
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árangur tveggja habit reversal meðferða við 

húðkroppunar- og hárreytiröskun:  

Samanburður á berskjöldun og áreitastjórnun 
 

 

 

 

 

 

Hulda María Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til cand. psych. gráðu 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 

 
 



 
 

 
  

 

 

  

 

Efficacy of two habit reversal treatments for skin-picking disorder 

and hair-pulling disorder: Comparison of exposure and stimulus 

control 
 

 

 

 

Hulda María Einarsdóttir 

  

  

  

 

 

 

Thesis for the degree of Cand. Psych.  

Supervisors: Ragnar P. Ólafsson og Ívar Snorrason 

 

 

 

Faculty of Psychology 

School of Health Sciences 



 
 

June 2017 

 

 

 

  

 

Árangur tveggja habit reversal meðferða við húðkroppunar- og 

hárreytiröskun: Samanburður á berskjöldun og áreitastjórnun 
 

 

 

 

Hulda María Einarsdóttir 

  

  

  

 

 

  

Lokaverkefni til cand. psych. gráðu  

Leiðbeinendur: Ragnar P. Ólafsson og Ívar Snorrason 

 

 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til cand. psych. gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa 

 

 © Hulda María Einarsdóttir 2017 

  

Prentun: Háskólaprent 

 Reykjavík, Ísland 2017



i 
 

Útdráttur 

Markmið og tilgátur: Húðkroppunar- (Skin-picking disorder; SPD) og hárreytiröskun (Hair-

pulling disorder; HPD) eru langvinnar geðraskanir sem geta haft töluverð áhrif á lífsgæði 

fólks. Skortur er á fjölbreyttum og gagnreyndum meðferðarleiðum á þessu sviði. Megin 

markmið rannsóknarinnar var að meta árangur meðferðar sem felur í sér habit reversal þjálfun 

(e. habit reversal training; HRT) og telst vera kjörmeðferð fyrir þessar raskanir. HRT var 

annarsvegar veitt með áreitastjórnun (e. stimulus control; HRT-SC) þar sem reynt er að ná 

stjórn á vísbendum í umhverfi sem ýta undir hegðunina (n = 10) eða með berskjöldun og 

svarhömlun (e. cue-exposure with response prevention; HRT-CERP) þar sem tekist er á við 

aðstæður og reynt að ná stjórn á hegðuninni sjálfri með því að venjast vísbendum (n = 10). 

Búist var við því að HRT-CERP meðferðin yrði jafn árangursrík og HRT-SC meðferðin. 

Einnig var búist við því að mælingar á „ekki alveg rétt tilfinningu“ myndu lækka meira í 

kjölfar HRT-CERP meðferðar þar sem tekist er á við óhjálplegar hugsanir sem tengjast 

ófullkomnun. Aðferð: Þátttakendur voru 20 kvenkyns háskólanemar sem náðu 

greiningarviðum fyrir HPD (n=5) eða SPD (n=15). Öllum þátttakendum var raðað af 

handahófi í eitt af tveimur meðferðarformum sem hvort um sig samanstóð af fjórum 

vikulegum meðferðarstundum. Meðferðarárangur var metinn með sjálfsmatsspurningalistum 

og hálfstöðluðum viðtölum sem mæla alvarleika húðkropps- og hárreytis. Niðurstöður: 

Marktækt dró úr alvarleika einkenna við lok meðferðar hjá báðum hópum (p < 0,05) og voru 

vísbendingar um að lækkunin væri meiri í kjölfar HRT-CERP meðferðarinnar. Áhrifastærð 

(Cohen‘s d) mismunar var á bilinu 1,28 til 2,96 og var hærri á öllum mælitækjum í HRT-

CERP hópnum (2,27-2,96) samanborið við HRT-SC hópinn (1,28-1,30). Niðurstöður sýndu 

að það dró úr „ekki alveg rétt tilfinningu“ í kjölfar meðferðarinngripanna en ekki var 

marktækur munur á milli hópa. Umræða: Bæði HRT-SC og HRT-CERP reyndust 

árangursríkar leiðir til að draga úr HPD/SPD einkennum og benda niðurstöðurnar til að CERP 

sé gagnleg nýjung við meðhöndlun HPD/SPD einkenna sem áhugavert sé að þróa frekar.  

 

Efnisorð: Húðkroppunarrröskun, hárreytiröskun, habit reversal þjálfun, áreitastjórnun, 

vísbendaberskjöldun, svarhömlun, klínísk samanburðarrannsókn. 
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Abstract 

Objectives and hypotheses: Skin-picking disorder (SPD) and hair-pulling disorder (HPD) 

are chronic conditions that can significantly reduce peoples quality of life, but effective 

treatments are lacking. The main objective of this study was to evaluate the effectiveness of 

an habit reversal training (HRT) treatment, that is a first line treatment for these conditions. 

HRT was delivered in combination with either stimulus control (HRT-SC), attempting to 

control the environmental stimulus that evokes the behavior (n = 10), or cue-exposure with 

response prevention (HRT-CERP), where the situations are confronted in the attempt to 

control the behavior itself by habituation to cues (n = 10). It was expected that the HRT-

CERP would be equally effective as the well established HRT-SC. It was also expected that 

greater reductions would be observed in sensitivity to “not-just-right-experiences“ or NJRE, 

following HRT-CERP that targets unhelpful thoughts related to trait incompleteness. 

