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Ágrip 

Bakgrunnur: Á geðdeildum eru þvingandi meðferðir notaðar til þess að draga úr eða stjórna hegðun 

þeirra sjúklinga sem hætta er á að skaði sjálfa sig eða aðra með ofbeldisfullri hegðun. Þvingandi 

meðferðir geta hins vegar verið skaðlegar fyrir sjúklinga og starfsfólk. Fyrirbyggjandi meðferðir eru því 

nauðsynlegar til að draga úr ofbeldi sjúklinga og þvingandi meðferðum. Skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi er árangursrík forvörn sem dregur úr spennu og vanlíðan sjúklinga og fækkar þannig 

tilfellum ofbeldis og þvingandi meðferða á geðdeildum.  

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er annars vegar að bera saman blóðþrýsting, hjartslátt og 

öndunartíðni og hins vegar að bera saman mat einstaklinga á eigin líðan, fyrir og eftir skynörvandi 

hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, í þeim tilgangi að meta hvort meðferðin leiði til slökunar. Áhersla 

er lögð á áhrif umhverfis og lýsingar, tónlistar, handanudds og djúpöndunar til að hjálpa sjúklingum við 

að róa sig og draga úr vanlíðan þeirra. 

Aðferð: Megindleg forrannsókn með þægindaúrtaki og tilfellatilraunasniði þar sem aflað er 

lífeðlisfræðilegra gilda og sjálfsmats sjúklinga á eigin líðan, fyrir og eftir skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi. Þátttakendur voru 22, 8 karlar og 14 konur, á aldrinum 21 til 64 ára.  

Niðurstöður: Niðurstöður sýndu marktækan mun á líðan sjúklinga til hins betra eftir meðferðina 

samanborið við líðan þeirra fyrir meðferð. Tímalengd skynörvandi meðferða í slökunarherbergi var að 

jafnaði um 26 mínútur. Lífeðlisfræðileg gildi sjúklinga lækkuðu við meðferðina og konur fundu meiri 

breytingu á líðan sinni, til batnaðar, við meðferðina en karlar gerðu. Helmingur þátttakenda valdi lýsingu 

og tónlist á sama tíma, flestir völdu lýsingu, þá tónlist, handanudd og fæstir öndunaræfingar. 

Ályktun: Skynörvandi meðferð í slökunarherbergi leiðir til slökunar og betri líðanar bráðveikra sjúklinga 

á bráðageðdeild. 

Lykilorð: Slökunarherbergi, skynörvun, slökun, handanudd, djúpöndun, tónlist, lýsing. 
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Abstract 

Background: Restraints are used in psychiatric wards to reduce or control the behavior of patients at 

risk of harming themselves or others with violent behavior. Restraints, however, can be harmful for 

patients and staff. Preventive measures are therefore necessary to reduce patients violence and 

restraints. Sensory therapy in comfort rooms is an effective preventive way to reduce tension and 

distress in patients whitch results in fewer cases of violence and restraints in psychiatric wards. 

Aim: The aim of the study is to compare blood pressure, heart rate and respiratory rate and patients 

self-evaluation of their distress level and agitation, before and after sensory therapy in comfort room, in 

order to assess whether the treatment leads to relaxation. Particular focus is on the effect of environment 

and lightning, music, hand massage and deep breathing as a way to help patients calm them self and 

reduse their distress. 

Method: The method used was non-randomised quantitative pilot study with a single subject experiment 

design and collection of physiological mesurements and patients self evaluation of their distress level 

and agitation, before and after sensory stimulation in comfort room. Participants were 22, 8 men and 14 

women, aged 21 to 64 years. 

Results: Results showed significant difference in patients distress, for the better, after the treatment 

compared to their distress before treatment. Duration of sensory therapy in the comfort room was an 

average of 26 minutes. Patients physiological measures decreased with treatment and women detected 

more change in their distress level and agitation, for the better, with the treatment than men did. Half 

the participants chose lighting and music at the same time, most of the participants chose lighting, then 

music, hand massage and the chose of deep breathing came last. 

Conclusions: Sensory therapy in comfort rooms leads to relaxation and reduces patients distress and 

agitation on acute psychiatric inpatient ward. 

Kaywords: Comfort room, sensory, relaxation, hand massage, deep breathing, music therapy, lighting.  
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1 Inngangur 

Hlutverk bráðageðdeilda er að annast móttöku, greiningu og meðferð bráðveikra einstaklinga sem 

sökum veikinda sinna eru taldir hættulegir sjálfum sér, umhverfi sínu eða öðrum (Beer, Pereira og Paton, 

2008; Martin og Street, 2003; Salzmann-Erikson, Lützén, Ivarsson og Eriksson, 2008). Þessir 

einstaklingar sem eru með alvarlega geðsjúkdóma, eru einnig oft í alvarlegu geðrofi og lagðir inn gegn 

þeirra eigin vilja (Embætti landlæknis, 2014). Þeir eru oft mjög ósáttir við aðstæður sínar og verða því 

auðveldlega spenntir og æstir. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) eru 

geðrofssjúkdómar í þriðja sæti þeirra sjúkdóma sem valda hvað mestri fötlun í heiminum og hafa þeir 

gífurlegar þjáningar og kostnað í för með sér (World Health Organization, 2001). 

Ofbeldi, hegðunartruflanir og sjálfsvígshætta eru algengustu ástæður fyrir innlögn á bráðageðdeildir 

(Bowers, Jeffery, Bilgin, Jarrett, Simpson og Jones, 2008). Það að leggjast inn á geðdeild veldur 

sjúklingum mikilli streitu, álagi og kvíða sem tengist bráðum sjúkdómseinkennum, bæði sínum eigin og 

annarra inniliggjandi sjúklinga, innilokun vegna innlagnar og því hversu mikið umhverfinu er stjórnað af 

öðrum en þeim (Garner o.fl., 2008). Sjúklingar sem eru nauðungarvistaðir á geðdeildum finna fyrir því 

að sjálfstæði þeirra sé takmarkað, þeim finnst þeir vera útundan, að ekki sé hlustað á þá og að þeim sé 

ógnað. Allt þetta getur leitt til aukinnar árásargirni og ofbeldis (Garner o.fl., 2008; Jón Snorrason, 2005). 

Á bráðageðdeildum eru ákvarðanir oft teknar fyrir fólk en það getur valdið því streitu því að sjúklingar 

vilja láta koma fram við sig af virðingu, að samskipti við þá hafi merkingu og að þeir séu þátttakendur í 

ákvörðunum um eigin meðferð (Ash, Suetani, Nair og Halpin, 2015). 

Markmið bráðageðdeilda er að veita sjúklingum öruggt og meðferðarvænt umhverfi. Hins vegar geta 

þær verið hættulegur staður bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk þar sem ofbeldi, sjálfsskaði og notkun 

ólöglegra fíkniefna á sér oft stað (Martin og Street, 2003; Salzmann-Erikson o.fl., 2008). 

Það er ríkt í menningu geðdeilda að nota þvingandi meðferðir til að draga úr eða stjórna hegðun 

þeirra sjúklinga, sem hætta er á að skaði sjálfa sig eða aðra með ofbeldisfullri hegðun, þrátt fyrir 

neikvæðar afleiðingar þess fyrir sjúklinga og starfsfólk sem þarf að beita þeim aðferðum (Lee, Cox, 

Whitecross, Williams og Hollander, 2010; Sivak, 2012). Sjúklingar verða oft fyrir miklum áföllum við 

þvinganir eins og nauðungarlyfjagjafir, einangrun og fjötrun (Ash o.fl., 2015). Notkun einangrana og 

fjötra og það að stjórna einstaklingum á þennan hátt kemur í veg fyrir að þeir læri að taka ábyrgð á 

sjálfum sér (Curie, 2005). Það að sjúklingur ráðist á aðra sjúklinga eða starfsfólk eða sýni sjálfskaðandi 

hegðun getur leitt til áverka, áfalla, skaða eða jafnvel andláts. Árásargirni, ofbeldi og neikvæðar 

afleiðingar vegna þess fyrir heilsu, öryggi og vellíðan sjúklinga og starfsfólks er vaxandi áhyggjuefni á 

geðdeildum og því eru fyrirbyggjandi aðgerðir nauðsynlegar til þess að draga úr og helst að koma í veg 

fyrir þessa hegðun sjúklinga (Abderhalden o.fl., 2004; Bowers, Nijman, Allan, Simpson, Warren og 

Turner, 2006; Fluttert, van Meijel, Nijman, Bjørkly og Grypdonck, 2010; Garner o.fl., 2008; Irwin, 2006; 

Lee o.fl., 2010; Love og Hunter, 1999; Sivak, 2012; Vaaler, Iversen, Morken, Fløvig, Palmstierna og 

Linaker, 2011). Það má því segja að lykillinn að því að minnka ofbeldi á geðdeildum felist í því að koma 

í veg fyrir versnandi hegðun sjúklinga (Harris og Morrison, 1995). 

Batahugmyndafræðin hefur mótað geðheilbrigðisþjónustu síðustu árin (Ash o.fl., 2015) og verið er 

að innleiða batamiðaða þjónustu á geðsvið Landspítalans með áherslu á að bæta lífsgæði sjúklinga 
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(Landspítali, 2015). Það er áskorun að innleiða batamiðaða þjónustu á bráðageðdeildir vegna 

umhverfisins, hegðunartruflana sjúklinga, streitu og skorts á tíma (Ash o.fl., 2015). Hins vegar hefur 

verið sýnt fram á að þátttaka sjúklinga í eigin meðferð dregur úr notkun þvingandi meðferða á 

geðdeildum og eykur ánægju sjúklinga og starfsfólks (Borckardt, Grubaugh, Pelic, Danielson, Hardesty 

og Frueh, 2007). Þessi samvinna dregur úr spennu og óróleika sjúklinga og hjálpar þeim að skilja eigin 

viðbrögð við veikindum sínum og meðferðinni (Borckardt o.fl., 2007). Í dag er lögð áhersla á að draga 

úr einangrun og fjötrun á geðdeildum með því að beita skapandi aðferðum sem fela í sér að sjúklingar 

taki virkan þátt til sjálfsumönnunar og jákvæðra breytinga (Sivak, 2012). Á Landspítalanum er verið að 

innleiða Safewards módelið (sjá fylgiskjal 1) á bráðageðdeild 32C en markmið innleiðingar þess miðar 

að því að fækka árekstrum og þvingandi meðferðum, auka gæði þjónustu og starfsánægju á geðdeildum 

(Landspítali, 2015). Bæði Safewards módelið og batahugmyndafræðin leggja til innleiðingu skynörvandi 

meðferða og slökunarherbergja á geðdeildir (Ash o.fl., 2015; Bowers, 2014; Chalmers, Harrison, 

Mollison, Molloy og Gray, 2012). Skynörvandi meðferð í slökunarherbergi er ein leið til þess að fækka 

þvingandi meðferðum og bæta umhverfi geðdeilda bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk (Bowers, 2014).  

1.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Geðrof:  

Geðrof er það þegar einstaklingur er með ranghugmyndir, ofskynjanir og hugsanatruflanir (Nanna Briem 

og Lára Björgvinsdóttir, 2006). Breytingar geta orðið á persónuleika einstaklinga, hegðun þeirra og 

framkomu og þeir einangrast félagslega auk þess að verða ófærir um að sinna athöfnum daglegs lífs 

(Lárus Helgason, 2004; Magnús Haraldsson, 2013). Megineinkenni geðrofssjúkdóma felast í breyttu 

raunveruleikaskyni og að annarlegar hugmyndir eða skynjanir taka hug sjúklings og verða honum 

raunverulegar. Hann skynjar einkennin ekki sem sjúkdóm og skilur því ekki ábendingar þar um. Hann 

hefur ekki sjúkdómsinnsæi og telur sig ekki þurfa á meðferð að halda. Ekki er unnt að hrekja þessar 

hugmyndir með rökum (Lárus Helgason, 2004; Magnús Haraldsson, 2013). Ofskynjanir eru eitt einkenni 

geðrofs en það er skynjun án ytra skynáreitis sem aðrir finna ekki. Ofskynjun getur komið fram í öllum 

skynfærum það er í heyrn, sjón, lykt, bragði og snertingu. Einnig verður truflun í hugsun og því verður 

einbeiting, innsæi, minni og dómgreind þessara einstaklinga oft verulega skert (Lárus Helgason, 2004; 

Magnús Haraldsson, 2013). 

Ofbeldi:  

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram um ofbeldi. Í tillögum nefndar heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra um forvarnir og viðbrögð við ofbeldi, er ofbeldi skilgreint sem gjörðir sem valda 

öðrum einstaklingum andlegum eða líkamlegum sársauka, hvort sem það hefur verið ætlunin eða ekki 

og að ofbeldi megi skipta í líkamlegt, kynferðislegt, efnislegt og andlegt ofbeldi (bls. 6) (Embætti 

landlæknis, 2002). Í klíniskum leiðbeiningum, frá the Royal Collage of Nursing, er ofbeldi skilgreint sem 

notkun líkamlegs afls sem ætlað er að meiða eða skaða annan einstakling (Embætti landlæknis, 2005). 

Báðar ofangreindar skilgreiningar miðast við að ofbeldið beinist að öðrum einstaklingum en sú er ekki 

alltaf raunin á geðdeildum. Þar þarf einnig að hafa í huga að einstaklingur getur haft mikla löngun til að 

skaða sjálfan sig en ekki aðra. Þar á því betur við skilgreining Bell (2000) sem segir það vera ofbeldi 

þegar afli er beitt, til að valda líkamlegum skaða, gagnvart sjálfum sér eða öðrum og skilgreining 
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Webster, Douglas, Eaves og Hart (1997), sem skilgreina sem ofbeldi hvern þann raunverulegan, 

áætlaðan eða hótaðan skaða sem einstaklingur beitir gagnvart öðrum einstaklingi eða einstaklingum 

(Douglas, Guy og Hart, 2009). Heppilegra væri að skilgreiningarnar innihéldu nánari skýringar til að 

auðveldara væri að nýta þær í starfi á geðdeildum og/eða í rannsóknum þar sem ætlunin er að greina 

tíðni ofbeldis og það hvaða tegund ofbeldis er beitt. Bjøkly (1999) flokkar ofbeldi í munnlegar hótanir, 

líkamlegar ógnir og líkamlegar árásir. Munnlega hótun segir hann vera munnleg samskipti, þar sem látin 

eru í ljós skýr áform um að valda líkamlegum skaða eða dauða annarrar manneskju. Það séu líkamlegar 

ógnir eða hótanir þegar hótun er látin í ljós án orða svo sem með því að steyta krepptan hnefa að 

einhverjum eða á annan hátt að sýna sig í að beita líkamlegu ofbeldi. Hvoru tveggja er beint að öðrum 

einstaklingi sem er nálægur þegar hótunin á sér stað. Líkamleg árás er ásetningur um að valda 

líkamlegum skaða á öðrum einstaklingi. Það að klóra og rífa í hár fólks er veikasta form líkamlegrar 

árásar. Verra er að hrinda, sparka, slá og berja, taka einhvern kyrkingartaki, kasta hlutum og nota barefli 

eða beitt vopn (Bjøkly, 1999). Þessa skilgreiningu Bjøkly væri vel hægt að vinna með, til að meta ofbeldi 

á geðdeildum og í rannsóknarvinnu. Flokkun hans á ofbeldi er yfirgripsmikil og tæmandi og passar vel 

við það ofbeldi sem á sér stað inni á geðdeildum. 

Þvingandi meðferð: 

Þvingandi meðferðir eru aðferðir sem eru notaðar til þess að stjórna hegðun órólegra sjúklinga í þeim 

tilgangi að viðhalda eða koma á rólegu, öruggu og meðferðarvænu umhverfi á geðdeildum (Landspítali, 

2015). Þær þvinganir sem sjúklingar verða fyrir á geðdeildum eru þvingaðar lyfjagjafir, líkamlegir fjötrar, 

einangrun og stöðugt eftirlit (Moosa og Jeenah, 2009; Tanja Guðrún Schiöth Jóhannsdóttir og Tinna 

Bjarnadóttir (2015). Þvingandi meðferðir eru yfirleitt notaðar til að vernda sjúklinginn og aðra, þegar lyf 

og samtöl hafa ekki dugað til að róa hugsanlega ofbeldisfulla sjúklinga (Moosa og Jeenah, 2009).  

Fjötrun:  

Fjötrun er hver sú aðferð sem notuð er til að draga úr eða koma í veg fyrir að einstaklingur geti hreyft 

handleggi, fótleggi, höfuð eða líkama sinn (Sivak, 2012).  

