum. 

Árangur af hugrænni atferlismeðferð við þunglyndi, kvíða og streitu 

Þunglyndi, kvíði og streita þátttakenda voru skoðuð fyrir og eftir meðferð til þess að 

kanna hvort einkenni hefðu breyst á því tímabili sem meðferðin stóð. Við fyrstu greiningu 

voru stig hvers og eins þátttakanda tekin saman í eina tölu sem kallast heildarskor. 

Heildarskor reyndist hafa lækkað á milli mælinga sem benti til bættrar andlegrar líðunar 

þátttakenda. Þegar niðurstöðurnar voru greindar enn frekar út frá þunglyndi, kvíða og streitu 

mátti einnig sjá að einkenni minnkuðu. Reiknaðar áhrifastærðir fyrir heildarskorið og fyrir 

þunglyndis-, kvíða- og streitueinkenni reyndust á bilinu 0,441 til 0,585 sem telst í meðallagi. 

Þessar niðurstöður benda til þess að meðferðin hafi haft jákvæð áhrif á andlega líðan 

þátttakenda, sem að meðaltali lýstu vægari einkennum en áður. Allar helstu upplýsingar um 

niðurstöður t-prófa má sjá í töflu 4. Þegar gögnin voru greind út frá kynjum kom í ljós að 

ekki reyndist marktækur munur á milli árangurs karla og kvenna í meðferðinni. 

 

Tafla 4 – Áhrif meðferðar á þunglyndi, kvíða og streitu 

DASS Fyrir meðferð 

M (sf) 

Eftir meðferð 

M (sf) 

t-gildi df P Áhrifastærð 

Cohen´s d 

Heildarskor 50,12 (26,62) 36,07 (24,33) 6,224 84 <0,001 0,551 

Þunglyndi 18,81 (11,18) 13,89 (10,98) 5,276 84 <0,001 0,444 

Kvíði 13,04 (8,78) 8,44 (6,81) 6,983 84 <0,001 0,585 

Streita 18,27 (10,68) 13,74 (9,85) 4,707 84 <0,001 0,441 

Athugasemd. DASS – Depression Anxiety and Stress Scale. 

 

Til þess að gera sér betur grein fyrir árangrinum má líta á alvarleikastikun kvarðans 

og sjá hvaða breytingar hafa átt sér stað út frá henni. Á myndum 1-3 má sjá hlutfallsskiptingu 

á milli alvarleikastiga fyrir þunglyndi, kvíða og streitu meðal þeirra þátttakenda sem sem tóku 

þátt í báðum fyrirlögnum sjálfsmatskvarðanna. Í þunglyndishlutanum má sjá að mikil fjölgun 

varð í hópi þeirra sem mældust með eðlileg einkenni. Nokkur fjölgun varð einnig meðal 

þeirra sem höfðu alvarleg einkenni en hins vegar fækkaði þeim sem höfðu mjög alvarleg. 

Þegar litið er til mælinga á kvíða sést að fjölgun varð í hópi þeirra sem voru með eðlileg- og 

miðlungseinkenni en fækkun hjá þeim sem höfðu væg-, alvarleg- og mjög alvarleg einkenni. 
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Í streituhlutanum varð aðeins fjölgun í hópi þeirra sem voru með eðlileg einkenni, í öðrum 

hópum fækkaði eða fjöldinn stóð í stað. Þessar upplýsingar styrkja enn þá niðurstöðu sem 

fékkst úr t-prófinu, að meðferðin sem veitt var hafi skilað árangri fyrir þátttakendur þannig að 

einkenni minnkuðu. Til þess að kanna hvort marktækur munur væri á því hvernig raðaðist í 

hópana fyrir og eftir meðferð voru gerð kí-kvaðrat próf, þau leiddu í ljós að svo var fyrir 

þunglyndi (χ²(63)= 63,240; p< 0,05), kvíða (χ²(16)= 49,517; p< 0,05) og streitu (χ²(16)= 59,802; 

p< 0,05). 

 

 

Mynd 1 – Alvarleiki þunglyndis fyrir og eftir meðferð 

 

Mynd 2 – Alvarleiki kvíða fyrir og eftir meðferð 
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Mynd 3 – Alvarleiki streitu fyrir og eftir meðferð 

 

Svör við tveimur fullyrðingum á DASS kvarðanum voru skoðuð sérstaklega, það voru 

fullyrðingar númer 21 (,,mér fannst lífið varla þess virði að lifa því“) og 38 (,,mér fannst lífið 

vera tilgangslaust“) sem snúa að sjálfsvígum. Breytingar á svörum við þessum spurningum 

voru skoðaðar með t-prófum háðra úrtaka. Í ljós kom að munur var á því hvernig þessum 

spurningum var svarað í upphafi meðferðar (meðalskor: 1,68 sf: 1,91) og að henni lokinni 

(meðalskor: 1,28 sf: 1,78) að því leyti að þátttakendur virtust ekki hafa jafn alvarleg einkenni 

og sjálfsvígshugsanir þegar meðferð var lokið (t(84)= 2,669; p<0,05). Áhrifastærð fyrir þessa 

útreikninga reyndist vera 0,217 sem telst vera lítil. 