Method: Participants were 20 female university students who met diagnostic criteria for HPD 

(n = 5) or SPD (n = 15). All participants were randomly assigned to one of the two treatments, 

each consisting of four weekly sessions. Treatment effectiveness was evaluated with both 

self-report questionnaires and semi-structured clinical interviews of symptom severity. 

Results: Both treatment conditions resulted in statistically significant improvements on all 

outcome measures (p < 0,05) and there was indication that the HRT-CERP was superiour to 

HRT-SC. Pre to post treatment effect sizes (Cohen‘s d) ranged from 1,28 to 2,96 and were 

larger on all outcome measures in the HRT-CERP group (2,27-2,96) compared to the HRT-

SC group (1,28-1,30). Significant reductions in not-just-righ experiences were observed but 

were not qualified by treatment condition. Conclusions: Both HRT-SC and HRT-CERP 

proved effective in reducing HPD/SPD symptom severity. HRT-CERP is a promising 

alternative to the well established HRT-SC, and should be developed further to enhance 

treatment effectiveness of HPD/SPD symptoms.  

 

Keywords: Skin-picking disorder, hair-pulling disorder, habit reversal training, 

stimulus control, cue-exposure, response prevention, controlled clinical trial. 
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Líkamsmiðuð áráttuhegðun er endurtekin, skaðandi og hamlandi vanabundin hegðun. 

Dæmi um slíka hegðun er hárreyti, húðkropp og naglanag (Snorrason o.fl., 2012c; Teng 

Woods, Marcks og Twohig, 2004). Hárreytiröskun (e. Hair pulling disorder; HPD) og 

húðkroppunarröskun (e. Skin-picking disorder; SPD) hafa hlotið aukna athygli fræðaheimsins 

undanfarna tvo áratugi. Í HPD er endurtekið og óhóflega plokkað hár á höfði, andliti, 

kynfærum og öðrum líkamssvæðum (American Psychiatric Association [APA], 2013; Duke, 

Bodzin, Tavares, Geffken og Storch, 2009; Woods o.fl., 2006a) en í SPD er húð í andliti, á 

baki, bringu og öðrum líkamssvæðum kroppuð endurtekið og óhóflega (APA, 2013; Arnold 

o.fl., 1998; Bohne, Wilhelm, Keuthen, Baer og Jenike, 2002). Bæði HPD og SPD er nokkuð 

algengur og langvarandi vandi sem hefur veruleg vandkvæði í för með sér (Arnold, o.fl., 

1998; Flessner og Woods, 2006; Franklin o.fl., 2008; Odlaug og Grant, 2008a). Algengt er að 

fólk upplifi mikla skömm vegna vandans og hafi ekki vitneskju um að HPD/SPD sé 

viðurkenndur sálrænn vandi sem hægt er að meðhöndla (Grant o.fl., 2012). Þótt umræðan á 

þessu sviði hafi breyst verulega er nauðsynlegt að auka enn frekar almenna þekkingu á 

kvillunum og undirliggjandi þáttum þeirra. Einnig þarf að rannsaka frekar árangur meðferðar 

og fjölga inngripum sem auðvelda meðferðaraðilum að takast á við vandann. Hér á eftir fer 

stutt umfjöllun um einkenni HPD/SPD, viðhaldandi ferli og rannsóknir á árangri meðferða við 

HPD/SPD.  

 

Skilgreining á húðkroppunarröskun og hárreytiröskun 

 HPD einkennist af vanda við að draga úr eða hætta síendurteknu hárplokki sem veldur 

hárlosi eða skallablettum (Christenson o.fl., 1991a). Hegðunin eða afleiðingar hennar veldur 

mikilli vanlíðan, truflar daglegt líf og virkni í ýmsum aðstæðum og er ekki betur útskýrð með 

öðru geðrænu eða læknisfræðilegu ástandi (APA, 2013; Bohne, Keuthen og Wilhelm, 2005; 

Lochner, Grant, Odlaug og Stein, 2012a). Talið er að um 1 - 3% einstaklinga uppfylli 

greiningarviðmið fyrir HPD einhvern tímann á lífsleiðinni (Christenson, 1991a; Duke o.fl., 

2009; Woods o.fl., 2006a). Algengt er að upphaf einkenna sé á unglingsárum (Christenson og 

Mansueto, 1999; Duke o.fl., 2009) og er röskunin tíðari meðal kvenna (APA, 2013). Í sumum 

tilfellum er hárið borðað eftir að það er plokkað sem getur haft lífshættulegar afleiðingar í för 

með sér (Bouwer og Stein, 1998). 

 SPD er líklega náskyld HPD (Snorrason, Belleau og Woods, 2012a). 

Greiningaskilmerki fyrir SPD eru eins og fyrir HPD nema að hegðunin felst í húðkroppi 

(APA, 2013; Bohne, o.fl., 2002; Lochner o.fl., 2012b; Teng, Woods, Twohig, og Marcks, 

2002). Talið er að um 2 - 4,6% fólks uppfylli greiningarviðmið fyrir SPD einhvern tímann á 
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lífsleiðinni (Arnold, Auchenbach og McElroy, 2001; Bohne o.fl., 2002; Keuthen o.fl., 2000). 