Einangrun:  

Einangrun er það þegar einstaklingi er haldið gegn vilja sínum einum í herbergi eða á svæði, honum 

eða öðrum til verndar og er meinað að yfirgefa svæðið (Sivak, 2012). 

Meðferðarsamband:  

Sambandi meðferðaraðila og sjúklings var upphaflega lýst af Fraud í kringum 1913 og hefur alla tíð 

síðan verið talin þungamiðjan í meðferð geðsjúkra (Martin, Garske og Davis, 2000). Þetta samband 

gengur undir ýmsum nöfnum á ensku, svo sem therapeutic relationship, helping relationship, working 

alliance, helping alliance, therapeutic alliance og nurse-patient relationship (Martin o.fl., 2000; McCabe 

og Priebe, 2004). Orðið meðferðarsamband verður notað hér til að lýsa þessu sambandi.  

Samband hjúkrunarfræðings og sjúklings er skilgreint sem hjálpandi samband, byggt á gagnkvæmu 

trausti og virðingu, ræktun trúar og vonar, næmni gagnvart sjálfum sér og öðrum og aðstoð við að 

fullnægja líkamlegum, andlegum og tilfinningalegum þörfum sjúklingsins með færni og þekkingu (Pullen, 
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2010). Áhrifarík samskipti með eða án orða eru mikilvægur hluti af meðferðarsambandi 

hjúkrunarfræðings og sjúklings, ásamt því að veita umönnun á þann hátt að sjúklingurinn taki jafnan þátt 

í því að ná bata (Pullen, 2010).  

Þrátt fyrir dramatískar breytingar í heilbrigðismálum, efnahagsmálum og þörfum sjúklinga og 

fjölskyldna þeirra er meðferðarsambandið, enn þann dag í dag, talið vera undirstaða hjúkrunar og er 

meðferðarsamband milli sjúklings og hjúkrunarfræðings talið vera mikilvægasta hlutverk 

geðhjúkrunarfræðinga (Hagerty og Patusky, 2003; Martin og Street, 2003; Merritt og Procter, 2010). 

Kenningarlegur grunnur þessa liggur í verkum Peplau (Hagerty og Patusky, 2003).  

Slökun:  

Sjúklingar með geðsjúkdóma eru oft með einkenni tilfinningatruflana eins og kvíða, ótta og spennu en 

orðið streita eða stress er oft notað um tilfinningar eins og kvíða, ótta og spennu (Pelletier, 2004; Yang 

o.fl., 2012). Raunverulegir og ímyndaðir atburðir og hugsanir geta valdið streitu en hún örvar 

drifkerfishluta (e. sympatiska) hluta taugakerfisins (Pestka, Bee og Evans, 2013). Sú örvun kemur af 

stað röð líkamlegra og efnafræðilegra atburða í líkamanum. Hjartað ólmast og blóðþrýstingur hækkar, 

öndunin verður grunn, augasteinarnir víkka og vöðvarnir stífna þegar líkaminn undirbýr sig fyrir að takast 

á við streituna (Kjellgren, Bood, Axelsson, Norlander og Saatcioglu, 2007; Pestka o.fl., 2013). Þetta 

kallast oft „fight and flight“ viðbragðið. Sefkerfishluti (e. parasympathetic) taugakerfisins er hins vegar 

þekktur sem „að hvíla og melta“ eða „hvíla og endurhlaða“ viðbragðið (Pestka o.fl., 2013).  

Slökunaræfingar eru aðferðir til að minnka streitu og til eru margar aðferðir til slökunar (Pestka o.fl., 

2013). Skynörvandi meðferð veldur lífeðlisfræðilegri slökun gegnum sefdrifishluta taugakerfisins sem 

kemur fram sem slökun í vöðvum, hægari hjartslætti, lækkuðum blóðþrýstingi og hægari og dýpri öndun 

(Edge, 2003; Harris, 2013; Pestka o.fl., 2013; Solanki, Zafar og Rastogi, 2013; Tan, Yowler, Super og 

Fratianne, 2012; Yang o.fl., 2012).  

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til að meta áhrif slökunar og eru lífeðlisfræðilegar mælingar oft 

notaðar til að meta áhrif hennar, en það er gert með því að mæla öndunartíðni, hjartslátt og blóðþrýsting 

einstaklingsins sem þiggur meðferðina (Pestka o.fl., 2013).  

1.2 Skynörvandi meðferð í slökunarherbergi 

Slökunarherbergi og skynörvandi meðferð í slökunarherbergi var upphaflega þróað af Hulsegge og 

Verheul í Hollandi árið 1975 fyrir einstaklinga með mikla líkamlega fötlun og/eða þroskahamlanir 

(Baillon, van Diepen og Prettyman, 2002; Champagne og Sayer, 2003; Slevin og McClelland, 1999; 

Smith og Jones, 2014). Þeir kölluðu meðferðina og herbergin Snoezelen sem er samsett orð fyrir 

"snuffelen" (að kanna, skoða) og "doezelen" (að slappa af, dorma eða blunda). Meðferðin hefur þróast 

mikið gegnum árin og síðustu ár hefur meðferðinni verði beitt víða um heiminn og hefur verið veitt með 

góðum árangri; einstaklingum með elliglöp, börnum, einstaklingum með langvinna verki, fæðandi konum 

og einstaklingum með geðsjúkdóma (Baillon o.fl., 2002). Frá 1999 hefur meðferðin í auknum mæli verið 

innleidd á bráðageðdeildir erlendis, aðallega í Ástralíu, Nýja Sjálandi og Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

til þess að draga úr þvingandi meðferðum eins og einangrun og fjötrun en tilgangur meðferðarinnar er 
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að takast á við ógnandi, hótandi og ofbeldisfulla hegðun sjúklinga á bráðageðdeildum (Champagne og 

Stromberg, 2004; Smith og Jones, 2014 og Vaaler o.fl., 2011).  

Oft eru einstaklingar með áfallasögu, geðsjúkdóma, fíkn og hegðunarvandamál ekki meðvitaðir um 

þarfir sínar hvað varðar skynjun eða streituviðbrögð (Chalmers o.fl., 2012). Heili manna leitar upplýsinga 

gegnum skilningarvitin svo sem með því að horfa, lykta, hlusta, bragða og snerta (Champagne og 

Stromberg, 2004). Einstaklingar í geðrofi og með alvarleg geðræn veikindi verða oft ofur- eða vannæmir 

fyrir ákveðinni skynjun svo sem snertingu, ljósi og hávaða. Þessa verður oft vart þegar einstaklingar 

forðast ákveðnar aðstæður eða reynslu og missa þannig af ákveðinni örvun á skilningarvit sín og 

tilfinningaleg viðbrögð. Erfiðleikar við skynjun eru taldir auka geðræn einkenni svo sem kvíða og 

neikvæð einkenni geðklofa, en þeir erfiðleikar eru líka taldir vera afleiðing geðrænna 

heilsufarsvandamála (Sutton og Nicholson, 2011). Sjúklingum sem upplifa reiði, kvíða, þunglyndi og 

árásargirni og sem beita ofbeldi ætti að vera leyft að vinna sig í gegnum þessar tilfinningar í öruggu og 

hvetjandi umhverfi (Sivak, 2012). 

Slökunarherbergin eru innréttuð á mismunandi hátt og taka þarf tillit til bæði staðsetningar 

slökunarherbergis og þeirra sem koma til með að nota það. Skynörvandi meðferð í slökunarherbergi 

getur verið örvandi eða róandi og hún beinist að sjón, heyrn, lykt, snertingu og bragði (Björkdahl, 

Perseius, Samuelsson og Lindberg, 2016). Stefnt er að því á geðdeildum að meðferðin valdi slökun, 

minnki árásargirni sjúklinga, auki vellíðan þeirra og að tíðni þvingandi meðferða fækki. Tilgangur 

skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi á geðdeild er í öllum tilfellum sá að bjóða sjúklingum 

notalegan stað þar sem þeir geta slakað á og átt athvarf frá áreiti deildar, að minnka streitu og styðja 

sjúklinga við að þróa eða virkja eigin aðferðir til að róa sig (Björkdahl, 2015; Björkdahl o.fl., 2016). 

Í þessu verkefni verður fjallað um það sem á ensku er kallað “calm room” og “comfort room” en líka 

“multisensory therapy“, „sensory room“, „sensory therapy“ og fleira í fræðilegum heimildum (Björkdahl, 

2015). 

1.3  Slökunarherbergi  

Slökunarherbergi er skilgreint sem ákveðið afmarkað svæði sem er hannað til þess að hafa róandi áhrif 

á skynfæri sjúklinga þar sem þeir upplifa örvun í gegnum sjón, heyrn, lykt, bragð og snertingu 

(MacDaniel, 2009). Slökunarherbergi á geðdeild er umhverfi þar sem sjúklingar geta látið hugann reika 

og líkamann slaka á meðan skynörvunar nýtur við (Costa, Morra, Soloman, Sabino og Call, 2006). 

Þegar hanna á slökunarherbergi á geðdeild er mikilvægt að stjórnendur, starfsfólk og sjúklingar séu 

hafðir með í ráðum í gegnum allt ferlið (MacDaniel, 2009). Þannig koma fram hugmyndir fleiri 

einstaklinga varðandi herbergið og starfsfólk leggur sig þá betur fram til þess að sjúklingar noti herbergið 

á öruggan hátt og hafi aðgang að því á öllum vöktum (Champagne, 2006). Fyrsta skrefið er að velja 

staðsetningu herbergis á deild og það eru ýmsir þættir sem taka þarf tillit til í því sambandi. Mælt er með 

að það sé staðsett nálægt vaktherbergi deildar (Björkdahl, 2015; MacDaniel, 2009). Staðsetningin þarf 

að vera þannig að aðgengi að herberginu sé auðvelt og umhverfið þarf að vera öruggt þannig að ekki 

sé hægt að skaða sig í því. Huga þarf meðal annars að stærð herbergis, gluggum, lýsingu, litum, gólfefni, 

hávaðamengun, rafmagnssnúrum og rafmagni (Björkdahl, 2015; Champagne, 2006). Búa þarf herbergið 

hlutum, búnaði og öðru sem ákveðið er að þurfi til að veita meðferðina og mikilvægt er að taka tillit til 
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þess hvar og hverjum eigi að veita meðferðina en fram koma margvíslegar hugmyndir þar um í 

fræðilegum heimildum sem sjá má í töflu 1 (Björkdahl, 2015; Champagne, 2006; MacDaniel, 2009). 

Húsgögnin þurfa að vera þægileg og þannig að bæði sé hægt að sitja og liggja í herberginu, einnig þurfa 

þau að líta vel út til þess að ánægjulegt sé að dvelja þar inni (MacDaniel, 2009). Hafa skal mismunandi 

áferð í herberginu til að örva snertiskyn. Hægt er að velja mismunandi áferð og efni á t.d. púða, teppi, 

mottur og sófa. Litir og mynstur skipta líka máli og ættu að vera þannig að ánægjulegt sé á að horfa, 

ásamt því að vera örvandi við snertingu. Einnig er mælt með mismunandi lýsingu í herberginu og að 

það sé búið hljómtækjum og einnig myndum úr náttúrunni en náttúruhljóð og náttúrumyndir hafa jákvæð 

áhrif á streitu og líðan fólks (sjá töflu 1) (Smith og Jones, 2014). Mælt er með því að hafa herbergið læst 

þegar það er ekki í notkun. Opnað er með lykli utan frá en að sjúklingar geti yfirgefið herbergið þegar 

þeir vilja (MacDaniel, 2009). Það tryggir að aðrir sjúklingar fari ekki inn í herbergið þegar það er í notkun. 

Slökunarherbergi á einungis að nota í jákvæðum meðferðarlegum tilgangi, það er ekki notað sem val í 

stað þvingunar eða einangrunar, er ekki notað eftir að sjúklingur hefur misst stjórn á sér eða beitt ofbeldi 

og er ekki notað sem refsing eða verðlaun (Bluebird, 2005; Champagne, 2006). 

 

Tafla 1. Hugmyndir að hlutum til að hafa í slökunarherbergi 

Skynfæri Búnaður 

Sjón Lýsing, litabreyting á lýsingu, dimmir á ljósum, stórar 
náttúrulífsmyndir, mildir litir, hvítmálaðir veggir fyrir endurkast, 
veggmyndir 

Heyrn Slökunar- og náttúruhljóð, tónlist, hljóðkerfi, hljóðfæri, heyrnartól  

Snerting Stressboltar, hand- og fótkefli, nudd, mismunandi áferð efna (teppi, 
púðar), mottur, þyngd teppi, þyngdir boltar, gaddaboltar, nuddtæki 

Lykt Ilmgjafi, ilmolía, húðkrem með og án ilms  

Bragð Klaki, sítróna  

Þægindi Mjúk teppi, púðar, tuskudýr 

Sæti Sófi með grófu áklæði, SenSit kúlustóll og skammel  

Teygjur og jafnvægi Jógadýnur, æfingarboltar, frauðrúlla, loftsessa  

 

Slökunarherbergi er notað sem tæki til þess að kenna einstaklingum aðferðir til að róa sig í öruggu 

umhverfi, í þeim tilgangi að minnka spennu, reiði, ógnandi hegðun og til að koma í veg fyrir uppákomur, 

ásamt því að læra að takast á við streitu (Hope og Waterman, 2004; Lee o.fl., 2010; MacDaniel, 2009; 

Smith og Jones, 2014). Markmiðið með meðferðinni er að skapa ánægjulega reynslu í umhverfi sem 

einkennist af trausti og slökun og að sjúklingar þrói með sér hagnýta færni til að takast á við tilfinningar 

sínar og hegðun, sem þeir geti nýtt sér meðan á innlögn stendur og eftir útskrift af geðdeild (Hope og 

Waterman, 2004; Lee o.fl., 2010; MacDaniel, 2009). 

1.4 Undanfari meðferðar í slökunarherbergi 

Þegar tekið er eftir breytingu á líðan og atferli sjúklings í þá átt að hann sé að spennast upp og verða 

órólegur, ógnandi eða hótandi er honum boðin skynörvandi meðferð í slökunarherbergi (Bluebird, 2005; 
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MacDaniel, 2009). Útskýrt er fyrir sjúklingi að tekið hafi verið eftir breytingum á hegðun hans og að verið 

sé að bjóða honum hjálp til að takast á við líðan sína. Eftir að sjúklingur hefur kynnt sér hvað honum 

stendur til boða í slökunarherbergi velur hann hvað hann vill gera til að ná slökun og róa sig (Bluebird, 

2005; MacDaniel, 2009). Engar kröfur eru gerðar til sjúklings sem krefjast umhugsunar eða þess að 

leysa skuli vandamál eða þrautir. Áhersla er lögð á að vera í kyrrð og ró, að taka þátt í að gera eitthvað 

með öðrum, einbeita sér að því og reyna að njóta þess (Björkdahl, 2015). 

Lengd meðferðar í slökunarherbergi miðast við 30 mínútur í senn en sjúklingar geta hætt fyrr ef þeir 

vilja og einnig verið lengur ef ekki er bið eftir meðferð (Björkdahl, 2015; MacDaniel, 2009). Miðað er við 

að sjúklingar séu með meðferðaraðila í slökunarherberginu, en geti síðan fengið að vera einir þar inni, 

þegar þeir eru búnir að finna hvað sé þeim hjálplegt. Þegar sjúklingar eru einir í slökunarherberginu er 

haft eftirlit með þeim á 15 til 30 mínútna fresti (Björkdahl, 2015; MacDaniel, 2009).  

Sjúklingar geta sjálfir beðið um skynörvandi meðferð í slökunarherbergi og það ætti að skrá allar 

meðferðir í slökunarherbergi til að unnt sé að sjá hverjir hafa verið að þiggja meðferðina og hvernig og 

á hvaða tímum meðferð er veitt (Björkdahl, 2015; MacDaniel, 2009; Sivac, 2012). 

1.5 Meðferð í slökunarherbergi 

Meðferð í slökunarherbergi miðast við að kanna hverjar skynjunarþarfir einstaklinga eru og meðferðin 

er sniðin að þörfum hvers og eins (Chalmers o.fl., 2012; Champagne og Sayer, 2003; Reddon, Hoang, 

Sehgal og Marjanovic, 2004). Þannig verður meðferðin sveigjanleg og batamiðuð (Champagne, 2006). 