Árangur af hugrænni atferlismeðferð við félagskvíða 

Kannað var hvort félagskvíðaeinkenni hefðu breyst á því tímabili sem meðferðin stóð 

yfir, bæði með tilliti til SIAS og SPS. Þegar niðurstöður á SIAS kvarðanum voru skoðaðar 

með t-prófi kom í ljós að ekki hafði dregið úr kvíðaeinkennum í kjölfar meðferðarinnar. 

Reiknuð áhrifastærð fyrir SIAS kvarðann reyndist vera 0,280 sem telst vera lítil áhrifastærð.  

Niðurstöður úr SPS kvarðanum sýndu hins vegar að dregið hafði úr þeim 

kvíðaeinkennum sem hann mælir. Reiknuð áhrifastærð fyrir SPS var 0,361 sem einnig telst 

lítil. Helstu upplýsingar úr t-prófum á niðurstöðum félagskvíðakvarðanna má sjá á töflu 5. 
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Tafla 5 – Áhrif meðferðar á félagskvíða 

Kvarði Fyrir meðferð 

M (sf) 

Eftir meðferð 

M (sf) 

t-gildi df P Áhrifastærð 

Cohen´s d 

SIAS 38,29 (18,92) 32,96 (19,12) 1,908 27 0,067 0,280 

SPS 27,36 (19,95) 20,50 (18,06) 2,839 27 0,008 0,361 

Athugasemd. SIAS - Social Interaction Anxiety Scale; SPS - Social Phobia Scale. 

 

Til þess að fá betri mynd af breytingum á milli fyrsta og síðasta tíma í meðferðinni má 

skoða gögnin út frá alvarleikastikun. Á myndum 4 og 5 má sjá hvernig alvarleiki 

félagskvíðaeinkenna breyttist á milli mælinga. Á báðum kvörðum var fjölgun í hópi þeirra 

sem töldust vera með eðlileg einkenni og fækkun hjá þeim sem voru með mikil einkenni. 

Minni breytingar urðu á hlutföllum í hópunum þar á milli og í raun stóðu þau í stað á SPS 

listanum. Það er því ljóst að breytingar urðu á svörum þátttakenda á milli mælinga þó svo að 

ekki hafi verið marktækur munur nema fyrir annan listann. Kí-kvaðrat próf voru gerð til þess 

að kanna hvort mynstur í dreifingu í hópanna væri martækt öðruvísi eftir meðferð en fyrir 

hana, í ljós koma að svo var í tilfelli SIAS (χ²(9)= 19,106; p< 0,05) en ekki fyrir SPS listann 

(χ²(9)= 11,324; p> 0,05). 

 

 

Mynd 4 – Alvarleiki félagskvíðaeinkenna samkvæmt SIAS fyrir og eftir meðferð 
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Mynd 5 – Alvarleiki félagskvíðaeinkanna samkvæmt SPS fyrir og eftir meðferð 

 

Greining á niðurstöðum af félagskvíðakvörðunum leiddi í ljós að marktækur munur 

reyndist ekki á árangri meðferðarinnar á milli kynja. Hins vegar var p-gildi 0,06 fyrir SPS 

kvarðann og áhrifastærðin 0,872 sem er hátt gildi og bendir það til þess að skoða mætti 

sambandið á milli árangurs og kyns betur.  

Áhrif félagskvíða á árangur 

 Árangur af hugrænu atferlismeðferðinni á þunglyndi, kvíða og streitu var skoðaður 
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Áhrif þátttöku í meðferð á árangur 
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endurtekinna mælinga. Þar var litið til þess hvort samband væri á milli góðs árangurs í 

meðferð annars vegar og þess fjölda tíma sem mætt var í hins vegar. Við greiningu gagnanna 

sést þó að ekki er um samvirkniáhrif að ræða á milli fjölda tíma sem þátttakendur mæta í og 

heildarárangurs meðferðarinnar (F(1, 57) = 1,439; p>0,05). Ekki virðist heldur draga úr 

þunglyndis- (F(1, 57) = 1,007; p>0,05), kvíða- (F(1, 57) = 3,123; p>0,05) eða streitu 

einkennum (F(1, 57) = 0,410; p>0,05) í samræmi við fjölda tíma sem mætt er í. Þegar 

félagskvíði var skoðaður út frá mætingu fengust ekki heldur niðurstöður sem sýndu fram á 

samband milli slíkra einkanna og mætinga í tíma (SIAS: F(1, 26) = 2,267; p>0,05 og SPS: 

F(1, 26) = 3,394; p>0,05). 
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Brottfall 

Af þeim 145 einstaklingum sem gagnasafnið nær yfir kláruðu 85 meðferð, brottfall 

var því umtalsvert eða 41,4%. Brottfall í hópi karla reyndist vera 51,0% en meðal kvenna var 

það 36,2%. Gert var kí-kvaðrat próf til þess að kanna hvort marktækur munur reyndist á 

brottfalli meðal kynjanna en svo reyndist ekki vera (χ²(1)= 2,990; p> 0,05).  