Einkennin koma oftast fram í kringum unglingsárin (Simeon, o.fl., 1997; Wilhelm o.fl., 1999) 

og er SPD algengari meðal kvenna (APA, 2013). Húðkroppið veldur oft sárum, sýkingum eða 

varanlegum skaða á húðinni (Keuthen, o.fl., 2000; Odlaug og Grant, 2008a; Odlaug og Grant, 

2012; Wilhelm, o.fl., 1999). Í sjaldgæfum tilfellum geta djúp sár leitt til lífshættulegra 

fylgikvilla (Keuthen, o.fl., 2000; Kim, Garrison og Thomson, 2013; Kondziolka og Hudak, 

2008; O’Sullivan, Philips, Keuthen og Wilhelm, 1999). 

Klínísk birtingarmynd HPD og SPD er á margan hátt mjög svipuð (Bohne o.fl., 2005; 

Lochner, Simeon, Niehaus og Stein, 2002; Odlaug og Grant, 2008b). Raskanirnar koma oft 

fram saman (Arnold, o.fl., 1998; Lochner o.fl., 2002; Odlaug og Grant, 2012; Snorrason o.fl., 

2012a) og ganga að einhverju leiti í erfðir (Monzani, Rijsdijk, Harris og Mataix-Cols, 2014). 

Fólk eyðir oft miklum tíma á hverjum degi í að kroppa húð, plokka hár eða fela skaða og 

algengt er að fólk forðist félagslegar aðstæður (Flessner og Woods, 2006; Odlaug og Grant, 

2008b; Tucker, Woods, Franklin og Franklin, 2011; Wetterneck, Woods, Norberg og 

Begotka, 2006). Margir upplifa sektarkennd, eftirsjá og skömm vegna plokksins/kroppsins 

eða afleiðinga þess (Odlaug, Kim og Grant, 2010; Flessner og Woods, 2006). Algengar 

hliðaraskanir (e. comorbid) eru fíkni- kvíða- og lyndisraskanir (Arnold, o.fl., 2001; Calikusu, 

Yucel, Poiat og Baykdal, 2002; Christenson o.fl., 1991a). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar 

benda til að raskanirnar deili erfðafræðilegum undirstöðum sínum að fullu (Monzani o.fl., 

2014). Vegna þessara líkinda hafa sumir bent á að SPD og HPD gætu verið ólík birtingamynd 

af sama erfðasjúkdómi (e. genetic condition) og ætti því sama meðferð að henta báðum 

röskunum (Snorrason o.fl., 2012a; Yeh, Taylor, Þórðarson og Corcoran, 2003).  

 

Viðhaldandi ferli húðkroppunar- og hárreytiröskunar  

Samkvæmt atferlislíkani Mansueto og félaga (1997) er húðkroppi/hárplokki viðhaldið 

með styrkjandi afleiðingum. Hegðunin er jákvætt styrkt með aukinni vellíðan sem fólk 

upplifir eftir kropp/plokk en neikvætt styrkt þar sem dregur úr vanlíðan þegar hegðunin er 

framkvæmd (Snorrason o.fl., 2012a). Með endurteknu kroppi eða plokki verða hlutlaus áreiti 

að skilyrtum áreitum sem ýta undir hegðunina. Áður hlutlaus áreiti eins og staðsetning, 

aðstæður og líðan virka þá sem kveikjur fyrir hegðunina og kalla fram löngun til að 

kroppa/plokka (Mansueto o.fl., 1999). Hingað til hefur athyglin aðallega beinst að ytri áreitum 

eins og aðstæðum eða staðsetningu. Vaxandi stuðningur er við það að innri þættir eins og 

hugsanir og líðan leiki stórt hlutverk í að viðhalda húðkroppi og hárplokki (Ferrao, Miguel og 

Stein, 2009; Hajcak, Franklin, Simons og Keuthen 2006).  
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Talið er að fullkomnunarárátta geti verið undirliggjandi þáttur í HPD/SPD en hún 

einkennist af vangetu til að slaka á og sterkri þörf til að klára verk sem hafið er (Gupta, Gupta 

og Schork, 1996; Pelissier og O‘Connor, 2004). Sett hefur verið fram líkan sem kallast á 

ensku Frustrated action model þar sem gert er ráð fyrir að þessi fullkomnunarárátta sé bæði 

orsaka- og viðhaldandi þáttur í HPD/SPD (O‘Connor, 2002). Samkvæmt líkaninu framkvæma 

einstaklingar kropp/plokk til að losa um þá spennu eða pirring sem er tilkomin vegna 

neikvæðra tilfinninga tengt fullkomnunaráráttu (Diefenbach, Mouton-Odum og Stanley, 2002; 

O‘Connor, 2002; Roberts, O‘Connor, Aardema og Bélanger, 2015). Sú tilhneiging að upplifa 

ófullkomnun (e. trait incompleteness) fylgir oft fullkomnunaráráttu og er algeng hjá fólki með 

HPD/SPD (Ferrao o.fl., 2009; Hajcak o.fl., 2006). Upplifun ófullkomnunar lýsir sér þannig að 

kropp/plokk er oft framkvæmt til að laga misfellur á húð eða fjarlægja hár sem er á einhvern 

hátt ekki rétt (Grant, Odlaug og Kim, 2010). Margir greina frá óútskýranlegri „ekki alveg rétt 

tilfinningu“ (EART) og sterkri þörf til að bregðast við henni. Algengt er að upplifa létti eða 

ánægju þegar þörfinni er svalað og styrkur upplifunarinnar veltur oft á því hversu vel 

takmarkinu er náð (Snorrason, Smari og Olafsson, 2010). Meðferðarinngrip sem eru hönnuð 

til að takast á við innri ferli tengd HPD/SPD geta verið gagnleg fyrir fólk með 

fullkomnunaráráttu. Þannig er hægt að vinna með uppsafnaðan pirring, óraunhæfar kröfur og 

„ekki alveg rétt tilfinningar“. 