Þetta er klínisk íhlutun sem beinist að því að nota umhverfi, búnað, tæki og athafnir til að stýra 

skynjunarupplifun einstaklinga og auka lífeðlisfræðilega og tilfinningalega vellíðan þeirra (Sutton og 

Nicholson, 2011). Meðferð í slökunarherbergi er fyrirbyggjandi meðferð og valmöguleiki, í stað 

einangrunar og fjötra, ásamt því að vera griðastaður fyrir sjúklinga til að vera á og takast á við reiði sína 

og kvíða, innan viðeigandi marka (Björkdahl o.fl., 2016; Blubird, 2005). Herbergið er staður til að taka 

þátt í fjölbreyttri starfsemi að eigin vali sem getur örvað skilningarvit sjúklinga. Meðferðin auðveldar 

einstaklingum að þróa með sér sjálfsstjórn og auka vitund sína og hæfileikann til að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og hegðun (Sutton og Nicholson, 2011).  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar myndi meðferðarsamband (e. nurse-patient relationship) við 

skjólstæðinga sína og viðhaldi því sambandi með því að skapa þeim öruggt umhverfi og stuðning 

(Chalmers o.fl., 2012). Gott meðferðarsamband við sjúklinga er lykillinn að því að taka eftir breytingum 

á líðan þeirra og gerir hjúkrunarfræðingum kleift að grípa snemma inn í, eða um leið og fyrstu einkenni 

þess að sjúklingar eru að spennast upp koma í ljós, og bjóða þeim þá skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi (Chalmers o.fl., 2012; Cummings, Grandfield og Coldwell, 2010; Johnson og Hauser, 

2001). Þessi fyrstu einkenni eru meðal annars þau að sjúklingur stikar um, kreppir hnefa, getur ekki 

setið kyrr, finnur fyrir og lætur í ljós vaxandi reiði og viðhefur hávært tal eða hraða í tali, ranghugmyndir 

og tortryggni (Johnson og Hauser, 2001; Jón Snorrason, 2010). Brugðist er við með því að nálgast 

sjúklinginn, hughreysta hann og hvetja hann til að færa sig á rólegra svæði þar sem er minna áreiti 

(Chalmers o.fl., 2012; Johnson og Hauser, 2001). Mælt er með því að fjarlægja sjúkling frá öðrum 

sjúklingum, tala við hann lágri röddu, hlusta á hann, sýna honum skilning, setja honum mörk, leyfa 
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honum að tjá tilfinningar sínar ásamt því að hugsa um eigin líkamstjáningu og þekkja sjálfan sig 

(Johnson og Hauser, 2001; Jón Snorrason, 2010). 

Hjúkrunarfræðingar veita ýmsar íhlutanir í slökunarherbergi en nærvera og samskipti eru mikilvægir 

þættir í meðferðinni. Penque og Snyder (2013) skilgreina nærveru sem það að vera til staðar fyrir annan. 

Þær benda einnig á að nærvera sé íhlutun sem hjúkrunarfræðingar nota til að mynda samband við 

sjúklinga og að hún leiði til heilunar. Þannig sé fyrirbærið nærvera notað til að lýsa meðferðarsambandi 

sem mikilvægu atriði í umönnun sjúklinga. Þættir sem teljast til nærveru eru fræðsla, eftirlit, umhyggja, 

samhygð, félagsskapur, virk hlustun, það að vera til staðar, hvatning, andleg efling og persónuleg 

umönnun (Kostovich, 2012). Samskipti, bæði munnleg og án orða, eru mikilvægur þáttur í heildrænni 

meðferð einstaklinga (Penque og Snyder, 2013). Það að hlustað sé á sjúkling án truflunar er styðjandi 

fyrir hann en það að hlusta er ein áhrifaríkasta íhlutun sem hjúkrunarfræðingar geta beitt (Watanuki, 

Tracy og Lindquist, 2013). 

Oft er mikill hraði og áreiti í umhverfi geðdeilda, sem getur reynst erfitt fyrir marga. Því er gott að 

hægja á öllu og vera einn með starfsmanni í kyrrð og ró í slökunarherberginu. Dregið er úr áreiti frá 

umhverfinu svo sem hávaða og skæru ljósi og þannig er reynt að ná fram slökun og ró (Kreitzer og 

Zborowsky, 2013). Veitt er örvun á skynfæri sjúklinga svo sem með lýsingu, hljóði, áferð og stuðningi 

starfsfólks til þess að hjálpa þeim að róa sig og ná jafnvægi og hugarró (Cummings o.fl., 2010; Sivak, 

2012). Stuðningur starfsfólks getur verið ýmist við einn einstakling eða fleiri og felst í því að kenna slökun 

og aðferðir til þess að draga úr streitu, reiði og kvíða (Smith og Jones, 2014). Sjúklingum er gefið val og 

stjórn í slökunarherberginu og geta valið sér þá meðferð sem þeir óska sér (Björkdahl o.fl., 2016). 

Meðferðin sem veitt er í slökunarherberginu er mismunandi eftir þörfum þeirra einstaklinga sem þiggja 

hana. Áhrifarík meðferð felur það í sér að einstaklingurinn finnur hvað honum finnst hjálplegt og muni 

gagnast honum við að ná stjórn á sér (Sutton og Nicholson, 2011). 

Hægt er að hlusta á slökunardiska, náttúruhljóð og tónlist í slökunarherbergi og nota lýsingu í 

herberginu. Einnig er hægt að gera öndunaræfingar til slökunar, stunda árvekni og gera 

slökunaræfingar, æfa sig við streituþol, teygjur og jafnvægisæfingar, notkun meðferðarbolta og að þiggja 

einstaklingsbundið djúpnudd með ýmsu móti (Champagne og Sayer, 2003). Önnur meðferð sem hægt 

er að veita í slökunarherbergi er meðal annars fræðsla og þjálfun með því að skoða og nota það sem er 

í herberginu. Þannig geta sjúklingar valið á milli ólíkra aðferða við skynörvun og hversu lengi þeir vilja 

dvelja í herberginu (Björkdahl, 2015). Gengið er út frá því að ekki séu gerðar kröfur eða væntingar til 

sjúklinga í meðferðinni og einnig að upplifun sjúklinga sé sú að þeir séu ekki að gera nein mistök þegar 

þeir eru í herberginu. Skrá ætti árangur skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi í framvindu sjúklings 

þar sem hún hefur meðferðarlegan tilgang (Chalmers o.fl., 2012; Champagne og Stromberg, 2004; 

MacDaniel, 2009; Sivac, 2012). Mikilvægt er að skrá fjölda heimsókna í slökunarherbergið, hversu lengi 

sjúklingur dvelur í því og á hvaða tíma sólarhrings það er notað, en þær upplýsingar geta verið gagnlegar 

þegar meta á árangur meðferðar (Champagne og Stromberg, 2004; MacDaniel, 2009; Sivac, 2012). 

Í þessari forrannsókn verður lögð áhersla á að kanna hvaða áhrif lýsing og umhverfi 

slökunarherbergis, tónlist, handanudd og slakandi öndunaræfingar hefur á líðan bráðveikra einstaklinga, 

sem flestir eru í geðrofi og eru inniliggjandi á bráðageðdeild. 



  

23 

1.5.1 Lýsing og umhverfi slökunarherbergis 

Umhverfi slökunarherbergis á að vera heilandi en Florence Nightingale var fyrst til að benda á mikilvægi 

umhverfis við umönnun sjúklinga. Hönnun sem snýr að því að skapa heilandi umhverfi, eins og í 

slökunarherbergi, hefur þau markmið að minnka streitu og felur í sér tengingu við náttúruna en sýnt 

hefur verið fram á að tenging við náttúruna til dæmis með myndum, hljóðum, litum og ljósi leiðir til 

slökunar (Espinosa o.fl., 2014; Kreitzer og Zborowsky, 2013). Heilandi umhverfi beinist að 

sjúklingamiðaðri umönnun, heilandi samskiptum, öryggi og samvinnu við heildræna meðferð 

sjúklingsins (Dobrohotoff og Llewellyn-Jones, 2011).  

Lýsing hefur mikilvægu hlutverki að gegna í heilandi umhverfi og hún þarf að vera þannig að hún 

valdi sjúklingum ekki streitu (Dutro, 2007). Flúorljós í loftum varpa skuggum á andlit einstaklinga svo 

erfitt getur verið að lesa svipbrigði fólks. Áhrifin geta ópersónugert einstaklinga enn meir, umhverfið 

verður ópersónulegt og veldur sjúklingum streitu (Dutro, 2007). Því er mælt með að lýsingin sé mjúk, 

óbein og mismunandi á litinn, að flúorljós, sem einkenna stofnanir, séu fjarlægð og að dimmir sé hafður 

á ljósum til að gefa mismunandi áhrif (Dutro, 2007; Espinosa o.fl., 2014; MacDaniel, 2009). Það skapar 

afslappandi andrúmsloft og það getur gefið sjúklingum stjórn í herberginu að geta breytt lýsingu í 

slökunarherberginu að vild (Dutro, 2007). Sjúklingar eiga að ráða því hvernig þeir vilja hafa lýsinguna í 

herberginu, hversu sterk lýsingin er, hvaða litur sé á henni og hvort lýsingin sé stöðug eða blikki í takt 

við hljóð sem hlustað er á. 

Slökunarherbergi eru hönnuð þannig að áreiti sé lítið og að sjúklingar fái frí frá samskiptum við 

samsjúklinga í þeim tilgangi að draga úr spennu. Öll hönnun slökunarherbergja miðast við að umhverfið 

sé róandi og að sjúklingar geti náð stjórn á sjálfum sér. Húsgögn þurfa að vera þannig að ekki sé hægt 

að meiða sig á þeim og að ekki sé auðvelt að taka þau upp og kasta þeim. Slökunarherbergi á ekki að 

innihalda hættulega hluti eins og langar snúrur, króka, brjótanlegt gler í gluggum eða neitt annað sem 

hægt er að skaða sig á (MacDaniel, 2009).  

1.5.2 Tónlist 

Tónlist hefur verið notuð í gegnum aldirnar til að til að tjá tilfinningar og líðan, hvort sem það er gleði, 

reiði, árásargirni eða ást og til að róa hugann og öðlast innri frið og slökun (Solanki, Zafar og Rastogi, 

2013; Stratton og Zalanowski, 1984). Tekið hefur verið eftir jákvæðum áhrifum tónlistar á heilsu fólks 

allt frá dögum Forn-Egypta og benti Florence Nightingale meðal annars á heilandi áhrif hennar (Chlan 

og Heiderscheit, 2013). Þannig hefur tónlist frá fornu fari verið notuð til að meðhöndla sjúka og sögulegar 

heimildir segja Grikki og Rómverja til forna hafa notað hana sem meðferð til að róa einstaklinga með 

geðsjúkdóma (De Sousa, 2005; Solanki o.fl., 2013). Tónlist skipar yfirleitt mikilvægan sess í lífi fólks. 

Það að innleiða tónlist sem meðferðarform á geðdeildum, með annarri meðferð við geðsjúkdómum, 

getur flýtt fyrir bata sjúklinga ásamt því að gera meðferðina að jákvæðari reynslu en ella (Solanki o.fl., 

2013).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á árangur meðferðar með tónlist til að takast á við geðsjúkdóma og að 

tónlistarmeðferð geti verið áhrifarík viðbót við lyfjameðferð fyrir einstaklinga í geðrofi, sem eru 

inniliggjandi á geðdeildum (De Sousa, 2005; Morgan, Bartrop, Telfer og Tennant, 2011; Solanki o.fl., 

2013). Það, að gera sjúklingum kleift að hlusta á tónlist er ein algengasta hjúkrunarmeðferð sem 
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hjúkrunarfræðingar veita, hún er mikilvæg meðferð en lítt könnuð í geðhjúkrun (Chlan og Heiderscheit, 

2013; Solanki o.fl., 2013). Það að hlusta á tónlist getur hjálpað fólki að róa sig og það er megin tilgangur 

skynörvandi meðferða á geðdeildum (Pelletier, 2004; Yang o.fl., 2012). Chlan og Heiderscheit (2013) 

og Yang og félagar (2012) segja að það að hlusta á tónlist í 20 mínútur eða lengur, leiði til slökunar.  

Ein aðferð tónlistarmeðferðar er sú að einstaklingur hlusti og sé móttækilegur fyrir tónlistinni (Yang 

o.fl., 2012). Tæki sem eru valin til að hlusta á tónlist úr, ættu að vera þannig að sjúklingar eigi auðvelt 

með að nota þau án mikillar fyrirhafnar (Chlan og Heiderscheit, 2013). Vandað val tónlistar leggur sitt af 

mörkum til meðferðarlegra áhrifa. Þannig hefur tónlist sem á að leiða til slökunar hægan, jafnan og 

stöðugan takt (e. rythm) og er miðað við að hann sé jafn hægur eða hægari en hjartsláttur sjúklings 

(færri en 80 slög á mínútu), laglínan er mjúk, flæðandi og fyrirsjáanleg og ekki hávær (Chlan og 

Heiderscheit, 2013; Solanki o.fl., 2013; Tan o.fl., 2012; Yang o.fl., 2012). Sjúklingar ættu að fá að hlusta 

á þá tónlist sem þeir vilja hlusta á, því þeir veita henni meiri athygli en tónlist sem valin er fyrir þá og það 

að hlusta á tónlist sem manni líkar eykur slökunina (Silverman, 2003; Stratton og Zalanowski, 1984; Tan 

o.fl., 2012). Því þarf að taka tillit til þess hvað sjúklingar vilja hlusta á (Stratton og Zalanowski, 1984). 

Klassísk tónlist hefur þó minni áhrif á einkenni geðrofs en önnur tónlist (Silverman, 2003). Vert er að 

taka fram að fyrri reynsla getur haft áhrif á viðbrögð einstaklinga við tónlist og að hún getur stundum 

vakið sterk tilfinningarleg viðbrögð (Chlan og Heiderscheit, 2013). 

Tónlist er áhrifarík meðferð til að takast á við einkenni geðrofs, sérstaklega neikvæð einkenni 

geðklofa og til að draga úr einkennum geðrofs (Pedersen, 2014; Silverman, 2003; Solanki o.fl., 2013; 

Talwar, Crawford, Maratos, Nur, McDermott og Procter, 2006). Tónlist sem notuð er sem skipulögð 

afþreying til að fá fram hegðunarbreytingar, dreifir huganum frá neikvæðu áreiti að einhverju 

ánægjulegu, notalegu og hvetjandi og hefur þannig áhrif til að minnka einkenni geðrofs (Silverman, 

2003; Yang o.fl., 2012). Niðurstöður fjölrannsóknagreiningar (e. meta-analysu) Silverman (2003) sýna 

ekki mun á því hvort um væri að ræða hlustun eða aðra skipulagða tónlistarmeðferð. Rannsóknir sýna 

einnig að meðferð með tónlist minnkar jákvæð einkenni geðklofa, eins og heyrnarofskynjanir, hjá 

inniliggjandi sjúklingum með geðklofa (Gallagher, Dinan og Baker, 1994; Margo, Hemsley og Slade, 

1981; Silverman, 2003; Solanki o.fl., 2013). Þá er talið að meðferðin geti aukið minni, einbeitingu, athygli 

og aukið innsýn og dómgreind sjúklinga (Morgan o.fl., 2011; Silverman, 2003; Yang o.fl., 2012). Tónlist 

hjálpar einstaklingum með geðsjúkdóma, líka alvarlega og langvinna geðsjúkdóma eins og geðklofa, við 

að þróa sambönd og að tjá sig um hluti sem þeir geta ekki með orðum (Solanki o.fl., 2013). Meðferðin 

er einnig gagnleg til að bæta svefn, er fjárhagslega hagkvæm, minnkar lyfjakostnað og bætir 

starfsumhverfi starfsfólks (Solanki o.fl., 2013). Þá segja Morgan o.fl. (2011) að sjúklingar sem fái 

tónlistarmeðferð þurfi styttri innlögn á deild en þeir sem ekki fá hana. Einstaklingum, sem eru í bráðu 

geðrofi, finnst þeir oft vera einangraðir og með töluvert skerta getu til samskipta, því er raunhæft að 

áætla að því fyrr sem hægt er að minnka einkenni þeirra því fyrr geti þeir átt í marktækum samskiptum 

við aðra (Morgan o.fl., 2011). 