Í gögnum SAk fékkst ekki aðgangur að nákvæmum skráningum um mætingar í tíma 

nema hjá hluta þátttakenda, slík gögn fengust fyrir 102 þeirra og af þeim hættu 43 (42,2%) 

meðferð. Út frá þessum gögnum var kannað var hvort munur væri á brottfalli eftir tímum í 

meðferðinni. Eins og sjá má á töflu 6 voru álíka margir sem hættu þátttöku eftir hvern tíma. 

Það er því óvarlegt að draga miklar ályktanir um brottfallið út frá innihaldi 

meðferðartímanna, flestir hættu þó eftir þriðja tíma. 

 

Tafla 6 – Dreifing brottfalls úr meðferð 

 Fjöldi Hlutfall (%) 

Klára meðferð 59 57,8 

Hætta eftir 1. tíma 9 8,8 

Hætta eftir 2. tíma 7 6,9 

Hætta eftir 3. tíma 11 10,8 

Hætta eftir 4. tíma 7 6,9 

Hætta eftir 5. tíma 9 8,8 

Samtals 102 100 

 

Sundurliðun á brottfalli eftir þunglyndi, kvíða og streitu 

Þegar andleg líðan var borin saman á milli þeirra sem luku meðferð og þeirra sem 

hættu þátttöku áður en henni lauk kom í ljós munur á heildarskori á milli hópanna. Þeir sem 

luku meðferð höfðu að meðaltali vægari einkenni á fyrri fyrirlögn sjálfsmatskvarðans en þeir 

sem féllu úr meðferð. Í þessu tilfelli reyndist p-gildi vera 0,001 yfir þeim öryggismörkum 

sem sett höfðu verið en reiknuð áhrifastærð var 0,504 sem telst vera áhrifastærð í meðallagi.  

Á sama hátt var brottfallið skoðað út frá þunglyndis-, kvíða- og streitueinkennum við 

upphaf meðferðarinnar. Marktækur munur var á einkennum þunglyndis og streitu á þann hátt 

að þau voru vægari hjá þeim sem luku meðferð en þeim sem féllu út. Þrátt fyrir að 

kvíðaeinkenni væru einnig lægri hjá þeim sem luku meðferð en þeim sem hættu var sá munur 

ekki marktækur. Áhrifastærð fyrir undirkvarðana reyndist á bilinu -0,275 til 0,399 sem 

flokkast á milli lágrar og meðalstærðar. Á töflu 7 er að finna helstu upplýsingar um t-prófin 

sem gerð voru. 
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Tafla 7 – Alvarleiki á DASS hjá þeim sem klára meðferð og þeim sem hætta 

DASS Þeir sem klára 

M (sf) 

Brottfallnir 

M (sf) 

t-gildi df P Áhrifastærð 

Cohen´s d 

Heildarskor 50,12 (26,61) 59,31 (28,91) -1.966 142 0,051 0,504 

Þunglyndi 18,27 (10,68) 22,28 (10,35) -2,257 143 0,026 -0,381 

Kvíði 13,04 (8,78) 15,20 (8,72) -1,466 143 0,145 -0,247 

Streita 18,27 (10,68) 22,28 (10,35) -2,257 143 0,026 -0,381 

Athugasemd. DASS – Depression Anxiety and Stress Scale. 

 

Áhrif félagskvíða á brottfall úr hugrænni atferlismeðferð 

Við skoðun á áhrifum félagskvíða á brottfall úr meðferð kom í ljós að 

félagskvíðaeinkenni þeirra sem kláruðu meðferð voru vægari en þeirra sem féllu úr henni, 

bæði á SIAS og SPS listunum. Þessi munur reyndist þó ómarktækur fyrir báða listana svo 

ekki er hægt að fullyrða um áhrif félagskvíðans í þessu samhengi. Helstu niðurstöður t-

prófanna má sjá á töflu 8. 

 

Tafla 8 - Alvarleiki á SIAS og SPS hjá þeim sem klára meðferð og þeim sem hætta 

Kvarði Þeir sem klára 

M (sf) 

Brottfallnir 

M (sf) 

t-gildi df P Áhrifastærð 

Cohen´s d 

SIAS 38,29 (18,92) 41,95 (14,23) -0,716 45 0,477 -0,219 

SPS 27,36 (19,95) 31,05 (19,58) -0,628 45 0,533 -0,187 

Athugasemd. SIAS - Social Interaction Anxiety Scale; SPS - Social Phobia Scale. 
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Umræða 

Á göngudeild geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri, líkt og á fleiri slíkum stofnunum, 

fer fram umfangsmikil gagnasöfnun. Þeir einstaklingar sem þangað sækja þjónustu fylla oftar 

en ekki út ýmiskonar sjálfsmatskvarða sem hjálpa sálfræðingum og fleirum sem á deildinni 

starfa að meta einkenni og ákvarða meðferðir. Gögn sem þessi geta einnig reynst ómetanlegar 

upplýsingar við rannsóknir, til dæmis þegar árangur inngripa eða framgangur raskana er 

metinn. Með því að safna gögnum, greina þau og rannsaka má stuðla að betri meðferðum, 

bættri líðan þjónustuþega og hagkvæmari rekstri heilbrigðisstofnanna. Alls ekki ætti að nota 

meðferðir sem ekki hafa verið gagnreyndar og verður mikilvægi rannsókna seint ofmetið.  