 

Meðferð við HPD og SPD 

Lyfjameðferð 

Sú vanlíðan og truflun sem fylgir HPD/SPD undirstrikar þörfina fyrir árangursríka 

meðferð. Hingað til hefur meðhöndlun að mestu miðast við hugræn atferlisinngrip og 

lyfjameðferð (Chamberlain, Fineberg og Odlaug, 2012). Engin ákveðin lyfjameðferð er talin 

til kjörmeðferðar við slíkum vanda en síðasta áratuginn hafa verið framkvæmdar tvíblindar 

klínískar samanburðarrannsóknir með lyfleysu á sjúklingum með SPD (Arbabi o.fl., 2008; 

Bloch, Elliot, Thompson og Koran, 2001; Simeon o.fl., 1997) og HPD (Bloch o.fl., 2007; 

Christenson o.fl., 1991b; Dougherty, Loh, Jenike og Keuthen, 2006). Niðurstöður benda til að 

lyfjameðferð (SSRI-lyf, fluoxetine, clomipramine) beri meiri árangur en lyfleysumeðferð við 

SPD (Arbabi o.fl., 2008; Bloch o.fl., 2007; McGuire o.fl., 2014; Simeon o.fl., 1997; Keuthen 

o.fl., 2007). Í yfirlitsgrein Bloch og félaga (2007) sýndi safngreining að árangur SSRI-lyfja 

við HPD var ekki meiri samanborið við lyfleysumeðferð (Christenson o.fl., 1991b; van 

Minnen, Hoogduin, kejsers, Hellenbrand og Hendriks, 2003) en sýnt hefur verið fram á 

árangur fluoxetine, clomipramine og olanzapine við HPD (Bloch o.fl., 2007). Þrátt fyrir að 
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niðurstöður rannsókna bendi til að lyfjameðferð beri einhvern árangur við HPD/SPD er hann í 

öllum tilfellum minni samanborið við atferlismeðferð (Bloch o.fl., 2007; Chamberlain o.fl., 

2012; McGuire o.fl., 2014; van Minnen o.fl., 2003). 

 

Habit reversal þjálfun (e. Habit Reversal Training; HRT) 

Sú atferlismeðferð sem talin er kjörmeðferð (e. first-line treatment) við HPD og SPD 

nefnist á ensku Habit reversal training (HRT; Bate, Malouff, Thorsteinsson og Bhullar, 2011; 

Bloch o.fl., 2007; Flessner, Penzel og Keuthen, 2010). HRT var upphaflega þróuð af Azrin og 

Nunn (1973) sem meðferð við kækjaröskun (e. tic disorder) og samanstendur hún meðal 

annars af meðvitundarþjálfun (e. awareness training) og þjálfun mótviðbragðs (e. competing 

response training). Markmiðið í HRT er að hjálpa skjólstæðingnum að verða meðvitaðri um 

hegðunina (plokk/kropp) og átta sig á þeim viðvörunarmerkjum sem koma á undan henni. Í 

framhaldi af því er skjólstæðingi kennt að framkvæma mótviðbragð hvenær sem 

viðvörunarmerki koma fram eða þegar hegðun á sér stað (Azrin og Nunn, 1973). Algengt er 

að áreitastjórnun (e. stimulus control; SC) sé framkvæmd samhliða HRT. Með áreitastjórnun 

er reynt að forðast eða breyta skilyrtum áreitum í umhverfi sem ýta undir hegðunina og rjúfa 

þannig tenginguna við húðkropp og hárplokk. Tilgangurinn er að gera hegðunina erfiðari í 

framkvæmd eða draga úr ávinningi og gæðum hennar (Morris, Zickgraf, Dingfelder og 

Franklin, 2013).  

HRT er það meðferðarinngrip sem hefur hvað mest verið rannsakað og sýna 

niðurstöður almennt fram á góðan árangur við líkamsmiðuðum áráttuvanda (Bate o.fl., 2011; 

Bloch o.fl., 2007; Siev, Reese, Timpano og Wilhelm, 2012). Ýmsar rannsóknir bæði með 

einliða- og hópasniði styðja árangur HRT sem meðferð við HPD (Azrin, Nunn og Frantz, 

1980; Franklin, Zagrabbe og Benavides, 2011; Mouton og Stanley, 1996; Ninan, Rothbaum, 

Marsteller, Knight og Eccard, 2000; Rapp, Miltenberger, Long, Elliot og Lumley, 1998) og 

SPD (Kent og Drummond, 1989; Teng, Woods og Twohig, 2006; Twohig og Woods, 2001). 

Talið er að í kringum 50-60% skjólstæðinga með HPD/SPD svari HRT þjálfun meðan á 

meðferð stendur (van Minnen o.fl., 2003) en talan lækkar umtalsvert eða niður í 25-30% 

þegar árangur er metinn í eftirfylgdarmælingum (Keijsers o.fl., 2006). 