1.5.3 Handanudd 

Nudd hefur verið stundað frá upphafi mannkyns og er viðurkennd meðferð til slökunar og til að draga úr 

streitu, álagi og kvíða (Harris, 2013; Labrique-Walusis, Keister og Russell, 2010). Þannig stóð Florence 
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Nightingale fyrir því, árið 1860 að nudd væri hluti af námi og þjálfun hjúkrunarfræðinga (Ruffin, 2011). Í 

dag er nudd viðurkennd viðbótarmeðferð hjúkrunarfræðinga og hefur reynst hjálplegt bæði fyrir þann 

sem gefur og þiggur nuddið (Ruffin, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að slakandi nudd er árangursrík meðferð til að minnka álag, streitu, kvíða og 

eirðarleysi og er áhrifarík og gagnleg leið til að til að róa sjúklinga sem leggjast brátt inn á geðdeildir, 

sérstaklega þegar það er veitt eftir þörfum sjúklinga (Edge, 2003; Garner o.fl., 2008; Harris, 2013; 

Labrique-Walusis o.fl., 2010). Þannig getur handanudd minnkað eða komið í veg fyrir gremju, 

árásargirni, ofbeldi og þvingandi meðferðir eins og lyfjagjafir og einangrun (Garner o.fl., 2008; Westland, 

1993). Westland (1993) bendir einnig á að nudd geti fært einstakling í geðrofi meira í samband við 

raunveruleikann. Harris (2013) mælir með að nudda hvora hendi í tvær og hálfa mínútu en segir 

jafnframt að rannsóknarniðurstöður mæli einnig með fimm til tíu mínútna nuddi fyrir hvora hendi. Hún 

leggur einnig til leiðbeiningar fyrir handanudd sem sjá má í töflu 2. 

 

Tafla 2. Leiðbeiningar fyrir handanudd 

Handarbak Stuttar beinar strokur eru gerðar frá úlnlið og fram alla hendina, miðlungs 
þrýstingur er notaður á húð, hægar og taktfastar strokur með léttum þrýstingi á 
húð. 

Stórir hálfhringir, með teygjandi strokum, eru gerðir frá miðju til hliða á hendi, 
notaður miðlungs þrýstingur. 

Litlar hringlaga strokur eru gerðar yfir alla hendina, léttur þrýstingur (gerð lítil O 
með þumlinum). 

Fjaðurlaga beinar strokur eru gerðar frá úlnlið og fram alla hendina, notaður 
mjög léttur þrýstingur. 

Lófi Stuttar beinar strokur eru gerðar frá úlnlið og fram alla hendina, miðlungs 
þrýstingur er notaður, hægar og taktfastar strokur. 

„Mjólkið“ mjúklega og lyftið vef alls lófa með miðlungs þrýstingi. 

Litlar hringlaga strokur eru gerðar yfir allan lófann, miðlungs þrýstingur (gerð lítil 
O með vísifingri). 

Stórir hálfhringir með teygjandi strokum eru gerðir, frá miðju lófans til hliðanna, 
með þumlinum, notaður miðlungs þrýstingur. 

Fingur Hver fingur er kreistur mjúklega frá rótum að fingurgómum, báðum megin á 
hliðum og að ofan og neðan með léttum þrýstingi. 

Snúið fingrum varlega. Þrýstið létt á naglabeð. 

Lok nudds Hönd skjólstæðings er lögð á aðra þína, svo lófar snúi saman og hin höndin er 
lögð yfir hana. Dragðu varlega efri hendina að þér nokkrum sinnum. Snúðu hendi 
skjólstæðings og dragðu efri hönd þína yfir lófann, að þér nokkrum sinnum. 

 

Ekki skal nudda hendur ef þær eru skaddaðar eða meiddar, rauðar eða bólgnar (Harris, 2013).  

Nuddmeðferð virkar hratt og hafa rannsóknaniðurstöður sýnt að tíu mínútna langt handarnudd þar 

sem veittar voru hægar strokur, léttur þrýstingur og jafn taktur á alla hendina (fimm mínútur á hvora 

hendi) dragi úr eirðarleysi og árásargjarnri hegðun bráðveikra sjúklinga á geðdeildum (Garner o.fl., 2008; 

Hicks-Moore og Robinson, 2008; Labrique-Walusis o.fl., 2010). Alltaf skal biðja um leyfi áður en 

sjúklingur er nuddaður og sá sem nuddar skal alltaf vera vakandi fyrir því hvort samræmi sé í yrtu og 

óyrtu samþykki sjúklings (Westland, 1993). Snertiskynjunin vekur upp taugahormónasvörun gegnum 
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taugakerfið og leiðir til slökunar og hvíldar (Edge, 2003; Harris, 2013). Þó litlar eða engar breytingar 

verði á lífeðlisfræðilegum gildum sjúklinga þá er upplifun þeirra samt sú að þeim líði betur og að þeir 

finni fyrir minni streitu (Labrique-Walusis o.fl., 2010). Sjúklingar segja nuddið minnka hjá sér fjandsemi, 

kvíða og árásargirni ásamt því að bæta svefn og einbeitingu (Garner o.fl., 2008).  

Nudd er örugg og góð meðferð og hefur marga kosti umfram aðrar meðferðir til þess að minnka 

stress og vanlíðan (Garner o.fl., 2008). Ekki þarf mikla þjálfun til að nudda hendur og hjúkrunarfræðingar 

og annað starfsfólk geta auðveldlega veitt meðferðina (Garner o.fl., 2008; Hicks-Moore og Robinson, 

2008). Handanudd tekur stuttan tíma og er fjárhagslega hagkvæm leið til að róa sjúklinga (Hicks-Moore 

og Robinson, 2008). Handanudd, sem viðbótarmeðferð við atferlismótandi meðferð á geðdeildum, 

myndi auka ánægju sjúklinga, bæta meðferðarsamband sjúklinga og starfsfólks og bæta meðferðarlegt 

umhverfi geðdeilda (Garner o.fl., 2008). 

1.5.4 Slakandi öndunaræfingar 

Ein algengasta aðferðin sem notuð er til slökunar er sú að gera öndunaræfingar (Kjellgren o.fl., 2007). 

Þindaröndun (e. diaphragmatic breathing) eða slakandi djúpöndun, er slökunaraðferð þar sem andað er 

hægt og reglulega og þindin er notuð við djúpa innöndun (Marcus, 2008). Þessi aðferð við að minnka 

spennu og tilfinningalega streitu hefur verið notuð í hjúkrun í áratugi (Schmidt, Joyner, Tonyan, Reid og 

Hooten, 2012). 

Tilgangur slakandi öndunar er sá að hægja á önduninni og minnka notkun vöðva í öxlum, hálsi og 

brjóstvöðvum. Við það verður öndunin skilvirkari, blóðflæði til líkamans eykst og bætir þannig 

súrefnisflæði til líkamans (Pestka o.fl., 2013). Þindaröndun er tiltölulega einföld slökunaraðferð sem 

hægt er að nota hvar sem er og við hvaða aðstæður sem er. Hún er oft notuð til að framkalla almenna 

slökun vegna mikillar tilfinningalegrar og líkamlegrar spennu (Marcus, 2008). Hún þarfnast ekki mikillar 

þjálfunar með leiðbeinanda. Gott er að æfa sig þegar maður finnur ekki fyrir kvíða og er ekki móður 

(Pestka o.fl., 2013). Sjúklingarnir geta fengið leiðsögn við djúpöndunaræfingar (þindaröndun) í 

slökunarherbergi en Pestka og félagar (2013) hafa gert ágætis leiðbeiningar um þindaröndun sem sjá 

má í töflu 3.  

 

Tafla 3. Leiðbeiningar um þindaröndun 

Sittu þar sem fer vel um þig með fætur flata á gólfi. 

Losaðu þröng föt um kvið og mitti. 

Gott er að hafa hendur niður með hliðum eða í kjöltu sér. 

Andaðu hægt inn gegnum nefið (ef það er hægt) og láttu kviðinn þenjast út við innöndina. 

Andaðu út á eðlilegum hraða. 

Einnig gott að anda út gegnum stút á munni, þannig að lítið op myndast milli varanna 

 

Það, að að gera æfingar eins og þindaröndun í tíu mínútur, þrisvar sinnum á dag, leiðir til slökunar 

og getur dregið úr streitu, kvíða, þunglyndi og þreytu, bætt svefn og minnkað verki (Chlan og 

Heiderscheit, 2013; Kjellgren o.fl., 2007; Pestka o.fl., 2013; Schmidt o.fl., 2012). Þindaröndun veldur 
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slökun sem leiðir til hvíldar, minni þreytu, betri svefns og tilfinningu fyrir því að vera betur við stjórn og 

ráða betur við álag (Kjellgren o.fl., 2007). 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg notkun þessarar aðferðar getur haft sálrænan og 

lífeðlisfræðilegan ávinning í för með sér og hugsanlega aukið sjálfstjórn þeirra sem stunda hana 

(Schmidt o.fl., 2012). Vegna þessara áhrifa og þess að þetta er tiltölulega einföld aðferð fyrir einstaklinga 

til að læra og nota, gætu geðhjúkrunarfræðingar bætt þessari meðferð við þá heildrænu hjúkrun sem 

þeir veita fyrir (Apóstolo og Kolcaba, 2009). 

1.6 Árangur meðferðar samkvæmt rannsóknum 

Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir sem kanna gagnsemi og áhrif skynörvandi meðferðar í 

slökunarherbergi á geðdeildum, enda hefur meðferðin ekki verið veitt nema frá síðustu aldamótum. Við 

leit í gagnasöfnum fundust þó fimmtán rannsóknir sem birtar hafa verið á alþjóðavettvangi. Í flestum 

þeirra er beitt megindlegum rannsóknaraðferðum þar sem sjúklingar og starfsmenn geðdeilda eru 

spurðir út í reynslu sína af því að þiggja og veita meðferð í slökunarherbergi. Tilgangur rannsóknanna 

hefur aðallega verið sá að kanna hvort meðferðin dragi úr hegðunartruflunum, árásargirni, sjálfskaða og 

notkun einangrunar og fjötra á geðdeildum. Hugmyndafræði rannsóknanna og tilgátur sem 

rannsakendur setja fram eru allar af sama meiði, það er, að skynörvandi meðferð í slökunarherbergi hafi 

áhrif til hins betra á líðan og hegðun einstaklinganna sem fá íhlutunina (Cummings o.fl., 2010; Knight 

o.fl., 2010; Lee o.fl., 2010; Novak, Scanlan, McCaul, MacDonald og Clarke, 2012; Slevin og McClelland, 

1999; Smith og Jones, 2015). 

Niðurstöðum rannsóknanna ber saman um það að sjúklingar og flestir stafsmenn séu ánægðir með 

slökunarherbergin og þá meðferð sem þar er veitt og þeim finnst meðferðin hjálpleg (Björkdahl o.fl., 

2016; Lee o.fl., 2010; Novak o.fl., 2012; Smith og Jones, 2014; Sutton og Nicholson, 2011). Starfsfólki 

finnst meðferðin gagnleg viðbót við þá meðferð sem fyrir var veitt á geðdeildum, til að róa sjúklinga sem 

voru spenntir og æstir (Sutton og Nicholson, 2011). Sjúklingar og starfsfólk á geðdeildum tjáðu jákvæða 

reynslu af skynörvandi meðferð í slökunarherbergi (Sutton og Nicholson 2011) og sögðu hana hafa í för 

með sér meiri slökun (Costa o.fl., 2006) og minni streitu eftir meðferðina (Champagne, 2003; Cummings 

o.fl., 2010; Sivak 2012). Sjúklingar og starfsmenn sögðu einnig sálræna og lífeðlisfræðilega líðan 

sjúklinga verða betri eftir meðferð í slökunarherbergi (Reddon o.fl., 2004). Starfsfólki fannst meðferðin 

einnig gagnleg þegar sjúklingar áttu erfitt með svefn, sem undirbúning fyrir rannsóknir sem voru 

streituvaldandi, fyrir lyfjagjafir og fyrir viðtöl við meðferðaraðila (Sutton og Nicholson, 2011). Lee o.fl. 

(2010) og Novak o.fl. (2012) rannsökuðu áhrif innleiðingar slökunarherbergja á geðdeildir og fram kom 

í viðtölum við starfsfólk að það vildi halda meðferðinni áfram á deildunum og vildi fá meiri fræðslu um 

meðferðina. Fram kom í rannsókn Te Pou o te Whakaaro Nui (2010) að starfsfólk skorti sjálfstraust við 

notkun slökunarherbergjanna þrátt fyrir að það hafi fengið þjálfun í notkun þeirra. Starfsfólk á 

geðgjörgæslu sagði að þegar slökunarherbergin væru notuð við streituvaldandi aðstæður fyrir sjúklinga, 

sem fyrirbyggjandi ráðstöfun, hefðu þau jákvæð meðferðarleg áhrif og leiddu til þess að ekki þurfi að 

grípa til þvingandi meðferða (Smith og Jones, 2014). 

Skynörvandi meðferð í slökunarherbergi er oftast notuð til að róa æsta sjúklinga í þeim tilgangi að 

þeir rói sig sjálfir og nái slökun (LeBel, Champagne, Stromberg og Coyle, 2010). Þetta er 
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viðbótarmeðferð sem leiðir til valdeflingar sjúklinga, gefur þeim valkosti, eykur vitund þeirra og hjálpar 

þeim að þróa með sér færni til að róa sig sjálfir (Champagne, 2003; Champagne og Sayer, 2003). 

Rannsóknarniðurstöður Reddon o.fl. (2004) sýna að tuttugu mínútna meðferð í slökunarherbergi hefur 

marktæk og jákvæð sálræn áhrif á bæði sjúklinga og starfsfólk og einnig hafa Cummings o.fl. (2010) og 

Sivac o.fl. (2012) greint frá marktækt betri líðan einstaklinga við meðferðina. Notkun slökunarherbergis 

og skynörvandi meðferðar sem veitt er af þekkingu hefur veruleg jákvæð áhrif á líðan sjúklinga, án tillits 

til aldurs þeirra eða sjúkdómsgreiningar (Champagne og Sayer, 2003). Í rannsóknum þar sem sjúklingar 

mátu líðan sína sjálfir sýndu niðurstöðurnar í rannsókn Novac o.fl. (2012) að 78% sjúklinganna mátu 

vanlíðan sína minni eftir meðferðina og 89% sjúklinga í rannsókn Cummings o.fl. (2010) tjáðu betri líðan. 

Aðeins einn einstaklingur tjáði verri líðan eftir meðferð í rannsókn Novak og félaga (2012). Áttatíu og níu 

prósent þeirra sjúklinga sem tóku þátt í rannsókn Champagne og Sayer (2003) upplifðu jákvæða 

breytingu á líðan sinni, 10% fundu enga breytingu og 1% fannst meðferðin neikvæð, þegar þeir mátu 

sjálfir streitu sína. Mesta breytingin á upplifaðri streitu, að eigin mati, var hjá þeim sem leið verst fyrir 

meðferðina (Champagne og Sayer, 2003). Rannsóknarniðurstöður sýndu marktækan mun á líðan 

skjólstæðinga til hins betra og að meðferðin væri árangursrík, drægi úr vanlíðan og hjálpaði 

einstaklingum að stjórna geðrænum einkennum sínum (Cummings o.fl., 2010; Knight, Adkison og 

Kovach, 2010; Lee o.fl., 2010; Novak o.fl., 2012; Smith og Jones, 2014). Sivac (2012) segir að þegar 

sjúklingar mátu sig sjálfir á kvarða frá einum og upp í tíu, hafi líðan þeirra batnað um að minnsta kosti 

tvo á kvarðanum eftir meðferð í slökunarherberginu. Einhverjir hafi merkt við lægri tölu eftir meðferðina 

(verri líðan) en sögðu meðferðina samt hafa hjálpað sér, sem getur bent til þess að þeir hafi ekki merkt 

rétt við á kvarðanum þegar þeir mátu líðan sína (Sivak, 2012). 

Þau geðrænu einkenni sem minnkuðu mest við meðferðina voru kvíði, væg og miðlungs mikil 

vanlíðan, spenna, æsingur, ósamvinnuþýði, fjandsemi og þunglyndi (Cummings o.fl., 2010; Knight o.fl., 

2010; LeBel o.fl., 2010; Novak o.fl., 2012). Meðferðin er árangursríkust fyrir einstaklinga með geðklofa, 

geðrof, geðhvörf, þunglyndi og persónuleikaröskun (Novac o.fl., 2012) og er sérlega gagnleg fyrir þá 

sem hafa orðið fyrir áföllum og eru með áfallastreituröskun eða skaða sjálfa sig (LeBel o.fl., 2010). Þá 

hafa niðurstöður rannsókna sýnt að skynörvandi meðferð í slökunarherbergi dregur úr ofbeldi og óróleika 

sjúklinga ásamt því að minnka starfsþreytu hjá starfsfólki og fækka þeim tilfellum sem starfsfólk verður 

fyrir áverkum af hendi sjúklinga (Chalmers o.fl., 2012; Cummings o.fl., 2010; Lee o.fl., 2010; Sivak, 

2012). Cummings o.fl. (2010), Lee o.fl. (2010) og Novak o.fl. (2012) segja einstaklinga ná slökun og ró 

í meðferðinni og komust Lee o.fl. (2010) og Novak o.fl. (2012) einnig að þeirri niðurstöðu að meðferðin 

drægi úr hegðunarvandamálum einstaklinga með geðsjúkdóma. Cummings o.fl. (2010) benda á að 

meðferðin sé ekki árangursrík íhlutun fyrir þá sem eru metnir í áhættuhópi þeirra sem beita ofbeldi, það 

er karla með alvarlegt geðrof eða persónuleikaröskun og sem eru með árásarhneigð og heilaskaða eða 

þroskaskerðingu. 