Rannsókn þessi byggir á gögnum sem safnað var á SAk á árunum 2010 - 2014 og voru 

settar fram þrjár tilgátur í upphafi sem leitast var við að svara: 

1. Hugræn atferlismeðferð í blönduðum hópi skilar árangri fyrir þátttakendur þegar 

kemur að mælingum á þunglyndi, kvíða og streitu og árangurinn er meiri eftir því sem 

mætt er í fleiri tíma. 

2. Líkur á brottfalli aukast með meiri styrk þunglyndis, kvíða eða streitu samkvæmt 

mælingum. 

3. Líkur á brottfalli aukast með meiri styrk félagskvíða samkvæmt mælingum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að andleg líðan þátttakenda var betri eftir meðferð en 

fyrir hana, það á við sama hvort litið sé til þunglyndis, kvíða eða streitu. Einnig voru 

reiknaðar Cohen‘s d áhrifastærðir sem voru á bilinu 0,441 - 0,585 sem má túlka sem 

miðlungs háa áhrifastærð. Þessar niðurstöður benda til þess að hugræn atferlismeðferð hafi í 

raun haft tilætluð áhrif fyrir þátttakendur og að líðan þeirra hafi breyst til betri vegar. Sú 

tilgáta að hugræn atferlismeðferð í blönduðum hópi skili árangri fyrir þátttakendur stenst því. 

Þessar niðurstöður eru staðfesting á því sem margir vísindamenn hafa komist að í 

rannsóknum sínum á virkni hugrænnar atferlismeðferðar, bæði í hópum og fyrir einstaklinga. 

Í stórum safngreiningum þar sem niðurstöðum margra rannsókna á árangri hugrænna 

atferlismeðferðar er safnað saman hefur verið sýnt fram á að slíkar meðferðir skili meiri 

árangri en biðlistar, lyfleysur og ýmsar aðrar sálfræðimeðferðir (Butler, Chapman, Forman og 

Beck, 2006; Groarke, Curtis og Kerin, 2013). Hins vegar tókst ekki að sýna fram á samband 

milli fjölda sóttra tíma og árangurs af meðferðinni. Það kom rannsakanda nokkuð á óvart 

vegna þess að mikil áhersla er lögð á framlag þátttakenda til meðferðarinnar og er til dæmis 

heimavinna órjúfanlegur þáttur hennar. Ef tímasóknin er ekki ráðandi þáttur í því hvort 

árangur náist eða ekki má velta upp þeirri spurningu hvað það sé sem veldur því að alvarleiki 
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einkenna minnkar á milli fyrsta og síðasta tíma. Ein skýringin gæti verið að það eitt að vera 

þátttakandi í hópi með einhverskonar markmið hafi þau áhrif að fólki líði betur, sama hvort 

viðkomandi mæti í tvo tíma eða fleiri. Það er fólki afar mikilvægt að vera hluti af hópi þar 

sem það fær stuðning og finnur að það hafi einhverskonar hlutverki að gegna (Sigurður Viðar 

o.fl., 2011).  

Einnig var árangur af meðferðinni metinn út frá breytingum á félagskvíðaeinkennum 

og á báðum félagskvíðakvörðunum mátti greina minnkun í einkennum á milli mælinga. 

Munurinn hvað varðar félagskvíða sem snýr að samskiptum við aðra og er mældur með SIAS 

var þó ekki nægilega mikill til þess að draga megi þá ályktun að meðferðin hafi skilað 

árangri. Hins vegar var marktækur munur á kvíðaeinkennum sem koma fram þegar verið er 

að leysa verkefni fyrir framan annað fólk og eru mæld með SPS kvarðanum. Hafa ber í huga 

að á bak við þessar niðurstöður eru aðeins gögn frá hluta þátttakenda vegna þess að ekki var 

hafið að skima fyrir félagskvíða í meðferðarhópunum hjá SAk fyrr en árið 2013. Í fyrri 

mælingu fylltu 45 þátttakendur út félagskvíðalista en 28 í þeirri seinni. Einnig er vert að hafa 

í huga að hér er um að ræða niðurstöður úr meðferð í blönduðum hópi en ekki meðferð sem 

sérstaklega er hugsuð til þess að taka á félagskvíða. Í grein Rodebaugh, Holaway og 

Heimberg (2004) er fjallað um góðan árangur hugrænna atferlismeðferða við félagskvíða en 

þar er einnig bent á að kerfisbundin ónæming, slökun og þjálfun í félagslegum samskiptum 

séu mikilvægir þættir í slíkri meðferð. Meðferðin sem veitt er á SAk er ef til vill ekki 

nægilega miðuð inn á þessa þætti til þess að árangur við félagskvíðaeinkennum náist til fulls, 