Niðurstöður rannsóknar Schuck, Keijsers og Rinck (2011) sýndu fram á árangur 

stuttrar fjögra skipta atferlismeðferðar fyrir SPD samanborið við biðlistahóp og hélst árangur 

meðferðar við tveggja mánaða eftirfylgd. Niðurstöður samanburðarrannsóknar á HRT og 

biðlistahópi sem framkvæmd var af Teng og félögum (2006) sýndu að marktækt dró úr 

húðkroppi hjá meðferðarhópi við lok meðferðar og í eftirfylgdarmælingum. van Minnen og 
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félagar (2003) skiptu 43 þátttakendum með HPD handahófskennt í þrjá hópa: (1) HRT-SC 

meðferð, (2) flúoxetín lyfjameðferð og (3) biðlistahóp. Niðurstöður þeirra sýndu að marktækt 

dró mest úr einkennum HPD hjá HRT-SC hópnum og höfðu 64% þátttakanda í þeim hópi náð 

miklum eða mjög miklum bata á móti 9% í lyfjahópnum og 20% í biðlistahópnum. Seinna 

framkvæmdu Keijsers og fleiri (2006) tveggja ára eftirfylgdarrannsókn á HRT-SC og 

biðlistahópnum eftir að hann fékk HRT-SC meðferð. Niðurstöður þeirra sýndu að af 24 

þátttakendum voru þrír einkennalausir og sex höfðu náð bata upp á 50% eða meira. Þótt sýnt 

hafi verið fram á árangur HRT við HPD og SPD, eru mikilvægar aðferðafræðilegar 

takmarkanir á þessum rannsóknum svo sem lítil úrtaksstærð, skortur á langtíma 

eftirfylgdarmælingum og vöntun á samanburðarhópi. Því er mikil þörf á stórum 

samanburðarrannsóknum fyrir báðar raskanirnar.  

Talið er að hátt í 50% til 67% þeirra sem svara HRT-SC viðhalda ekki batanum til 

lengri tíma (Lerner, Frankling, Meadows, Hembree og Foa, 1998; Mouton og Stanley, 1996). 

Ástæða þess að margir sjúklingar svari ekki meðferð og að bakslag sé algengt gæti verið að í 

HRT-SC er yfirleitt forðast þær aðstæður sem ýta undir vandamálahegðun og því ekki tekist á 

við þau innri ferli sem kveikja löngun til að framkvæma hana. Bent hefur verið á nauðsyn 

þess að skoða aðferðir sem miða að því að ná stjórn á innri þáttum eins og löngun og 

neikvæðum tilfinningum og koma þannig í veg fyrir bakslag og til að meðhöndla vandann á 

áhrifaríkari hátt (Snorrason, Berlin og Lee, 2015; Snorrason, Smari og Olafsson, 2011; Woods 

o.fl., 2006a; Woods, Wetterneck og Flessner, 2006b). 

 

Berskjöldun  

Berskjöldunarmeðferð var upphaflega notuð til að draga úr hræðslu og vinna á fælni. 

Sýnt hefur verið fram á árangur berskjöldunar við ýmsum vanda eins og ofsakvíða, 

víðáttufælni, PTSD og OCD (Abramowitz, Whiteside og Deacon, 2005; Barrera, Mott, 

Hofstein og Teng, 2013; Sánchez-Meca, Rosa-Alcázar, Marín-Martínes og Gómes-Conesa, 

2010; Koran, Hanna, Hollander, Nestadt og Simpson, 2007). Til að mynda er berskjöldun 

talin vera kjörmeðferð við áráttu- og þráhyggjuröskun (OCD; Abramowitz o.fl., 2005; Jordan, 

Reid, Mariaskin, Augusto og Sulkowski, 2012; Koran o.fl., 2007). Allar þessar raskanir 

tengjast kvíða eða hræðslu. Berskjöldunin snýst því um fara inn í kvíða- og óttavekjandi 

aðstæður og haldast við í þeim. Með endurteknum æfingum venjast aðstæðurnar og vanlíðan 

minnkar (Koran o.fl., 2007). Vísbenda-berskjöldun með svarhömlun (e. Cue-Exposure 

Therapy with Response Prevention; CERP) hefur verið notuð í öðrum röskunum sem tengjast 

þörf og löngun eins og í ofáti og spilafíkn (Conklin og Tiffany, 2002; Riley, Smith og Oakes, 
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2011; van den Akker, Schyns og Jansen, 2016). Þar er tekist á við innri og ytri vísbendi sem 

kveikja löngun án þess að bregðast við henni. Með endurteknum berskjöldunaræfingum venst 

óþægileg upplifun og löngun minnkar (Boutelle og Bouton, 2015). 

CERP meðferð gæti verið gagnleg leið til að draga úr kroppi/plokki og stuðla að 

langtíma árangri. Markmiðið með berskjöldunaræfingum er að hjálpa skjólstæðingi að takast 

á við þær aðstæður sem kalla fram kropp/plokk án þess að bregðast við þeim og búa þannig til 

nýjar tengingar (Sulkowski, Jacob og Storch, 2013). Segja má að berskjöldun sé í eðli sínu 

kvíðavekjandi og streituvaldandi en rannsóknir hafa sýnt jákvæð langtímaáhrif þar sem streita 

minnkar og virkni eykst (Abramowitz, Foa og Franklin, 2003; Koran o.fl., 2007; Lee og Rees, 

2011). Einn mikilvægast þátturinn í CERP meðferð er endurmat væntinga fyrir og eftir 

berskjöldunaræfingar. Þar er skjólstæðingi hjálpað að koma auga á þau viðhorf sem hann 

hefur til upplifana fyrir æfinguna og endurmeta þau að æfingu lokinni (Schyns, Roefs, 

Mulkens og Jansen, 2016). Árangursrík CERP meðferð eflir skjólstæðinginn og gerir hann 

færari í að takast á við aðstæður og löngun eftir að meðferð líkur (Sulkowski o.fl., 2013).  