Í viðtölum við starfsfólk á geðdeildum lýsir það meðferðinni sem tækifæri til að byggja upp traust og 

tengsl við sjúklingana (Sutton og Nicholson, 2011). Samskipti eru stór þáttur í því að takast á við streitu 

og spennu og niðurstöður rannsóknar Sutton og Nicholson (2011) sýndu að meðferðin í 

slökunarherberginu bætti samskiptin vegna þess að traust og tengsl mynduðust milli sjúklinga og 

starfsfólks. Í viðtölum við sjúklinga töluðu þeir um aukið samband milli sín og starfsfólksins, þeim fannst 
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það, að hafa einhvern hjá sér, sem var rólegur og í jafnvægi, oft vera jafn mikilvægt og slökunarherbergið 

og búnaðurinn þar inni. Þeir kunnu að meta ótruflaðan tíma með einum einstaklingi (e. one to one time) 

og voru þakklátir fyrir samskiptin sem áttu sér stað við meðferð í slökunarherbergi (Sutton og Nicholson, 

2011).  

Þegar horft er til áhrifa skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi á þvingandi meðferðir segja 

Cummings o.fl. (2010) og Sivac o.fl. (2012) notkun fjötra og einangrunar hafa minnkað eftir að íhlutun í 

slökunarherbergi var tekin upp í geðheilbrigðisþjónustu. Niðurstöður Champagne og Sayer (2003) sýndu 

að fjötrunum fækkaði um 40% á geðdeildinni þar sem rannsókn þeirra og innleiðing slökunarherbergis 

var framkvæmd. Í niðurstöðum rannsóknar, sem gerð var á 39 geðdeildum sem veittu skynörvandi 

meðferð og voru með slökunarherbergi, í Massachusetts, USA, kom fram að á öllum deildunum hafði 

einangrunum fækkað (LeBel o.fl., 2010). Aðrar rannsóknir greindu ekki fækkun þvingandi meðferða eftir 

innleiðingu slökunarherbergis og skynörvandi meðferðar á geðdeildum. Niðurstöður rannsóknar Smith 

og Jones (2014), sem fram fór á geðgjörgæslu, leiddi í ljós að þó að ekki hefði orðið fækkun í 

einangrunum á deildinni, þá sýndu viðtölin, sem tekin voru við starfsfólk og sjúklinga deildarinnar, að 

upplifun þeirra væri sú að þeim hefði fækkað. Sama er með niðurstöður Novak o.fl. (2012) sem greindu 

heldur ekki breytingar á tíðni einangrana. Hins vegar sýndu matskvarðar sjúklinga, sem mátu líðan sína 

sjálfir fyrir og eftir meðferðina, verulega minnkun á streitu og truflandi hegðun. Lee o.fl. (2010) og Novak 

o.fl. (2012) voru sammála um að tilfellum einangrana og fjötrana fækkaði ekki en rannsakendur voru 

sammála um að tími þeirra var styttri og alvarleiki þeirra minni. 

Rannsóknir, þar sem leitað var eftir því hvað sjúklingunum fannst hjálpa sér mest í 

slökunarherberginu, sýndu að hjálplegast var að nota ruggustóll, þyngd teppi, sjónræna örvun og að 

hlusta á tónlist (Knight o.fl., 2010; Novac o.fl., 2012) ásamt því að vefja sig inn í teppi, nota klaka á úlnliði 

og hendur, gera æfingar eða hreyfa sig, setja hendur í kalt vatn og faðma, berja eða kreista púða (LeBel 

o.fl., 2010). Aðferðir sem reyndust sérstaklega vel fyrir sjúklinga með áfallasögu voru þær að setja klaka 

á úlnliði, gera öndunaræfingar og nota þyngd teppi og vesti (LeBel o.fl., 2010). Algengast var að 

sjúklingar vildu hlusta á tónlist í slökunarherberginu (Knight o.fl., 2010; LeBel o.fl., 2010; Novac o.fl., 

2012). 

Smith og Jones (2014) eru einu hjúkrunarrannsakendurnir sem hafa kannað gagnssemi 

meðferðarinnar á geðgjörgæslu (e. psychiatric intensive care unit (PICU)) og lögðu þær áherslu á að 

kanna áhrif meðferðarinnar á tíðni einangrana og hver reynsla sjúklinga og starfsfólks væri af 

meðferðinni. Þær greindu ekki breytingu á tíðni einangrana á deildinni. En starfsfólkið sagði að notkun 

herbergisins hefði bætt samskipti sín og sjúklinga og sjúklingarnir sögðust vera ánægðari með reynslu 

sína af deildinni eftir innleiðingu slökunarherbergis og skynörvandi meðferðar. Því ætti að hugleiða 

innleiðingu meðferðar á aðrar geðgjörgæsludeildir (Smith og Jones, 2014). Rannsóknir Chalmers o.fl. 

(2012) og Lee o.fl. (2010) eru þær tvær rannsóknir sem hafa verið gerðar á bráðageðdeildum. 

Niðurstöður Lee o.fl. (2010) voru þær að einangrunum fækkaði og starfsfólki fannst meðferðin hjálpleg, 

við að takast á við aðstæður, þar sem ofbeldi var hugsanlega yfirvofandi og til að bæta jákvæð samskipti 

við sjúklinga. Chalmers o.fl. (2012) báðu sjúklinga að meta líðan sína fyrir og eftir meðferð í 

slökunarherbergi og fram kom tölfræðilega marktækur munur þar sem þeir mátu líðan sína betri eftir 

meðferðina hvað varðar streitu og spennu. 
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Ef niðurstöður rannsóknanna eru dregnar saman sýna þær að meðferð í slökunarherbergi hefur 

jákvæð meðferðarleg áhrif fyrir einstaklinga með geðsjúkdóma (Cummings o.fl., 2010; Knight o.fl., 2010; 

Lee o.fl., 2010; Novak o.fl., 2012; Smith og Jones, 2014), sjúklingar læra að takast á við eigin óróleika 

og vanlíðan (Sutton og Nicholson, 2011), þvingunum fækkar og kostnaður við að róa sjúklinga er minni 

(LeBel o.fl., 2010). Meðferðin leiðir til þess að streita og spenna minnkar, sjúklingar róast, 

hegðunarvandamál minnka og það dregur úr ofbeldi (Cummings o.fl., 2010; Knight o.fl., 2010; Lee o.fl., 

2010; Novak o.fl., 2012). Þá hafa niðurstöður einnig sýnt að sjúklingar sem fá meðferðina þurfa styttri 

innlagnir, veikindi starfsfólks minnka, færri slys verða á sjúklingum og starfsfólki og bótakröfum 

starfsmanna vegna skemmda á persónulegum eigum þeirra fækkaði um 99% (LeBel o.fl., 2010). 

1.7 Gildi rannsóknar 

Það kemur endurtekið fram í fræðilegum heimildum að hægt sé að innleiða slökunarherbergi á 

geðdeildir, með tiltölulega litlum tilkostnaði og að skynörvandi meðferð sem veitt er í slökunarherbergi 

geti verið góð leið til að fyrirbyggja eða draga úr spennu og vanlíðan sjúklinga og fækka þannig tilfellum 

ofbeldis og þvingandi meðferða á geðdeildum (Cummings o.fl., 2010; Knight o.fl., 2010; Lee o.fl., 2010; 

LeBel o.fl., 2010; Smith og Jones, 2015; Sutton og Nicholson, 2011). Fáar rannsóknir hafa þó verið 

gerðar til að kanna áhrif skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi á inniliggjandi sjúklinga á geðdeildum 

(Smith og Jones, 2015). Það er því mikilvægt að rannsaka og geta sýnt fram á með áreiðanlegum hætti 

að meðferðin hafi marktæk áhrif og dragi úr vanlíðan sjúklinga og hjálpi þeim að ná slökun. Ef 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að skynörvandi meðferð í slökunarherbergi leiði til slökunar og 

dragi úr vanlíðan bráðveikra sjúklinga á geðdeild er hægt að veita meðferðina á markvissan hátt til að 

bæta líðan þeirra og stuðla þannig að bata og eflingu geðheilsu.  

1.8 Tilgangur rannsóknar, markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar forrannsóknar er að veita inniliggjandi sjúklingum á bráðageðdeild, skynörvandi 

hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, með það að markmiði að draga úr spennu og vanlíðan hjá þeim.  

Tilgangur rannsóknarinnar er annars vegar sá að bera saman blóðþrýsting, hjartslátt og öndunartíðni, 

fyrir og eftir skynörvandi hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi og hins vegar sá að bera saman mat 

einstaklinga á sinni eigin líðan, fyrir og eftir skynörvandi hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, í þeim 

tilgangi að meta hvort meðferðin leiði til slökunar.  

Rannsóknarspurningar sem settar eru fram eru; 

1. Dregur hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, sem byggir á skynörvun, úr spennu og vanlíðan 

einstaklinga sem eru inniliggjandi á bráðageðdeild? 

2. Hver er meðal tímalengd hjúkrunarmeðferða í slökunarherbergi? 

3. Breytast lífeðlisfræðileg gildi (blóðþrýstingur, hjartsláttur, öndunartíðni) einstaklinga eftir 

hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, samanborið við lífeðlisfræðileg gildi þeirra fyrir meðferð? 

4. Er munur á því hvernig konur og karlar meta líðan sína fyrir og eftir meðferð í slökunarherbergi? 

5. Hvaða skynörvandi meðferð velja einstaklingar sér helst í slökunarherbergi? Er munur á vali 

kvenna og karla? 
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2 Aðferðir 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er megindleg (e. quantitative) aðferð og er forrannsókn (e. pilot study). 

Hugmyndafræði megindlegra aðferða byggir á raunhyggju (e. positivism) og einkennast meðal annars 

megindlegar aðferðir af því að veitt er ákveðin meðferð eða íhlutun og áhrif hennar er síðan metin með 

söfnun tölulegra gagna sem unnið er úr með tölfræðilegum aðferðum. Tilgangurinn er sá að lýsa 

fyrirbærum og meta umfang og áreiðanleika sambandsins milli þeirra á hlutlausan hátt (Kristín 

Björnsdóttir, 2005; Polit og Beck, 2012; Walker, 2005).  

Forrannsókn er lítil rannsókn sem oft er gerð sem undanfari stærri rannsóknar með þann tilgang í 

huga að kanna rannsóknaraðferðir og spara kostnað (Polit og Beck, 2012). Hún hefur sérstaklega 

mikilvægu hlutverki að gegna þegar rannsaka á innleiðingu nýrra meðferða. Þá er verið að prófa 

aðferðir, meðferðina sjálfa, áhrif hennar og fýsileika þess að gera stærri rannsókn. Niðurstöður 

forrannsókna geta gefið mikilvægar og gildar niðurstöður fyrir hjúkrun (Polit og Beck, 2012). 

2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið er tilfellatilraun (e. single-subject experiment) sem er undirsnið megindlegra 

rannsókna (Nock, Michel og Photos, 2007; Polit og Beck, 2012; Wendt og Miller, 2012). Skilyrði fyrir 

þátttöku einstaklinga í rannsókninni eru ekki tilviljunarkennd en segja má að einkenni tilfellatilrauna sé 

íhlutun án tilviljunarúrtaks (Levy og Ellis, 2011; Polit og Beck, 2012).  

Með tilfellatilraun er leitast við að meta áhrif íhlutunar á einn einstakling eða lítinn hóp þátttakenda, 

sem er þeirra eigin samanburðarhópur, í aðstæðum sem er stjórnað (Nock o.fl., 2007; Polit og Beck, 

2012; Ugille, Moeyaert, Beretvas, Ferron og Van den Noortgate, 2012; Wendt og Miller, 2012). Gengið 

er út frá því að best sé að bera einstakling saman við sjálfan sig og þannig er mismuni milli einstaklinga, 

svo sem hvað varðar persónueinkenni, kyn, aldur, menntun, lífeðlisfræðilega þætti og félagslega þætti, 

haldið sem fasta (Elder, 1997; Slevin og McClelland, 1999). Viðfangsefnið er kannað fyrir íhlutun með 

því að gera mælingar á háðu breytunum og skapa þannig grunnlínu (Ugille o.fl., 2012; Wendt og Miller, 

2012). Grunnlína er þannig notuð í stað samanburðarhóps til að ákvarða hvort breyting hafi orðið á 

hegðun eða líðan einstaklings fyrir tilstuðlan íhlutunar (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Tilfellatilraunir henta einstaklega vel til að kanna áhrif sérstakra íhlutana og geta þannig verið mikilvægir 

áhrifavaldar við innleiðingu gagnreyndra starfshátta (Slevin og McClelland, 1999; Ugille o.fl., 2012; 

Wendt og Miller, 2012). Notkun þessa rannsóknarsniðs hefur farið vaxandi við rannsóknir meðal annars 

á einstaklingum með geðsjúkdóma og er mjög hentugt þar sem einkenni skjólstæðinga eru mjög ólík og 

þar sem starfsumhverfið kemur í veg fyrir notkun annarra rannsóknarsniða (Elder, 1997; Wendt og 

Miller, 2012). 

2.2 Úrtak  

Úrtak þessarar rannsóknar er þægindaúrtak (e. convenience sampling), en þá byggist val einstaklinga í 

úrtak á því sem þægilegt er eða hentugt til að afla gagna fyrir rannsóknina (Polit og Beck, 2012). Skilyrði 

fyrir þátttöku er að hafa verið inniliggjandi á bráðageðdeild í meira en sólarhring, að vera eldri en 18 ára 

og tala íslensku sem móðurmál. 
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2.3 Vettvangur rannsóknar 

Rannsóknin var gerð á bráðageðdeild sem annast móttöku, greiningu og meðferð bráðveikra 

einstaklinga sem sökum veikinda sinna eru taldir hættulegir sjálfum sér, öðrum eða umhverfi sínu og 

eru oftast í geðrofi. Þetta er 10 rúma lokuð deild sem ætluð er fyrir fullorðna einstaklinga. Deildin 

þjónustar allt landið og meðallegutími er um 10 dagar.  

2.4 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með listanum „Mat notanda á gagnsemi meðferðar í slökunarherbergi“ (fylgiskjal 2) fyrir 

og eftir íhlutun. Gögnum fyrir íhlutun var aflað þegar komið var inn í slökunarherbergið og gögnum eftir 

íhlutun var aflað 5 mínútum eftir að íhlutun lauk. Rannsakandi mældi lífsmörk þátttakenda (blóðþrýsting, 

hjartslátt og öndunartíðni) en þeir mátu sjálfir líðan sína fyrir og eftir meðferð á skalanum einum upp í 

tíu, þar sem versta mögulega líðan er einn og besta líðan er tíu. Gagnasöfnun fór fram í febrúar 2016. 

Frumbreytur rannsóknar eru íhlutunin sem veitt var (hlustað á tónlist, slökun í breytilegri lýsingu, 

handanudd eða djúpöndun). Fylgibreyturnar eru blóðþrýstingur, púls, öndunartíðni og sjálfsmetin líðan 

þátttakenda. 

Rannsakandi fór yfir kynningarbréf (fylgiskjal 3) með þátttakendum og bréf um upplýst samþykki 

(fylgiskjal 4) fyrir rannsókn. Listar sem voru útfylltir og bréf um upplýst samþykki voru geymd í læstum 

skáp rannsakanda. Þeim var eytt að lokinni úrvinnslu gagna. 

2.4.1 Matslisti, mælingar og sjálfsmat 

Megindlegt mat á geðsjúkdómum byggir á áreiðanlegum mælanlegum matstækjum. Mælitæki eru 

mismunandi eftir því hver leggur þau fyrir, fjölda atriða, viðmið við stigagjöf og einkennum sem verið er 

að mæla (Möller, 2000). Mælitæki má nota á mismunandi vegu; sem skimunartæki til að greina hvort 

sjúkdómur er til staðar, til að meta alvarleika einkenna og sem mælitæki á árangur meðferðar (Möller, 

2000). Mælingar eru athuganir sem draga úr óvissu þar sem niðurstöður þeirra eru magnbundnar og 

hægt að bera þær saman við aðrar tölfræðilegar niðurstöður. Þær gefa líka ákveðin viðmið og sýna 

breytingar (Polit og Beck, 2012).  