þar er áherslan meiri á hugræna þáttinn og vantar ef til vill upp á atferlisþáttinn. Þetta gæti 

bent til þess að hópurinn sem tekinn er inn til meðferðar sé of breiður og fjölbreyttur og því 

nái ekki allir þeim árangri sem þeir annars gætu. Þegar hrágögnin eru skoðuð kemur í ljós að 

meðalskor á SPS listanum er umtalsvert lægra en á SIAS, þessi munur er líklega til kominn af 

því að listarnir mæla kvíðann á mismunandi hátt. Þeir sem haldnir eru kvíða reyna eftir 

fremsta megni að forðast þær aðstæður sem kalla hann fram. Þegar hann snýr að aðstæðum 

eða verkefnum er auðvelt að forðast kvíðann og því kemur hann aldrei upp og mælist ekki við 

próf eins og lögð voru fyrir. Þegar hann snýr að samskiptum getur orðið erfiðara að forðast 

hann og því kemur hann sterkar fram á sjálfsmatskvörðum. Vegna þessa er ef til vill ekki 

óeðlilegt að einkenni mælist vægari á SPS kvarðanum en á SIAS kvarðanum. 

Fyrri rannsóknir á árangri af hugrænni atferlismeðferð hafa margar hverjar leitt í ljós 

góðan árangur við ýmsum geðrænum kvillum, þar með talið þunglyndi, kvíða, streitu og 

félagskvíða (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006; Groarke, Curtis og Kerin, 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við þær rannsóknir að því undanskyldu að 
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ekki tókst að fullu að sýna fram á árangur varðandi félagskvíða sem snýr að samskiptum við 

aðra. Ekki má þó líta fram hjá því að p-gildi í því prófi, sem gert var þegar árangur 

meðferðarinnar á þess háttar kvíðaeinkenni var kannaður, var 0,067 sem er ekki langt frá 

marktektarmörkum. Hafa skal í huga að fáir einstaklingar eru á bak við niðurstöður varðandi 

félagskvíðann og gæti það haft áhrif á mælingar og niðurstöður þar sem afl rannsóknarinnar 

er ekki hátt með svo lítið úrtak. Í ljósi þessa er mikilvægt að söfnun og úrvinnsla gagna 

varðandi félagskvíða haldi áfram á SAk svo gera megi rannsóknir á stærra úrtaki og fá meira 

tölfræðilegt afl en fékkst í þessari rannsókn.  

Þær vísbendingar um að sjálfsvígshugsunum hafi fækkað á meðan á meðferðartímanum 

stóð eru mikilvægar. Hér er um að ræða eina af alvarlegustu hliðum geðraskana og ef 

meðferðin dugar til þess að draga úr þeim einkennum er miklum árangri náð. Þessar hugsanir 

eru mjög tengdar við þunglyndishluta DASS kvarðans og eins og fram kemur á mynd 1 

reyndist um fjórðungur þátttakenda vera með mjög alvarleg þunglyndiseinkenni í upphafi 

meðferðar en þegar henni var lokið mældist alvarlegt þunglyndi hjá mun minni hópi. Að 

sama skapi fjölgaði þeim sem flokkuðust sem eðlileg tilfelli úr um fimmtungi í um það bil 

helming. Athygli vekur að fjölgun á sér stað í tveimur hópum, þeim sem er með eðlileg 

einkenni og þeim sem er með alvarleg einkenni. Fjölgun þeirra sem eru með alvarleg 

einkenni má hugsanlega rekja til þeirra sem áður voru með mjög alvarleg einkenni en fundu 

fyrir örlítið bættri líðan að meðferð lokinni. Þrátt fyrir að breytingin úr mjög alvarlegum 

einkennum í alvarleg sé ef til vill ekki klínískt mikilvæg má segja að hér sé þó vísbending um 

að meðferðin geti að einhverju leyti hjálpað mjög veiku fólki þó svo að hún sé ekki nægileg 

ein og sér. Hjá þessum hópi gæti ef til vill skilað betri árangri að hafa lyfjameðferð samhliða 

hugrænu atferlismeðferðinni (Alexopoulos, 2011).  

Varðandi kvíða og streitu má sjá svipaða þróun, mikil fjölgun varð í þeim hópi sem hafði 

eðlileg einkenni og á móti fækkaði í þeim hópum sem höfðu alvarleg eða mjög alvarleg 

einkenni. Fróðlegt væri að kanna með eftirfylgnimælingum hvernig fólki reiðir af eftir að 

meðferð sleppir, hvort þróunin haldi áfram í þá átt að einkennin minnki eða hvort þau aukist 

aftur þegar utanumhalds frá meðferðaraðilum nýtur ekki lengur við. Bæta mætti slíkum 

eftirfylgnimælingum inn í verkferla hjá SAk ef kostur er þar sem slíkt gæfi mjög áhugaverðar 

upplýsingar.  