Nýjustu vísbendingarnar um að CERP gæti verið gagnleg meðferð fyrir HPD/SPD 

koma úr rannsóknum á meðferðum við kækjaröskun. Slíkur vandi er algengur hjá 

einstaklingum með Tourette heilkenni og upplifa þeir oft innri óþægindi og sterka löngun til 

að framkvæma kækina (Bullen og Hemsley, 1983; Prado, Rosário, Hounie, Shavitt og 

Miguel, 2008). Líkt og í HPD/SPD er HRT-SC talin vera kjörmeðferð við kækjaröskun (van 

de Griendt, Verdellen, van Dijk og Verbraak, 2013) en vaxandi vísbendingar eru um að CERP 

sé mögulega árangursrík aðferð til að draga úr kækjum. Bullen og Hemsley (1983) greindu 

fyrstir frá tilfelli þar sem berskjöldun var notuð til að draga úr kækjum. Niðurstöður þeirra 

sýndu að í kjölfar 15 mínútna berskjöldunaræfinga með svarhömlun dró úr kækjum og 

upplifunum sem komu á undan þeim. Síðar framkvæmdu Hoogduin, Verdellen og Cath 

(1997) opna rannsókn á árangri lengri berskjöldunaræfinga fyrir fjóra skjólstæðinga með 

kækjaröskun. Niðurstöður þeirra styðja kenninguna um að endurteknar berskjöldunaræfingar 

leiði til þess að einstaklingar venjist óþægindum sem þeir upplifa þegar þeir nota svarhömlun 

og þannig dregur úr löngun til að framkvæma kæki. Jafnframt sýndu niðurstöður að við lok 

berskjöldunarmeðferðar dró verulega úr tíðni kækja eða um 68-83%. Aðeins ein 

samanburðarrannsókn hefur verið framkvæmd á árangri CERP og HRT-SC við kækjaröskun. 

Verdellen, Keijsers, Cath og Hoogduin (2004) röðuðu af handahófi 43 skjólstæðingum með 

Tourette heilkenni og kækjaröskun í annaðhvort HRT-SC eða CERP meðferðarhópa. 

Niðurstöður sýndu að marktækt dró úr kækjum í báðum meðferðarhópum samkvæmt 

mælingum í meðferðaraðstæðum og utan þeirra. Árangurinn mældist meiri og með hærri 
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áhrifastærð (1,42) hjá CERP hópnum samanborið við HRT-SC hópinn (1,06). Munurinn var 

ekki marktækur en gefur vísbendingu um að CERP geti hugsanlega verið árangursríkara sem 

þörf er á að rannsaka frekar. Undanfarin ár hafa komið fram vísbendingar um að meðferð sem 

kallast á ensku Accaptance and Commitment Therapy (ACT) gæti verið gagnleg aðferð til að 

takast á við innri ferla og draga úr forðun hjá fólki með HPD/SPD. ACT er 

berskjöldunarmiðuð meðferð þar sem reynt er að draga úr óhjálplegri hegðun og sættast við 

eigin tilfinningar og hugsanir tengt kroppi/plokki (Capriotti, Ely og Snorrason, 2015; Twohig, 

Hayes og Masuda, 2006; Woods, o.fl., 2006b).  

Út frá ofangreindum upplýsingum má áætla að CERP gæti verið vænleg meðferð til að 

takast á við innri ferli eins og löngun til að kroppa/plokka hjá einstaklingum með SPD/HPD. 

Hugmyndir um áhrif CERP við SPD/HPD eru á byrjunarstigi. Til eru tvær tilfellarannsóknir 

um árangur CERP við húðkroppi. Fyrst er það rannsókn Javidi, Battersby og Forbes (2007) 

þar sem notast var við blandaða hugræna atferlismeðferð með megináherslu á CERP til að 

vinna með HPD og félagsfælni hjá 29 ára gamalli konu. Í gegnum meðferðina var 

skjólstæðingnum kennt að bera kennsl á langanir tengdar hárplokki og takast á við þær með 

berskjöldunaræfingum. Mælingar voru framkvæmdar frá upphafi meðferðar og fram yfir 

fjögurra ára eftirfylgdartímabil. Notaðar voru spurningar um markmið og vanda tengt HPD 

(skor frá 0-8). Í upphafi meðferðar mældist skjólstæðingur með sjö á listanum en við lok 

meðferðar var hann komin niður í 0 sem hélst út allt eftirfylgdartímabilið. Niðurstöður 

ljósmynda sýndu eining að verulega dró úr hárplokki í gegnum meðferðina og við fjögurra ára 

eftirfylgd. Seinna framkvæmdu Sulkowski og félagar (2013) tilfellarannsókn þar sem þeir 

notuðu HRT og CERP til meðhöndlunar á HPD og OCD hjá 15 ára gamalli stúlku. 

Framkvæmdar voru berskjöldunaræfingar í meðferðarstund og heima þar sem skjólstæðingur 

var hvattur til að standast þörfina að plokka hár. Niðurstöður þeirra sýndu að marktækt dró úr 

hárplokki eftir meðferð þar sem skor á alvarleika mælingum (MGH-HS) lækkuðu um 74%.  