Löng hefð er fyrir notkun sjálfsmatstækja, sérstaklega við rannsóknir á geðsjúkdómum (Uher o.fl., 

2012). Sjálfsmatstæki mælir alvarleika, tíðni, lengd eða afleiðingar einkenna (Adler, Liberg, Andersson, 

Isacsson og Hetta, 2008). Þau eru næm fyrir breytingum vegna meðferðar og tíma og því hægt að nota 

þau oft (Möller, 2000). Sjálfsmatstæki getur gefið mikilvægar upplýsingar og varpað ljósi á upplifun 

sjúklinga af veikindum sínum og bata (Möller, 2000). Uher o.fl. (2012) benda á að við geðrænt mat 

einstaklinga ætti að nota sjálfsmatstæki ásamt öðrum aðferðum, það gefi nákvæmara mat á líðan þeirra 

þar sem hver matsaðferð aflar sértækra upplýsinga en saman styðja þær hvor aðra. Sjálfsmats- og 

mælitæki þurfa að vera réttmæt og áreiðanleg, aðgengileg, auðveld í notkun og auðtúlkanleg (Furukawa, 

2010; Polit og Beck, 2012). Vel valin sjálfsmats- og mælitæki gefa gott mat á alvarleika veikinda og 

mæla árangur meðferðar (Möller, 2000).  

Vegna þess að rannsóknin er framkvæmd á bráðageðdeild, þar sem sjúklingar eru í bráðafasa 

veikinda sinna, oftast í geðrofi og með miklar hegðunartruflanir, var ákveðið að gagnaöflun þyrfti að vera 

þannig að hún væri einföld og ylli sjúklingum sem minnstu áreiti. Því var valið að gera lífeðlisfræðilegar 
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mælingar og nota mjög einfalt sjálfsmatstæki sem alvarlega veikir sjúklingar gætu notað til að meta líðan 

sína.  

Í yfirlitsgrein sem MacDaniel (2009) gerði fyrir New York State Office of Mental Health um 

slökunarherbergi (bls. 73) var lagður fram matslisti til að sjá hversu lengi sjúklingar dvöldu í 

slökunarherbergi, hver líðan sjúklinga var fyrir og eftir meðferð að þeirra eigin mati og hvað það var sem 

þeir gerðu og notuðu í herberginu. Sá listi var hafður til grundvallar þess matslista sem notaður var við 

gagnasöfnun fyrir þessa rannsókn. Listinn var þýddur og staðfærður af rannsakanda og Eyrúnu 

Thorstensen, deildarstjóra bráðageðdeildar 32C. Bætt var inn á þann lista til að skrá lífsmörk 

einstaklinga, fyrir og eftir meðferð, kyn og aldur (fylgiskjal 2). Þannig var matslistinn, „Mat notanda á 

gagnsemi meðferðar í slökunarherbergi“ notaður við skráningu allra gagna sem aflað var við 

gagnasöfnunina. Þau gögn sem aflað var voru aldur, kyn, blóðþrýstingur, púls og öndunartíðni ásamt 

því að einstaklingar voru beðnir um að meta líðan sína fyrir og eftir meðferðina. Einnig var skráð í hverju 

meðferðin fólst það er hlustað á tónlist, slökun í breytilegri lýsingu, handanudd eða djúpöndun og 

tímalengd meðferðar.  

Öndun: Öndun sjúklings var talin í eina mínútu til að fá fram nákvæma niðurstöðu fyrir tíðni öndunar. 

Blóðþrýstingur og hjartsláttur: Blóðþrýstingur og hjartsláttur voru mældir með Omron rafrænum 

blóðþrýstingsmæli (e. Omron Blood Pressure Monitor Intellisense M6 Comfort). Hann mælir blóðþrýsting 

og hjartslátt í eðlilegum og stórum handleggjum að ummáli 22 til 42 sentimetrar. Hann mælir þrýsting á 

bilinu 0 mmHg til 299 mmHg og hjartslátt á bilinu 40 til 180 slög á mínútu. Leiðbeiningum framleiðanda 

mælisins var fylgt við mælingarnar. Mæling fór fram á berum handlegg, neðri brún belgs (e. arm cuff) 

var einn til tvo sentimetra frá olnbogabót, blá rönd belgs var höfð á miðjum innri upphandlegg. Allar 

mælingar voru gerðar á hægri upphandlegg. Til að tryggja áreiðanleika voru hjartsláttur og 

blóðþrýstingur ávallt mældir af rannsakanda, sami blóðþrýstingsmælir var notaður við allar mælingarnar 

og fóru þær allar eins fram. 

Sjálfsmat sjúklinga: Sjúklingum var sýndur sjálfsmatskvarðinn á matsblaðinu „Mat notanda á 

gagnsemi meðferðar í slökunarherbergi“. Kvarðinn er lína með tölunum einn og upp í tíu, á sitt hvorum 

endunum eru „broskallar“, dapurt andlit með skeifu við tölustafinn einn og brosandi andlit við tölustafinn 

tíu. Sjúklingur var spurður „ef þú ættir að meta líðan þína á bilinu einn og upp í tíu, þar sem einn er 

versta hugsanlega líðan og tíu er besta hugsanlega líðan, hvernig líður þér þá núna ?“ Hringur var 

dreginn utan um þá tölu sem sjúklingur nefndi eða benti á. 

2.5 Lýsing á slökunarherbergi  

Slökunarherbergi bráðageðdeildarinnar er staðsett nálægt vaktinni og það er auðvelt aðgengi að því 

fyrir alla sjúklinga deildarinnar. Herbergið er málað í hvítum lit og vel er hugsað fyrir því að öryggi 

sjúklinga sé tryggt þar inni og að ekki sé hægt að skaða sig þar. Öryggisgler eru í gluggum, gardínur 

eru staðsettar milli glerja, aðgengi að rafmagni er í læstum skáp og herbergið er hljóðeinangrað að 

mestu. Sérhannað ljósakerfi er í lofti herbergisins. Hægt er að breyta um lit og styrk á lýsingu ásamt því 

að velja hvort lýsing sé út til hliðanna eða beint niður og er hún þá eins og litlar stjörnur. Hljóðkerfi er í 

læstum skáp í herberginu. Lýsing og hljóð eru tengd þannig að hægt er að láta ljósið blikka í takt við 

hljóðið. Stjórntæki fyrir lýsingu og hljóð er staðsett í læstum skáp sem sjúklingar hafa ekki aðgang að. 
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Sjúklingur velur lýsingu og hljóð í samstafi við meðferðaraðila sinn í upphafi meðferðar og skáp er síðan 

læst aftur. Sófi er í slökunarherberginu ásamt púðum, teppi, gæru, tuskudýri og mottu á gólfi. Áferð á 

efnum er mismunandi gróf til að fá fram mismunandi skynáhrif gegnum snertingu. Jógadýna og stór 

æfingabolti eru einnig til staðar og því hægt að gera teygjur og jafnvægisæfingar í herberginu. 

2.6 Lýsing á framkvæmd meðferðar 

Sjúklingum sem voru spenntir, órólegir, ógnandi eða hótandi og í geðrofi var boðin skynörvandi meðferð 

í slökunarherbergi. Allir sjúklingarnir sem boðin var meðferð í slökunarherbergi þáðu boðið. 

Hjúkrunarfræðingur hafði sagt sjúklingunum frá þessari rannsókn og boðið þeim þátttöku og þeir gefið 

samþykki sitt áður en þeir fengu meðferð í slökunarherbergi. Rannsakandi fór því næst með sjúklinga í 

slökunarherbergi deildarinnar. Útskýrt var fyrir sjúklingum í hverju þátttaka þeirra fælist, farið var yfir 

kynningarbréf með sjúklingum og þeir beðnir um að skrifa undir bréf um upplýst samþykki.  

Sjúklingar voru beðnir um að meta líðan sína og lífsmörk þeirra voru mæld fyrir og eftir skynörvandi 

meðferð í slökunarherbergi eins og áður hefur verið lýst. Því næst fengu sjúklingar val um hvað þeir 

vildu gera í slökunarherberginu og völdu á milli þess að hlusta á tónlist, slaka á í breytilegri lýsingu, fá 

handanudd eða gera djúpöndunaræfingar. Skráð var hversu lengi viðkomandi var í slökunarherberginu. 

Rannsakandinn var alltaf með sjúklingi í slökunarherberginu á meðan meðferð var veitt.  

2.6.1 Slökunarherbergi og lýsing 

Þegar í herbergið var komið var sjúklingi sýnt hvernig stilla mætti lýsingu herbergisins, bæði lit lýsingar 

og styrk og valdi hann hvernig lýsingu væri háttað meðan hann dveldi í herberginu. Lýsing var valin við 

komu í herbergið og ekki breytt meðan á dvöl í slökunarherberginu stóð. 

2.6.2 Tónlist 

Sjúklingur valdi sér tónlist til að hlusta á úr safni tónlistardiska sem deildin á og hvaða hljóðstyrk hann 

vildi hlusta á. Sjúklingur sat í sófanum og rannsakandi við hlið hans. Sjúklingur réð hversu lengi hann 

vildi hlusta og hætt var þegar sjúklingur sagði til um það. Sjúklingur réði hvort hann vildi eingöngu sitja, 

hvort hann vildi leggjast í sófann eða hlusta standandi. 

2.6.3 Handanudd 

Handanudd fór þannig fram að sjúklingur sat í sófa herbergisins með handklæði yfir lærunum til að hlífa 

fatnaði hans. Sá sem nuddaði sat fyrir framan sjúkling. Fylgt var leiðbeiningum í töflu 2 við nuddið. 

Rannsakandi nuddaði alla sjúklingana. Nuddað var með ilmefnalausu rakakremi. 

2.6.4 Djúpöndunaræfingar 

Djúpöndunaræfingar voru gerðar eftir leiðbeiningum í töflu 3. Æfingarnar voru útskýrðar vel fyrir sjúklingi. 

Rannsakandinn sat við hlið sjúklings og leiðbeindi honum gegnum öndunaræfingarnar. Miðað var við 

að anda tíu sinnum inn og út. Ef sjúklingur vildi halda áfram var tekin hvíld á milli lota.  
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2.7 Úrvinnsla gagna 

Tölfræðiforritið Statistical Package in Social Science (SPSS), 23. útgáfa, var notað við tölfræðilega 

úrvinnslu megindlegra gagna sem aflað var í þessari rannsókn. Lýsandi tölfræði var notuð til að draga 

saman og lýsa gögnum sem aflað var í gagnasöfnuninni. Ályktunartölfræði var einnig notuð og gert var 

marktektarpróf, t-próf, sem metur hvort marktækur munur sé á tveim meðaltölum. Myndræn úrvinnsla 

var framkvæmd í töflureikninum Microsoft Office Excell 2013 og niðurstöður eru birtar í töflum og 

myndum.  

2.8 Leyfi 

Tilskilin leyfi voru fengin fyrir rannsókninni. Fengið var samþykki siðanefndar Landspítala og er 

siðanefndarnúmer rannsóknarinnar 1/2016 (fylgiskjal 5). Einnig var fengið leyfi frá framkvæmdastjóra 

geðsviðs Landspítalans (fylgiskjal 6) og deildarstjóra bráðageðdeildar. Gögnin sem aflað var voru ekki 

persónugreinanleg þar sem einungis var skráð kyn og aldur þáttakenda.  

2.9 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsakandi veltir fyrir sér siðferðilegum álitamálum er vert að nefna að í siðfræði 

heilbrigðisgreina gilda fjórar höfuðreglur og eru þær kenndar við sjálfræði, réttlæti, velgjörðir og 

skaðleysi. Sjálfræðisreglan byggir á virðingu fyrir fólki, að það sé sjálfráða og hafi rétt til að taka 

ákvarðanir um eigið líf. Reglan um skaðleysi og velgjörðir kveður á um að valda ekki skaða og að 

rannsóknir eigi að leiða til góðs fyrir þátttakendur. Réttlætisreglan vísar til vals þátttakenda, hvernig valdi 

er beitt, hvernig þátttakendur eru meðhöndlaðir og hvernig farið er með þá sem eru „öðruvísi” (Johnson, 

1998; Sigurður Kristjánsson, 2003; Usher og Holmes, 1997). 

Þessar reglur voru hafðar til hliðsjónar við rannsóknarvinnuna. Hvað varðar sjálfræðisregluna þá voru 

þátttakendur í rannsókninni annað hvort nauðungarvistaðir eða sjálfræðissviptir en brýnt var fyrir þeim 

að þeir réðu því hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni og eins hitt að þeir gætu hætt þátttöku hvenær 

sem væri án eftirmála. Sjúklingar réðu því hversu lengi þeir dvöldu í slökunarherberginu og hvaða 

skynörvandi meðferð þeir vildu þiggja. Þannig var sjúklingunum sýnd virðing og þeir fengu að halda í 

sjálfræði sitt og eigin ákvarðanatöku. 

Reglan um skaðleysi og velgjörðir var höfð í fyrirrúmi og var markmið rannsóknar eingöngu það að 

róa sjúklinga og bæta líðan þeirra. Öll meðferð í slökunarherbergi miðast við að hlífa sjúklingum við 

þeirri erfiðu reynslu að verða fyrir þvingandi meðferð á deild, í kjölfar þess að þeir verði æstir og ógnandi 

eða beiti ofbeldi, sem hefur oft reynst þeim ákaflega erfið. 

Réttlætisreglan var einnig höfð í fyrirrúmi. Rannsakandi var meðvitaður um að sjúklingahópurinn væri 

viðkvæmt rannsóknarefni eins og Polit og Beck (2012) benda á og komið var fram af virðingu við 

sjúklinga. Polit og Beck (2012) benda einnig á mikilvægi þess að rannsóknin valdi þátttakendum ekki 

skaða og því vert að benda á að þeir voru vistaðir á bráðageðdeild 32C þegar íhlutunin fór fram og voru 

því undir eftirliti og fengu viðeigandi þjónustu. Þess var gætt í hvívetna að þeir vissu að þeir væru að 

samþykkja þátttöku í rannsókninni, farið var yfir kynningarbréf með þeim og það útskýrt eftir þörfum 

sjúklinga. Leitast var eftir undirskrift sjúklinga á bréf um upplýst samþykki og var það fengið.  
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Rannsakandi er starfandi hjúkrunarfræðingur á þeirri deild sem meðferðin fór fram á en var í 

námsleyfi þann tíma sem gagnaöflun fór fram. Það getur verið að einhverjir sjúklinganna (þeir sem áður 

höfðu legið á deildinni) hafi samþykkt þátttöku til þess að þóknast rannsakanda. 
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3 Niðurstöður 

Í eftirfarandi umfjöllun er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Byggt var á lýsandi tölfræði og 

ályktunartölfræði við úrvinnslu gagna. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum og greint 

verður frá niðurstöðum mælinga sem gerðar voru á þátttakendum og sjálfsmati sjúklinga. Lýsandi 

tölfræði var notuð til að sýna kyn þátttakenda, fjölda þeirra og aldur. Gert var t-próf paraðra úrtaka til að 

bera saman meðaltöl tveggja mælinga sama einstaklings sem gerðar voru fyrir og eftir skynörvandi 

meðferð í slökunarherbergi. Tilgangurinn var sá að meta hvort marktækur munur væri á meðaltölunum. 

Þá var einnig reiknað út mismunaskor mælinganna. Skoðaður var munur á meðaltali hópsins alls fyrir 

og eftir íhlutunina og notað t-próf paraðra úrtaka til að bera meðaltölin saman. 

 

3.1 Kyn og aldur þátttakenda 

 

Veittar voru 22 skynörvandi meðferðir í slökunarherbergi í þessari rannsókn. Þátttakendur voru 8 karlar 

(36,4%) og 14 konur (63,6%) eins og sjá má í töflu 4.  

 

Tafla 4. Kynjaskipting þátttakenda 

    Fjöldi Hlutfall (%) 

Kyn Karl 8 36,4 

  Kona 14 63,6 

 

Þátttakendur voru á aldrinum 21 til 64 ára og var meðalaldur í úrtakinu 35 ár. 

 

3.2 Dregur hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, sem byggir á 
skynörvun, úr spennu og vanlíðan einstaklinga inniliggjandi á 
bráðageðdeild? 