Brottfall úr meðferðinni var umtalsvert eða 41,4%, það hlutfall er áþekkt og hefur mælst í 

öðrum rannsóknum. Til dæmis var brottfall í rannsókn Bados, Balaguer og Saldaña (2007) 

43,8% og í rannsókn Lilju Sifjar Þorsteinsdóttur (2011) var það 40%. Eins og fram hefur 

komið hafa mælingar á brottfalli skilað mjög mismunandi niðurstöðum á milli ólíkra 
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rannsókna vegna aðferðarfræði við mælingar er oft ekki sú sama, það getur því verið erfitt að 

bera saman slíkar niðurstöður. Áhrif þunglyndis, kvíða og streitu á líkur til brottfalls úr 

meðferð voru könnuð með óháðu t-prófi. Einkenni þeirra sem féllu úr meðferð voru í öllum 

tilfellum að meðaltali alvarlegri en þeirra sem kláruðu hana. Þegar litið var til 

heildarstigafjölda hjá þeim sem kláruðu meðferðina annars vegar og þeirra sem hættu 

þátttöku hins vegar, fékkst út p-gildið 0,051 sem er aðeins 0,001 yfir þeim 

marktektarmörkum sem sett voru í upphafi rannsóknar. Áhrifastærðin fyrir þessa útreikninga 

var hins vegar 0,504 sem telst vera í meðallagi há. Í ljósi áhrifastærðarinnar og þess hve litlu 

munar að niðurstöður séu innan marktektarmarka er óhætt að líta svo á að hér sé um að ræða 

vísbendingu um að andleg líðan í upphafi meðferðar hafi nokkuð að segja um líkur til 

brottfalls. Það verður því að teljast líklegra að þeir sem illa eru haldnir af þunglyndi, kvíða og 

streitu falli frekar úr meðferð en hinir sem hafa vægari einkenni. Þegar einkennin voru 

einangruð og skoðuð sérstaklega hvert fyrir sig út frá líkum til brottfalls kom í ljós að munur 

reyndist á skorum hópanna tveggja þegar litið er til þunglyndis og streitu. Slíkan mun var 

ekki að sjá þegar kvíði var skoðaður á þennan hátt. Þessar niðurstöður ríma að nokkru leyti 

við þær niðurstöður sem Inga Hrefna Jónsdóttir, Sylvía Ingibergsdóttir og Pétur Hauksson 

(2009) settu fram í rannsókn sinni. Þar töldu þau að slakan árangur af hugrænni 

atferlismeðferð, í blönduðum hópi þar sem þátttakendur voru allir inniliggjandi sjúklingar á 

geðdeild, mætti rekja til þess að einstaklingarnir væru of veikir til þess að hún gæti nýst þeim. 

Hér í þessari rannsókn kemur það sama fram í brottfallinu, þeir sem verst eru haldnir af 

þunglyndi og streitu hætta áður en meðferðinni er lokið, hugsanlega vegna þess að formið 

hentar þeim ekki. Eins og Ogrodniczuk, Joyce og Piper (2005) nefna í rannsókn sinni er 

mikilvægt að taka tillit til þessa þegar þátttakendur eru valdir inn til meðferðar eins og þeirrar 

sem hér var rannsökuð. Þessum veikasta hópi þarf að hlúa vel að og sinna á annan hátt til 

þess að hámarka tækifæri þeirra til bata, það mætti til dæmis gera með 

einstaklingsmeðferðum eða sértækum hópameðferðum. Hætt við því að tekin séu frá pláss 

fyrir einstaklinga sem líklega muni falla úr meðferð ef þetta er ekki haft í huga og þá sitji eftir 

þeir sem hafi vægari einkenni en gæti frekar notið góðs af meðferðinni. Hamilton, Moore, 

Crane og Payne (2011) nefndu í grein sinni að meðal líklegra ástæðna fyrir brottfalli, fyrir 

utan alvarleg einkenni, væru lág félagsefnahagsleg staða, það að tilheyra minnihlutahópi og 

kynþáttur. Á Íslandi er ólíklegt að kynþáttur sé mjög ráðandi þáttur í brottfalli úr meðferðum 

en þó getur verið að einhverjir minnihlutahópar hér á landi séu ólíklegri til að haldast í 

meðferð en aðrir, bakgrunnsupplýsingar um slíkt liggja ekki fyrir í því gangasafni sem hér 

var unnið með. Önnur algeng ástæða fyrir brottfalli geta verið einhverskonar ímyndaðar eða 



Mat á árangri og brottfalli í HAM meðferð í hópi 36 
 

raunverulegar hindranir og ótti varðandi meðferðina sjálfa (Mancebo, Eisen, Sibrava, Dyck 

og Rasmussen, 2011), þegar svo er þarf meðferðaraðili að nálgast það vandamál með 

skjólstæðingi sínum og hjálpa honum að yfirstíga ótta sinn og efasemdir um meðferðina. 