 Í stuttu máli er gengið út frá námskenningum og stuðst við atferlislíkan Mansueto og 

félaga (1990) bæði í HRT-SC og HRT-CERP. Munurinn milli meðferðarformanna liggur í 

þeim leiðum sem farnar eru til að rjúfa tengingarnar á milli skilyrta áreitisins og 

húðkropps/hárplokks. Í HRT-SC er skjólstæðingi kennt að nota áreitastjórnun til að forðast 

eða hafa áhrif á aðstæður sem kveikja löngun til að kroppa eða plokka. Með þessu kemst hann 

ekki í tæri við þær aðstæður sem kveikja löngun og upplifir ekki neikvæðar tilfinningar eða 

löngun í kjölfarið (Morris o.fl., 2013). Í HRT-CERP er skjólstæðingi aftur á móti kennt að 

takast á við þær aðstæður sem kveikja löngun án þess að kroppa eða plokka. Við 
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endurtekningu lærir hann að venjast lönguninni eða þeim upplifunum sem koma á undan 

húðkroppi eða hárplokki (Hoogduin o.fl., 1997). 

 

Markmið og tilgátur rannsóknarinnar 

HPD og SPD eru langvinnar geðraskanir sem geta haft töluverð áhrif á lífsgæði fólks 

og aukið líkurnar á öðrum geðröskunum. Einstaklingar upplifa oft skömm og leita sjaldan 

hjálpar vegna vandans (Grant, o.fl., 2012). Því er mikilvægt að þau meðferðarform sem eru í 

boði séu fjölbreytt og árangursrík. Þrátt fyrir það, hafa fáar rannsóknir borið HRT-SC saman 

við önnur sálfræðileg meðferðarform og engar samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar á 

HRT-SC og HRT-CERP.  

Megin markmið rannsóknarinnar var að meta árangur HRT-CERP með slembiröðuðu 

hópasniði þar sem fyrri rannsóknir á CERP hafa allar verið framkvæmdar með einliðasniði 

(Javidi o.fl., 2007; Sulkowski o.fl., 2013). Siðferðilega var talið rétt að bera nýja vænlega 

meðferð saman við kjörmeðferð (HRT-SC). Ákveðið var að hafa ekki biðlista eða 

samanburðarhóp vegna siðferðislegra álitamála um að veita ekki fullnægjandi meðferð. Bæði 

meðferðarformin voru stutt og samanstóðu af fjórum meðferðarstundum til að takmarka 

óþægindi og auka líkur á meðferðarheldni. Þegar nýtt meðferðarinngrip er prófað er vænlegast 

að hafa afmarkaðan þátttakendahóp og var því ákveðið að framkvæma rannsóknina á 

háskólanemum. Eftirfarandi tilgátur voru settar fram: 1) Að það dragi úr húðkroppi/hárplokki 

og alvarleika einkenna hjá báðum meðferðarhópum í kjölfar inngripa, á sjálfsmatskvörðum og 

klínískum viðtölum og 2) að mælingar á „ekki alveg rétt tilfinningu“ lækki meira í kjölfar 

HRT-CERP meðferðar þar sem tekist er á við óhjálplegar hugsanir tengdar ófullkomnun. 

Vonir voru bundnar við að niðurstöður rannsóknarinnar gætu varpað frekara ljósi á árangur 

meðferða við HPD/SPD og auðveldað þannig fagaðilum að meðhöndla þennan þráláta vanda. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemar við Háskóla Íslands sem svöruðu auglýsingapósti um 

þátttöku í rannsóknina og uppfylltu viðmið fyrir þátttöku. Í töflu 1 er yfirlit yfir inntöku- og 

útilokunarskilyrði fyrir þátttöku. Á mynd 1 hér fyrir neðan er flæðirit yfir þátttakendur en í 

upphafi var framkvæmt skimunarviðtal í gegnum síma við 124 nemendur sem svöruðu 

auglýsingapósti og gáfu upp númerið sitt. Alls 24 uppfylltu greiningarviðmið fyrir HPD/SPD 

og voru því boðaðir í frekara upplýsingaviðtal til að meta eðli og umfang vandans. Í 

upplýsingaviðtali voru fjórir útilokaðir frá þátttöku vegna útilokunarviðmiða sem getið er um 

í töflu 1. Lokaúrtakið samanstóð því af 20 þátttakendum (allt konur) og var meðalaldur þeirra 

26,4 ár (Sf = 5,4). Allir þátttakendur fengu vitneskju um að CERP væri ný meðferð við 

HPD/SPD og að HRT-SC væri viðurkennd og gagnreynd meðferð við slíkum vanda. Einnig 

voru allir upplýstir um að röðun í meðferðarhóp væri framkvæmd af handahófi. Báðir hópar 

samanstóðu af 10 þátttakendum og var meðalaldur í HRT-SC 25,2 (Sf = 2,2) ár og 27,5 (Sf = 

7,3) í HRT-CERP hópnum. Allir þátttakendur kláruðu meðferð og fóru í gegnum matsviðtal 

að meðferð lokinni.   