 

Til að meta hvort skynörvandi hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi dragi úr spennu og vanlíðan 

þátttakenda var borin saman sjálfsmetin líðan sjúklinga fyrir og eftir meðferð. Gert var t-próf paraðra 

úrtaka til að bera saman niðurstöður úr meðaltölum áðurnefndra þátta. Marktækur munur fékkst á 

meðaltölum á líðan þáttakenda fyrir og eftir meðferð í slökunarherbergi, t(21) = -6,731, p= 0,000. Líðan 

þátttakenda eftir meðferð í slökunarherbergi (m = 6,64) var að jafnaði betri en líðan þátttakenda var fyrir 

meðferð í slökunarherbergi (m = 4,68). Þessar niðurstöður má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5. T-próf paraðra úrtaka sýnir mismun fyrir og eftir meðferð 

 

 

Þegar reiknað var út mismunaskor til að meta áhrif meðferðarinnar kom í ljós að sjálfsmetin líðan 

sjúklinga fyrir og eftir meðferð, sem metin var á kvarða frá einum upp í tíu, batnaði að meðaltali um 1,98 

stig við meðferðina. Þennan mismun má sjá í töflu 6. 

 

Tafla 6. Mismunaskor 

 

 

3.3 Hver er meðal tímalengd hjúkrunarmeðferða í slökunarherbergi? 

 

Munur kom fram á meðal tímalengd hjúkrunarmeðferða í slökunarherbergi eftir kynjum. Eins og sjá má 

á mynd eitt voru konur (m = 27,65 mínútur) að jafnaði lengur í slökunarherberginu en karlar (m = 25,00 

mínútur). Að jafnaði var tímalengd allra (ef bæði kyn eru tekin saman) hjúkrunarmeðferðanna sem veittar 

voru í slökunarherbergi 26,68 mínútur.  
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Mynd 1. Tímalengd meðferðar mæld í mínútum. 

 

Lengsti tími meðferðar í slökunarherbergi var 40 mínútur og stysti tíminn var 15 mínútur. 

 

3.4 Breytast lífeðlisfræðileg gildi (blóðþrýstingur, hjartsláttur, 
öndunartíðni) einstaklinga eftir hjúkrunarmeðferð í 
slökunarherbergi, samanborið við lífeðlisfræðileg gildi þeirra fyrir 
meðferð? 

 

Til að meta hvort skynörvandi hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi breyti lífeðlisfræðilegum gildum 

(blóðþrýstingur, hjartsláttur, öndunartíðni) einstaklinga eftir hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi, 

samanborið við lífeðlisfræðileg gildi þeirra fyrir meðferð, voru bornar saman niðurstöður mælinga á 

lífeðlisfræðilegum gildum þátttakenda fyrir og eftir meðferð. Gert var t-próf paraðra úrtaka til að bera 

saman niðurstöður á meðaltölum áðurnefndra þátta það er efri mörk blóðþrýstings, neðri mörk 

blóðþrýstings, hjartsláttur og öndunartíðni fyrir og eftir meðferðina sem veitt var. Martækur munur kom 

fram á meðaltölum efri marka blóðþrýstings, t(21) = 2,165, p= 0,042. Efri mörk blóðþrýsings voru að 

jafnaði hærri (m = 127,27) fyrir meðferð en eftir meðferð (m = 122,23). Marktækur munur kom einnig 

fram á meðaltölum öndunartíðni, t(21) = 8,076, p= 0,000. Öndunartíðni fyrir meðferð (m = 17,32) var að 

jafnaði hærri en öndunartíðni eftir meðferð (m = 13,50). Ekki kom fram munur á meðaltölum neðri marka 

blóðþrýstings, t(21) = 1,044, p= 0,308 við marktektarprófið með tvíhala aðferð. Þegar horft er á 

meðaltalstölur fyrir neðri mörk blóðþrýstings fyrir og eftir meðferð sést að neðri mörk blóðþrýstings eru 

að jafnaði hærri (m = 82,95) fyrir meðferð en eftir meðferð (m = 81,45). Marktektarprófið sýndi heldur 
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ekki mun á meðaltölum hjartsláttar t(21) = 1,992, p= 0,060 með tvíhala aðferð en þegar horft er á 

meðaltalstölur fyrir hjartslátt sést að hjartsláttur er að jafnaði hærri (m = 93,86) fyrir meðferð en eftir 

meðferð (m = 90,05). Tafla 5 sýnir niðurstöður á muni þessara þátta sem fékkst með tvíhala 

marktektarprófi. 

Þegar reiknað var út mismunaskor til að meta áhrif meðferðarinnar kom í ljós að efri mörk 

blóðþrýstings lækkuðu að meðaltali um 5,05 mmHg, neðri mörk blóðþrýstings lækkuðu að meðaltali um 

1,50 mmHg, öndunartíðni lækkaði að meðaltali um 3,82 á mínútu og hjartsláttur lækkaði um 3,82 slög á 

mínútu að meðaltali. Þennan mismun má sjá í töflu 6. 

Þar sem fram kemur stefnutilgáta í rannsókninni þ.e. haldið er fram að skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi dragi úr spennu og vanlíðan sjúklinga á bráðageðdeild var gert einhala (e. one tailed) 

t-próf paraðra úrtaka til að greina hvort mismunur meðaltala mælinga á neðri mörkum blóðþrýstings og 

hjartslætti fyrir og eftir meðferð væri marktækur. Mismunur var þá marktækur fyrir hjartslátt, t(21) = 

1,992, p= 0,030. 

 

3.5 Er munur á því hvernig konur og karlar meta líðan sína fyrir og eftir 
meðferð í slökunarherbergi? 

 

Munur kom fram á því hvernig karlar og konur mátu líðan sína fyrir og eftir meðferð í slökunarherbergi.  

Konur mátu meiri breytingu að jafnaði á líðan sinni til batnaðar (m = 2,07stig) eftir meðferð, borið saman 

við líðan fyrir meðferð, en karlar (m = 1,75 stig) gerðu eins og sjá má á mynd 2. 
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Mynd 2. Munur á breytingu til batnaðar á líðan kvenna og karla eftir skynörvandi meðferð í 
slökunarherbergi – meðaltal. 

 

Meiri munur var einnig á dreifingu gilda fyrir breytta líðan hjá konum en körlum. Breytingar á líðan 

kvenna til batnaðar eftir meðferð samanborið við líðan þeirra fyrir meðferð var frá engu stigi (óbreytt 

líðan) og upp í 5 stig, mælt á kvarða frá einum upp í tíu. Ein kona (7,14%) merkti líðan sína óbreytta, 

sex konur (42,85%) sögðu líðan sína hafa batnað um eitt stig, þrjár konur (21,45%) sögðu líðan sína 

hafa batnað um tvö stig, ein (7,14%) um þrjú stig, ein (7,14%) um fjögur stig og tvær (14,28%) konur 

sögðu líðan sína hafa batnað um fimm stig. Þessar niðurstöður má sjá á myndum 3 og 4. 

Breytt líðan karla til batnaðar eftir meðferð samanborið við líðan þeirra fyrir meðferð var frá einu stigi 

upp í þrjú stig. Eins og sést á myndum 3 og 4 sögðu fjórir karlar (50%) líðan sína hafa batnað um eitt 

stig, tveir karlar (25%) sögðu líðan sína hafa batnað um tvö stig og tveir karlar (25%) sögðu líðan sína 

hafa batnað um þrjú stig. 
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Mynd 3. Breyting á líðan karla og kvenna til batnaðar eftir skynörvandi meðferð miðað við líðan 
þeirra fyrir meðferð (mæld í stigum). 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfallsleg breyting á líðan karla og kvenna til batnaðar, eftir skynörvandi meðferð í 
slökunarherbergi, miðuð við líðan þeirra fyrir meðferð. 
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3.6 Hvaða skynörvandi meðferð velja einstaklingar sér helst í 
slökunarherbergi? Er munur á vali kvenna og karla? 

 

Þátttakendur gátu valið sér þá skynörvandi meðferð sem þeir vildu þiggja í slökunarherberginu. Hægt 

var að velja fleiri en eina meðferð í hvert skipti. Þrettán þátttakendur (59,1%) völdu að ráða og velja 

lýsingu slökunarherbergisins, ellefu þátttakendur (50%) völdu að hlusta á tónlist, sjö þátttakendur 

(31,8%) völdu að þiggja handanudd, fjórir þátttakendur (18,2%) völdu að gera öndunaræfingar og fjórir 

þátttakendur (18,2%) völdu annað (sjá mynd 5). Annað sem þátttakendur völdu sér var að kreista litla 

grjónapúða (einn þátttakandi), gera handavinnu (einn þátttakandi) og lesa bók (tveir þátttakendur). 

 

 

 

Mynd 5. Hvaða aðferð/hluti notaðir þú á meðan þú varst í slökunarherberginu? (Hægt var að 
merkja við fleira en eitt) 

 

Þegar horft er til þess hvort munur sé á vali karla og kvenna hvað varðar meðferð í slökunarherbergi 

má sjá á mynd 6 að hlutfallslega jafn margar konur og karlar völdu að hlusta á tónlist í 

slökunarherberginu eða helmingur þátttakenda. Fleiri konur (64%) að jafnaði völdu lýsingu í 

slökunarherbergi en karlar (50%). Hlutfallslega fleiri karlar (38%) völdu að þiggja handanudd en konur 

(29%) en hlutfallslega fleiri konur (21%) völdu að gera öndunaræfingar en karlar (13%). Fjórar konur 

(29%) völdu einnig annað í slökunarherberginu. Þessar niðurstöður má sjá á mynd 6. 
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Mynd 6. Hlutfall karla og kvenna eftir því hvaða meðferð þau völdu sér í slökunarherberginu 

 

Níu þátttakendur völdu sér tvennt á sama tíma og fjórir þátttakendur völdu þrennt í sömu íhlutun. Þar af 

voru sjö sem völdu saman tónlist og lýsingu, tvær konur völdu saman öndunaræfingar og lýsingu og 

fjórar konur völdu saman tónlist, lýsingu og annað. Sama hlutfall karla og kvenna (50%) notaði tónlist 

og lýsingu á sama tíma. 
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4 Umræða 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að skynörvandi meðferð í slökunarherbergi leiðir til slökunar 

og betri líðanar bráðveikra sjúklinga á bráðageðdeild. Lífeðlisfræðileg gildi þátttakenda lækka við 

skynörvandi meðferð í slökunarherbergi og sjálfsmetin líðan þátttakenda er betri eftir meðferð en hún 

var fyrir meðferð. Svör fengust við öllum rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram við undirbúning 

rannsóknarinnar og verður gert grein fyrir þeim hér á eftir.  

4.1 Áhrif skynörvandi hjúkrunarmeðferðar í slökunarherbergi á spennu 
og vanlíðan einstaklinga í geðrofi, sem eru inniliggjandi á 
bráðageðdeild 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendum rannsóknarinnar finnst að hjúkrunarmeðferð í 

slökunarherbergi, sem byggir á skynörvun, dragi úr spennu og vanlíðan hjá sér. Þegar litið er til þess 

hvernig þessir einstaklingar mátu líðan sína fyrir og eftir skynörvandi meðferð í slökunarherbergi, á 

kvarða frá einum upp í tíu, sýna niðurstöðurnar að sjálfsmetin líðan sjúklinga batnar marktækt að jafnaði 

um 1,98 stig við meðferðina. Það er í samræmi við niðurstöður Sivac (2012) en niðurstöður hans sýndu 

að líðan sjúklinga batnaði um að minnsta kosti tvo eftir meðferð í slökunarherberginu en sú líðan var 

metin á sama kvarða og notaður var í þessari rannsókn. Þetta er einnig í samræmi við aðrar 

rannsóknarniðurstöður sem sýnt hafa marktækan mun á líðan sjúklinga til hins betra hvað varðar streitu, 

kvíða, óróleika og spennu eftir meðferð í slökunarherbergi, samanborið við líðan þeirra fyrir meðferð 

(Chalmers o.fl., 2012; Champagne, 2003; Costa o.fl., 2006; Cummings o.fl., 2010; Reddon, 2004 og 

Sivak, 2012). Einungis einn einstaklingur (7% þátttakenda) greindi ekki breytingu á líðan sinni eftir 

meðferð í slökunarherberginu samanborið við líðan hans fyrir meðferð. Engum þátttakanda fannst sér 

líða verr eftir meðferðina en honum leið fyrir hana. Er það sambærilegt rannsóknaniðurstöðum 

Champagne og Sayer (2003), Cummings o.fl. (2010) og Novac o.fl (2012) sem einnig báðu þátttakendur 

um að meta líðan sína sjálfir, fyrir og eftir skynörvandi meðferð í slökunarherbergi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þannig fyrri rannsóknarniðurstöður um að meðferðin leiði til þess 

að einstaklingar nái slökun og ró (Champagne og Sayer, 2003; Cummings o.fl., 2010; Lee o.fl., 2010 og 

Novac o.fl., 2012). 

4.2 Tímalengd hjúkrunarmeðferða í slökunarherbergi 

Fram kemur í fræðilegum heimildum að lengd skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi ætti að miðast 

við 30 til 40 mínútur að hámarki í senn (Björkdahl, 2015; MacDaniel, 2009). Rannsóknarniðurstöður hafa 

þó sýnt fram á að styttri tími meðferðar hefur haft marktæk áhrif til að bæta líðan einstaklinga á 

geðdeildum. Þannig sýndu rannsóknarniðurstöður Reddon og félaga (2004) marktæk áhrif á líðan 

sjúklinga eftir tuttugu mínútna langa meðferð í slökunarherbergi. Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt 

marktæka betri líðan þátttakenda eftir 10 til 20 mínútna langt handanudd (Garner o.fl., 2008; Harris, 

2013; Hicks-Moore og Robinson, 2008 og Labrique-Walusis o.fl., 2010) og tíu mínútna langar 

djúpöndunaræfingar (Chlan og Heiderscheit, 2013; Kjellgren o.fl., 2007; Pestka o.fl., 2013 og Schmidt 

o.fl., 2012).  
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Ekki var reynt að hafa áhrif á tímalengd meðferða í þessari rannsókn heldur fengu þátttakendurnir 

sjálfir að stjórna því hversu lengi íhlutunin stóð. Niðurstöðurnar sýndu að konur þáðu að jafnaði 2,65 

mínútum lengri íhlutun en karlar og að jafnaði var tímalengd allra hjúkrunarmeðferðanna sem veittar 

voru í slökunarherberginu 26,68 mínútur. Lengsti tími meðferðar í slökunarherbergi var 40 mínútur og 

stysti tíminn var 15 mínútur. Ekki var athugað sérstaklega hvort tímalengd íhlutunar væri mismunandi 

eftir því hvaða meðferð þátttakendur völdu sér. Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast fyrri 

rannsóknum hvað varðar tímalengd skynörvandi meðferða í slökunarherbergi. 

4.3 Breytingar á lífeðlisfræðilegum gildum  

Breytingar verða á lífeðlisfræðilegum gildum sjúklinga við meðferð í slökunarherbergi. Marktækar 

breytingar urðu til lækkunar á efri mörkum blóðþrýstings, öndunartíðni og hjartslætti eftir meðferð frá því 

sem var fyrir meðferðina. Í lýsandi gögnum mátti sjá að neðri mörk blóðþrýstings lækka við meðferðina 

en marktekt fékkst ekki fram með marktektarprófi. Getur það skýrst af litlu úrtaki rannsóknarinnar. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknarniðurstöður þar sem fullyrt er að skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi valdi lífeðlisfræðilegri slökun gegnum sefdrifishluta taugakerfisins þannig að það hægi 

á hjartslætti, blóðþrýstingur lækki og öndun verði hægari og dýpri og að sýnt hafi verið fram á það með 

megindlegum mælingum (Edge, 2003; Harris, 2013; Pestka o.fl., 2013; Schmidt o.fl., 2012; Solanki o.fl., 

2013; Tan o.fl., 2012; Yang o.fl., 2012). 

4.4 Munur á mati karla og kvenna á eigin líðan fyrir og eftir meðferð í 
slökunarherbergi 

Þegar horft er til mats á eigin líðan kom í ljós að munur er á því hvernig karlar og konur mátu líðan sína 

fyrir og eftir meðferð í slökunarherbergi. Konur greindu að jafnaði meiri mun á líðan sinni eftir meðferð, 

samanborið við fyrir meðferð, en karlar gerðu. Meiri munur var einnig á dreifingu gilda fyrir breytta líðan 

hjá konum en hjá körlum. Aðrir rannsakendur virðast ekki hafa borið saman líðan kvenna og karla heldur 

metið breytingar á líðan allra þátttakenda burtséð frá kyni þeirra. Champagne og Sayer (2003) greindu 

hinsvegar mesta breytingu á líðan þeirra þátttakenda sem leið verst fyrir meðferðina. Hins vegar hafa 

fyrri rannsóknarniðurstöður sýnt marktækan mun, samkvæmt sjálfsmati þátttakenda, til hins betra á líðan 

þeirra við meðferðina og segja hana árangursríka og draga úr vanlíðan og streitu (Cummings o.fl., 2010; 

Knight o.fl., 2010; Lee o.fl., 2010; Novak o.fl., 2012; Smith og Jones, 2014).  