Göngudeildin á SAk sér afar stóru landssvæði fyrir þjónustu og því getur verið mjög langt 

fyrir þjónustuþega að sækja hana þegar þarf. Hér er um að ræða hindrun sem margir standa 

frammi fyrir, það getur verið mikið vandamál að sækja vikulega tíma hjá sálfræðingi ef aka 

þarf klukkustundum saman til þess að komast í þá og úr þeim. Hér getur verið um að ræða 

orsakaþátt í því mikla brottfalli sem var úr meðferðinni og er þáttur sem mikilvægt er að 

skoða við skipulagningu heilbrigðisþjónustu hér á landi. Allir ættu að geta með góðu móti 

sótt sér slíka þjónustu óháð búsetu. 

Þegar upplýsingar um brottfall voru skoðaðar nánar og þær sundurliðaðar kom í ljós 

að flestir hættu eftir þriðja tíma. Í þriðja tíma hugrænnar atferlismeðferðar er, samkvæmt riti 

þeirra Agnesar Agnarsdóttur og Péturs Tyrfingssonar (2007), farið í fræðslu um neikvæðar 

ósjálfráðar hugsanir, athyglisstýringu og atferlisæfingar. Fram að þeim tíma hefur mestum 

tíma verið eytt í fræðslu og kynningu svo hér er um að ræða brottfall eftir fyrsta tímann þar 

sem farið er dýpra í umfjöllunarefnið. Ef til vill finnst mörgum þátttakendum erfitt að þurfa 

að vinna í málum sínum á þann hátt sem farið er fram á í meðferðinni og mögulega hefur það 

áhrif á það hvort fólk haldi áfram eða ekki. Mögulega þarf að horfa sérstaklega til þessa og 

undirbúa þátttakendur enn betur undir heimaverkefni og það álag sem getur fylgt meðferðinni 

svo minnka megi brottfall á þessum tímapunkti. Ekki var um að ræða mikinn mun brottfalls á 

milli tíma svo ekki má draga miklar ályktanir út frá þessum niðurstöðum en þó gæti verið um 

ákveðnar vísbendingar að ræða. Til þess að greina betur hvaða ástæður liggja að baki 

brottfalli væri fróðlegt að hafa samband við þátttakendur sem ekki klára meðferð og kanna 

hvers vegna þeir hafa ákveðið að hætta, ef til vill mætti bæta slíkum eftirfylgnimælingum við 

rannsóknir SAk í framtíðinni.  

Að lokum var sett fram tilgáta um að þeir sem skoruðu hátt á félagskvíðakvörðunum 

SIAS og SPS væru líklegri til þess að falla úr meðferð en hinir sem ekki voru með mikil 

félagskvíðaeinkenni. Ekki fannst marktækur munur á hópunum svo ekki er hægt að staðfesta 

tilgátuna út frá þessum gögnum. Líklegt er að smæð hópsins hafi nokkuð með þessar 

niðurstöður að gera og væri áhugavert að gera aðra rannsókn á þessu sambandi að nokkrum 

árum liðnum, þegar félagskvíðakvarðarnir tveir hafa verið lagðir fyrir fleiri hópa. Þegar 

munur á árangri á félagskvíðakvörðunum var skoðaður á milli kynja kom í ljós að enginn 

munur var á SIAS kvarðanum en hins vegar fékkst p-gildi upp á 0,06 fyrir SPS kvarðann og 

áhrifastærð upp á 0,872 sem er hátt gildi. Niðurstöður sýndu að breytingar á líðan karlanna 
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voru meiri en hjá konunum. Þrátt fyrir smæð úrtaksins og lágan tölfræðilegan kraft væri 

fróðlegt að skoða þetta samband nánar í stærra úrtaki og komast að því í hverju þessi 

mögulegi munur á milli kynja liggur.  

Niðurstöður rannsókna sem þessarar ber ávallt að túlka með nokkrum fyrirvara og 

mikilvægt er að gera sér grein fyrir vanköntum á gagnasafni og framkvæmd rannsóknarinnar 

sem geta haft áhrif á þær. Þó svo að fjöldi þátttakenda hafi í upphafi verið álitlegur eða 145 

manns var, vegna brottfalls, aðeins unnið með upplýsingar um 85 þegar árangur var 

skoðaður. Það voru því aðeins 58,6% þátttakenda sem mynduðu niðurstöður um árangur af 

hugrænu atferlismeðferðinni, þegar hópurinn er ekki stærri en svo hefur það áhrif á 

alhæfingargildi niðurstaðna. Ekki má heldur líta fram hjá því að á 31 lista sem lagður var 

fyrir vantaði svör við spurningum, á 26 þessara lista var gripið til þess ráðs að reikna 

meðaltalsuppbót til þess að hægt væri að halda fjölda þátttakenda hærri. Þetta hefur í för með 

sér að í gagnasafninu eru gögn sem ekki eru komin frá þátttakendum sjálfum heldur eru þau 

mat rannsakanda á því hvernig líklega hefði verið svarað. Í ekki stærra úrtaki en því sem 

unnið er með hér er hætt við því að þess háttar útreikningar leiði til einhverskonar skekkju í 

útreikningum.  