4.5 Hvaða skynörvandi meðferð velja einstaklingar sér helst í 
slökunarherbergi? Er munur á vali kvenna og karla? 

Þátttakendur áttu val um þá skynörvandi meðferð sem þeir vildu þyggja í slökunarherberginu. Algengast 

var að þátttakendur völdu lýsingu (13) og að hlusta á tónlist (11) og var sama hlutfall karla og kvenna 

(50%) sem völdu að hafa bæði lýsingu og tónlist á sama tíma. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

annarra rannsókna þar sem leitað var eftir því hvaða meðferð sjúklingunum fannst hjálpa sér mest í 

slökunarherbergi. Niðurstöður rannsókna Knight o.fl. (2010), LeBel o.fl. (2010) og Novac o.fl. (2012) 

leiddu í ljós að sjúklingum fannst hvað hjálplegast að fá sjónræna örvun með lýsingu og að hlusta á 

tónlist og að algengast væri að sjúklingar vildu hlusta á tónlist í slökunarherbergi en í þeim rannsóknum 

var ekki borið saman val kvenna og karla eins og gert var í þessari rannsókn. 
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Næst algengast var að sjúklingar vildu þiggja handanudd (7) og fæstir vildu gera öndunaræfingar (4). 

Mismunur var á vali karla og kvenna hvað varðar handanudd og slakandi öndunaræfingar því 

hlutfallslega fleiri karlar vildu þiggja handanudd og fleiri konur völdu að gera öndunaræfingar. Eingöngu 

konur völdu sér að gera annað jafnframt því að hlusta á tónlist og ráða lýsingu herbergis. Í öðrum 

rannsóknum virðist ekki hafa verið borið saman val kvenna og karla en niðurstöður þeirra hafa sýnt að 

sjúklingum finnst hjálplegt að fá meðferð á hendur sínar svo sem nudd, hreyfa hendur og kreista og 

einnig að gera slakandi öndunaræfingar (Knight o.fl., 2010; LeBel o.fl., 2010; Novac o.fl., 2012). 

4.6 Gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 

Mikið er fjallað um það í fræðilegum heimildum hvernig bregðast eigi við ofbeldi og afleiðingum þess á 

geðdeildum. Mikilvægt er að fækka tilfellum ofbeldis og þvingandi meðferða á geðdeildum þar sem 

afleiðingar þess fyrir sjúklinga og starfsfólk eru oft alvarlegar. Til að auka gæði umönnunar á geðdeildum 

er mikilvægt að hægt sé að sjá fyrir hvort hætta sé á ofbeldi, til þess að geta gripið til fyrirbyggjandi 

aðgerða. Það samræmist hugmyndafræði hjúkrunarfræðinga um forvarnir. Skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi er forvörn og er meðferð sem miðar að því að bæta líðan sjúklinga og hjálpa þeim að 

róa sig ásamt því að forða því að þeir missi stjórn á sér, beiti ofbeldi og verði sjálfir beittir þvingandi 

meðferðum. Þetta er afar mikilvægt því sjúklingar verða oft fyrir miklum áföllum við þvingandi meðferðir 

(Ash o.fl., 2015). Starfsfólki geðdeilda finnst oft erfitt að beita skjólstæðinga sína þvingandi meðferðum 

og upplifa því oft sektarkennd, eftirsjá, gremju, kvíða og vonbrigði í kjölfar þess að hafa þurft að beita 

sjúklinga þvingandi meðferðum (Happel og Gaskin, 2011; Happell og Koehn 2010, 2011; Perkins, 

Prosser, Riley og Whittington, 2012; Roberts, Crompton, Milligan og Groves, 2009). Það er einnig vert 

að benda á að starfsfólk sem hefur jákvæð viðhorf til sjúklinga leggur sig fram um að nota mildari aðferðir 

við að róa þá, það er færara í umönnun og beitir síður þvingandi meðferðum en þeir sem hafa neikvæð 

viðhorf til sjúklinga á geðdeildum (Björkdahl, Palmstierna og Hansebo, 2010; Happell og Koehn, 2010, 

2011). 

Það er því mikilvægt fyrir hjúkrun að niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á það með 

mælingum á lífeðlisfræðilegum gildum, að skynörvandi meðferð í slökunarherbergi leiði til slökunar og 

þess, að sjúklingum líði betur eftir meðferðina miðað við fyrir meðferð, að þeirra eigin mati. Þannig 

dregur úr líkum á því að sjúklingar missi stjórn á hegðun sinni og beiti ofbeldi. Það að fyrirbyggja að 

ofbeldi eigi sér stað inni á geðdeild er liður í því að auka öryggi og gæði umönnunar og stuðla með því 

að betri líðan sjúklinga og starfsfólks á geðdeildum. 

Einnig er vert að benda á að þetta er fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem gerð hefur verið hér á 

landi og verður hún viðbót við þær alþjóðlegu rannsóknir þar sem rannsökuð hafa verið áhrif skynörvandi 

meðferðar í slökunarherbergi auk þess sem hún mun leggja grunn að frekari rannsóknum hérlendis. 

4.7 Styrkleikar og kostir rannsóknar 

Einn mesti styrkur tilfellatilrauna, fyrir utan rannsóknarsniðið sem telst vera sterkt, er sá að þær eru 

hagkvæmar, auðveldar í framkvæmd og henta oft hjúkrunarfræðingum vel við rannsóknir á 

starfsvettvangi (Levy og Ellis, 2011; Polit og Beck, 2012). Þær eru því góður kostur og geta verið hentug 

leið til þróunar þekkingar og til að hagnýta rannsóknarniðurstöður yfir á starfsvettvang. Það að gera 
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forprófun gefur líka vísbendingar um hver séu áhrif meðferðarinnar sem verið er að veita sjúklingum 

(Polit og Beck, 2012). Til að tryggja réttmæti og að unnt væri að endurtaka rannsóknina var leitast við 

að leggja til ítarlega lýsingu á þátttakendum og aðstæðum svo sem kyn, aldur, sjúkdómsgreiningu og 

einnig lýsingu á umhverfinu þar sem rannsóknin var framkvæmd ásamt aðferðum og aðstæðum við 

öflun gagna (Levy og Ellis, 2011; Wendt og Miller, 2012). Háðar og óháðar breytur rannsóknar voru 

skilgreindar, lýst var aðgerðum og því verklagi sem var viðhaft við gagnaöflun og meðferðin var skráð 

af heilindum til að tryggja samkvæmni og nákvæmni íhlutunarinnar (Levy og Ellis, 2011; Wendt og Miller, 

2012). Það er einnig styrkur að allar mælingar voru gerðar eins og af sama aðila. 

4.8 Takmarkanir rannsóknar 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að úrtakið er þægindaúrtak, að samanburðarhópur var ekki til 

staðar til að styrkja niðurstöðurnar og að úrtakið var lítið. Það getur haft þau áhrif að erfitt sé að fá fram 

marktækar breytingar við marktektarpróf ásamt því að hafa áhrif á alhæfingargildi niðurstaðna (Eccles, 

Grimshaw, Campbell og Ramsay, 2003; Eliopoulos o.fl., 2004; Polit og Beck, 2012). Þannig má velta 

fyrir sér hvort áhrif meðferðarinnar séu til komin vegna meðferðarinnar sjálfrar eða öðrum tengdum 

þáttum eins og því að vera einn með meðferðaraðila og að verða fyrir minna áreiti frá deild þegar dvalið 

er í slökunarherbergi. 
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5 Ályktanir  

Stutt er síðan farið var að veita inniliggjandi sjúklingum á geðdeildum skynörvandi meðferð í 

slökunarherbergi og er lítt rannsakað hver árangur þeirrar meðferðar er. Í þessari rannsókn var leitast 

við að kanna áhrif skynörvandi meðferðar í slökunarherbergi á inniliggjandi sjúklinga á bráðageðdeild 

og hvort meðferðin hafi leitt til þess að þeir næðu slökun og betri líðan. Þetta er í fyrsta sinn sem 

meðferðin er veitt fullorðnum einstaklingum á geðdeild á Íslandi og áhrif meðferðarinnar hafa ekki verið 

könnuð hérlendis fyrr. Áhersla er lögð á að draga úr þvingandi meðferðum á geðdeildum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að meðferðin hjálpi bráðveikum einstaklingum á geðdeild við að ná 

slökun og að hún bæti líðan þeirra, að þeirra eigin mati.  

Hægt er að draga ýmsar ályktanir af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Má fyrst nefna að þar sem 

erfitt getur verið að alhæfa niðurstöður tilfellatilrauna yfir á aðra einstaklinga, er gagnlegt að endurtaka 

þær. Hægt væri að sameina niðurstöður nokkurra tilfellatilrauna og gera fjölrannsóknargreiningu. Einnig 

er æskilegt að úrtak rannsóknar væri stærra. Þetta hvorutveggja myndi auka marktekt niðurstaðna. 

Einnig væri vert að kanna hvort skynörvandi meðferð í slökunarherbergi dregur úr þvingandi meðferðum 

sjúklinga eins og nauðungarlyfjagjöfum.  

Það er einnig mikilvægt að efla þessa meðferð á geðdeildum enn frekar í forvarnarskyni. Gott væri 

að sjúklingar tækju þátt í því að greina hvað þeim finnst sér hjálplegt til að róa sig og hvað ekki. Best 

væri að gera slíkt þegar sjúklingar eru rólegir og vel fyrirkallaðir og þá væri hægt að gera með þeim 

áætlun um hvernig best sé að bregðast við þegar þeim líður illa, eru spenntir eða reiðir og þannig að 

róa þá á einstaklingsmiðaðan hátt. 

Mikilvægt er að þróa skynörvandi meðferð í slökunarherbergi enn frekar á geðdeildum og bæta við 

frekari meðferðarúrræðum eins og skynörvun með lykt, bragði og húðskyni. Áhrif slíkrar skynörvunar 

eru þekkt og hafa reynst mjög hjálpleg sjúklingum á geðdeildum. Þá er nauðsynlegt að starfsfólk fái 

fræðslu og þjálfun til að tryggja að meðferðin standi sjúklingum alltaf til boða þegar þeir þurfa á henni 

að halda.  
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Fylgiskjal 1 - Safewards módelið 
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Fylgiskjal 2 - Mat notanda á gagnsemi meðferðar í slökunarherbergi 

 

 

 

 

Mat notanda á gagnsemi meðferðar í slökunarherbergi 

 

Sjúklingur: Kona  / karl,    fæðingarár: ________                                 Dags:_________________________ 

Kom klukkan:_________________________ 

Hvernig líður þér fyrir meðferð í slökunarherbergi? 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

        

Lífsmörk fyrir meðferð; Blóðþrýstingur___________ , Púls____________, Öndun__________ 

Fór klukkan:_________________________ 

Hvernig líður þér eftir meðferð í slökunarherbergi? 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

         
Lífsmörk eftir meðferð; Blóðþrýstingur___________ , Púls____________, Öndun__________ 
 

Hvaða aðferðir / hluti notaðir þú á meðan þú varst í slökunarherberginu? 

 Lýsingu  

 Tónlist  

 Slökunardisk með tali 

 Slökunartónlist 

 Nudd (hendur/herðar) 

 Öndunaræfingar  

 Annað;   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 – Kynning rannsóknar 

 

                                                                 

                                                                                 

 

Kynning á lokaverkefni til meistaragráðu við 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

„Skynörvun í slökunarherbergi. Forvörn og meðferðartæki á 

geðdeild: Forrannsókn“ 

 

Kæri þátttakandi  

Óskað er eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn en hún er hluti af  er lokaverkefni mínu 

til meistaragráðu við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  Markmið þessarar forrannsóknar 

er að þróa, innleiða og veita inniliggjandi sjúklingum á bráðageðdeild, skynörvandi 

hjúkrunarmeðferð í slökunarherbergi með það að markmiði að draga úr spennu, vanlíðan og 

árásargirni sjúklinga.  

Ábyrgðarmaður verkefnisins er:  

 Dr. Jóhanna Bernharðsdóttir, lektor, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.  

 Sími: 5254987 og  netfang: johannab@hi.is  

Þátttaka þín felst í því að þú samþykkir að mæld verði lífsmörk hjá þér, fyrir og eftir meðferð 

í slökunarherbergi (blóðþrýstingur, hjartsláttur og öndunartíðni) og að þú metir líðan sína á 

skalanum 1 til 10 þar sem versta mögulega líðan er 1 og besta líðan er 10. Einnig verður skráð 

hvort þú hlustir á tónlist, notir lýsingu herbergis, gerir öndunaræfingar eða þiggur handanudd. 

Þessar niðurstöður verða skráðar á lista, „Mat notanda á gagnsemi meðferðar í 

slökunarherbergi“ og verða notaðar við úrvinnslu gagna. Rannsóknin mun fara fram í 

febrúar til mars 2016 og mun meðferðin taka um hálfa klukkustund.  Gögnum verður eytt eftir 

úrvinnslu eða eigi síður en 31 desember 2016 og ekki verður hægt að rekja niðurstöður til þín. 
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Þagnarskyldu, nafnleynd og trúnaði er heitið; 

Nafnleyndar er heitið og trúnaðar verður gætt þannig að hvorki nafn þitt né önnur 

persónuauðkenni munu koma fram í niðurstöðum eða umfjöllun um þær í verkefninu.  Öll 

gögn verða geymd í læstri hirslu á deild og verður eytt eftir úrvinnslu þeirra.  Niðurstöður 

verkefnisins verða birtar í lokaverkefni undirritaðrar og á Skemmunni og hugsanlega verður 

skrifuð grein um þetta efni í íslenskt eða erlent tímarit.  

Engin áhætta er talin fylgja þátttöku í verkefninu.  Vert er að taka fram að þú hefur fullt frelsi 

til að hafna þátttöku og getur hætt hvernær sem er, hver svo sem ástæðan kann að vera án 

eftirmála af nokkru tagi. 

Enginn persónulegur ávinningur fylgir þátttöku þinni í verkefninu, hins vegar getur hún leitt 

til aukins skilnings á því hvernig skynörvandi meðferð í slökunarherbergi getur hjálpað 

sjúklingum að róa sig og ná slökun með það að markmiði að draga úr spennu, vanlíðan og 

árásargirni sjúklinga.    

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi verkefnið eða þátttöku er velkomið að hafa samband 

við undirritaða. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Ásdís Jónsdóttir 

Meistaranemi í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands 

Sími: 5434423 

Netfang; asj23@hi.is  
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Fylgiskjal 4 – Upplýst samþykki 

 

 

 

                                                       

 

 
 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

 

„Skynörvun í slökunarherbergi 

Forvörn og meðferðartæki á geðdeild: Forrannsókn“ 

 
 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar forrannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um 

rannsóknina sem mér voru afhentar. Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég 

er fús að taka þátt í þessari rannsókn. Mér er ljóst að þó að ég hafi skrifað undir samþykki 

þetta get ég hætt þátttöku hvenær sem er án útskýringa og án þess að það komi niður á 

þeirri heilbrigðisþjónustu sem ég á rétt á. 

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að lokinni rannsókn og eftir úrvinnslu 

gagna og eigi síðar en 31. desember 2016.  

Reykjavík _______________ 

 

 

 

__________________________________      ___________________________________                 

 

                     Þátttakandi                                                            Rannsakandi 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eiríksgötu 

34, 101 Reykjavík. Sími: 543 7465, tölvupóstfang: sidanefnd@landspitali.is 



  

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

69 

Fylgiskjal 5 – Leyfi siðanefndar Landspítala 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reykjavík, 4. febrúar 2016 

JSn/js 
 
 
 
 

 
Jóhanna Bernharðsdóttir, lektor. 

Hjúkrunarfræðideild HÍ 

Eirbergi. 
 

 
 

Varðar erindi 1/2016 „Skynörvun í slökunarherbergi. Forvörn og meðferðartæki 

á geðdeild: Forrannsókn“. 

 
Ágæta Jóhanna. 

 
Höfum móttekið svar þitt dagsett 30. janúar 2016 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti. 

 
Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með 

veitt. 

 
Siðanefnd LSH bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar 

þar sem vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt 

fer Siðanefnd LSH fram á að fá send afrit af birtum greinum um rannsóknina. 

 
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 

 

 
 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 

 
Jónína Sigurðardóttir, forstöðumaður. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siðanefnd Landspítala Formaður: Jón Snædal 

Vísinda- og þróunarsviði Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 

Eirbergi, Eiríksgötu 34 Forstöðumaður: Jónína Sigurðardóttir 

101 Reykjavík Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
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Fylgiskjal 6 – Leyfi frá framkvæmdastjóra geðsviðs Landspítala 

 