Ekki reyndist unnt að grennslast fyrir um ástæður brottfalls eða fylgja eftir mælingum úr 

síðasta tíma meðferðarinnar til þess að kanna hvort árangur héldi eftir að henni sleppti. Það 

helgast af því að slíkar mælingar fóru ekki fram hjá SAk og upplýsingarnar því ekki til. 

Fróðlegt hefði verið að hafa aðgang að slíkum gögnum vegna þess að árangur af meðferð má 

ekki aðeins koma fram á meðan á henni stendur heldur skiptir miklu máli að vita hvort hann 

haldist eftir að henni er lokið. Að lokum má nefna að í rannsókninni var enginn 

samanburðarhópur. Endurtaka mætti hana með þeirri breytingu að slíkur hópur væri hafður 

með til hliðsjónar. Samanburðarhópurinn hefði til dæmis geta verið í formi biðlistahóps sem 

fengi enga meðferð á meðan á meðferð tilraunahópsins stæði. Ef borin hefðu verið saman 

skor einstaklinga í tilraunahópnum annars vegar og biðlistahópnum hins vegar hefði mátt sjá 

betur hvort meðferðin sem slík skýri breytingu í líðan þátttakenda eða hvort það sé einhver 

önnur utanaðkomandi breyta sem ekki er undir stjórn rannsakenda sem hefur þau áhrif.  

Þrátt fyrir þessar takmarkanir rannsóknarinnar hefur verið sýnt fram á að árangur af 

meðferðinni er umtalsverður. Líðan þeirra sem kláruðu meðferð batnaði frá því sem áður var 

og þar með er helsta og mikilvægasta markmiði meðferðarinnar náð.  
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Viðauki 1 – Leyfi frá Siðanefnd SAk 
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Viðauki 2 – Leyfi frá framkvæmdarstjórum hjúkrunar og lækninga 
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Viðauki 3 – Tilkynning frá Persónuvernd 
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Viðauki 4 – Upplýst samþykki 

 

Rannsókn á árangri hugrænnar atferlismeðferðar 
(HAM) við kvíða og þunglyndi 

á dag,- og göngudeild geðdeildar SAk 
 

 
Upplýst samþykki 

 
 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég er samþykk(ur) því að taka þátt í rannsókn á 
árangri meðferðar við kvíða og þunglyndi í blönduðum hópi á dag,- og göngudeild geðdeildar 
SAk og eftirfylgd til að meta langtímaárangur meðferðarinnar. 

 
Ég hef fengið skýringar á rannsókninni og framkvæmd hennar og er mér ljóst að mér 

er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án nokkurra eftirmála.  
 
Ég geri mér grein fyrir að allar upplýsingar sem ég veiti eru trúnaðarmál og verða 

varðveittar sem slíkar. Rannsóknaraðilar/meðferðaraðilar hafa heitið fullum trúnaði gagnvart 
þeim upplýsingum sem fram kunna að koma með því að skrifa undir þetta samþykkisblað.  

 
Mér er einnig ljóst að niðurstöður gætu birst í fagtímaritum eða á ráðstefnum en þá 

aðeins sem töluleg samantekt og mun nafn mitt hvergi koma fram í þeim gögnum og ekki 
verður hægt á annan hátt að bera kennsl á mig út frá þeim upplýsingum eða rekja nokkur gögn 
til mín. 

 
 
 
 

Dagsetning:_____________________________ 
 
 
 

Undirskrift þátttakanda:__________________________________________ 
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Viðauki 5 – Upplýsingablað 

Rannsókn á árangri hugrænnar atferlismeðferðar 
 

 
Upplýsingablað fyrir þátttakendur. 

 
 
 

Fyrirhugað er að taka saman niðurstöður úr spurningalistum og matskvörðum sem lagðir hafa 
verið fyrir þátttakendur í hópmeðferð á dag- og göngudeild geðdeildar SAk. Enn fremur er 
fyrirhugað að meta langtímaárangur hjá þeim skjólstæðingum sem halda áfram í eftirfylgd. 
Að sjálfsögðu er heimilt að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án þess að það 
skerði möguleika á að fá viðkomandi meðferð.  

 
Einungis heilbrigðisstarfsmenn og/eða rannsóknaraðilar bundnir trúnaði munu vinna 

með rannsóknargögn. Farið verður með öll nafngreind gögn sem trúnaðarmál og verða 
upplýsingar varðveittar sem slíkar. Í samræmi við lög um réttindi sjúklinga frá 1997 verða 
gögn ekki notuð í öðrum tilgangi en hér greinir nema með samþykki viðkomandi. Allar 
samantektir og niðurstöður verða nafnlausar. Gert er ráð fyrir að niðurstöður verði birtar í 
fagtímaritum og/eða á ráðstefnum, en aldrei þannig að hægt verði að bera kennsl á 
einstaklinga.  

 
 
 
 

Fyrir hönd dag-og göngudeildar geðdeildar SAk, 
Alice Harpa Björgvinsdóttir yfirsálfræðingur 
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Viðauki 6 – Þagnareiður 

 

 

 

 