 

Tafla 1 

Inntöku- og útilokunarskilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

Inntökuskilyrði  

a. DSM-5 greining á HPD/SPD 

b. Samsláttur við aðrar geðraskanir (t.d. kvíða og þunglyndi) er leyfður en HPD 

eða SPD verða að vera aðalvandinn 

c. Ekki í virkri meðferð við SPD/HPD 

d. Lyfjagjöf er leyfið en verður að vera stöðug og óleyfilegt að byrja á nýjum 

lyfjum fram yfir eftirfylgdarviðtal 

e. Samþykki og skuldbinding fyrir fjögurra vikna meðferðartímabil 

f. Samþykki fyrir handahófsröðun í meðferðarinngrip 

Útilokunarskilyrði  

a. Saga um greiningu á geðrofsröskunum, þroskaskerðingu eða geðhvarfasýki 1 

b. Nýleg eða yfirstandandi geðhæðartímabil, geðhvarfasýki 2 og alvarleg 

þunglyndislota 

c. Yfirstandandi greining á efnamisnotkun fyrir utan nikótín (e. substance use 

disorder)  

d. Yfirstandandi alvarleg sjálfsvígshætta 

 



10 
 

    

Mynd 1. Flæðirit yfir framkvæmd og þátttakendur í rannsóknarferlinu.  

 

Mælitæki 

Bakgrunnsupplýsingar 

Lýðfræðilegar upplýsingar. Einfaldur spurningalista þar sem spurt er um aldur, kyn, 

hjúskaparstöðu og menntunarstig. 

Fyrri meðferðarsaga. Spurningar um fyrri meðferðarsögu þar sem spurt er hvort 

viðkomandi hafi nefnt vandann eða fengið meðferð/leitað til fagaðila vegna HPD/SPD, hvaða 

fagaðila var leitað til og hvernig hann hafi brugðist við. Spurt er nánar út í meðferð eða 

meðhöndlun vandans. Spurningarnar voru samdar af rannsakendum vegna mikilvægi þess að 

afla upplýsinga um þekkingu á og meðhöndlun HPD/SPD hjá fagaðilum. 

 

Klínísk greiningarviðtöl 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan o.fl., 1998) er stutt 

og hálfstaðlað geðgreiningarviðtal sem metur algengustu geðraskanir út frá DSM-IV og ICD-

10. MINI er nákvæmt greiningartæki og tekur fyrirlögnin yfirleitt 15-20 mínútur. Athuganir á 

viðmiðunarréttmæti og endurprófunaráreiðanleika MINI hafa komið vel út samanborið við 

lengri greiningarviðtöl (Sheehan o.fl., 1997). Pétur Tyrfingsson sálfræðingur þýddi viðtalið 
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yfir á íslensku. Baldur Heiðar Sigurðssonar (2008) gerði rannsókn á próffræðilegum 

eiginleikum íslensku útgáfunnar með því að bera saman greiningar MINI og CIDI á 

greiningarköflum fyrir þunglyndi, óyndi, kvíða, ofsakvíða, lotugræðgi og áfengisvanda. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á gott samræmi fyrir áfengisvanda, ágætt fyrir kvíða, þunglyndi 

og óyndi en lágt fyrir ofsakvíða og lotugræðgi. Einnig mældist gott samræmi milli MINI við 

sjálfsmatskvarðana PHQ (Patient Health Questionnaire) og DASS (Depression Anxiety Stress 

Scale) á algengum geðröskunum eins og kvíða og þunglyndi. Í þessari rannsókn var notast við 

samsetta útgáfu af MINI þar sem kafla um líkamsskynjunarröskun (BDD) úr MINI-plus 

(lengri útgáfa) var bætt við vegna mikilvægi þess að greina á milli BDD og HPD/SPD. 

Problematic Habit Interview (PHIS; Snorrason, Belleau og Lee, óbirt) er hálfstaðlað 

greiningarviðtal sem metur klínísk einkenni HPD/SPD út frá DSM-5. Viðtalið metur hvort 

núverandi húðkropp/hárplokk valdi skaða á húð/skallablettum, vanlíðan eða skertri virkni. 

Einnig er spurt út í aðra klíníska þætti eins og tilraunir til að draga úr eða hætta vana, 

mismunagreiningar, svæði sem eru kroppuð/plokkuð og aldur við upphaf vandans. Engar 

próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á íslensku útgáfunni en eiginleikar erlendu 

útgáfunnar eru viðunandi (Snorrason o.fl., óbirt).  

Skin Picking Scale-Revised Interview Version (SPS-R-IV; Snorrason, Olafsson, 

Flessner, Keuthen, Franklin og Woods, 2012) er viðtalsútgáfa af SPS-R sjálfsmatskvarðanum 

(sjá umfjöllun fyrir neðan). Viðtalið er notað til að meta alvarleika húðkroppunareinkenna. 

Ívar Snorrason þýddi listann yfir á íslensku en engar próffræðilegar athuganir hafa verið 

gerðar á þýddu útgáfunni.  

MGH Hair Pulling Scale Interview Version (MGH-HS-IV; Snorrason o.fl., 2012) er 

viðtalsútgáfa af MGH-HP sjálfsmatskvarðanum (sjá umfjöllun fyrir neðan). Viðtalið er notað 

til að meta alvarleika hárplokkunareinkenna. Ívar Snorrason þýddi listann yfir á íslensku en 

engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Clinical Global Impression (CGI; Guy og Bonato, 1970) er notað til að meta alhliða 

árangur í klínískum rannsóknum. Viðtalið er auðvelt í framkvæmd og samanstendur af 

tveimur atriðum sem meta alvarleika (CGI-S) og bata (CGI-I). Í báðum atriðum eru 

þátttakendur metnir á sjö-punkta mælistiku sem er á bilinu 1 (Eðlilegur, alls ekki veikur/Mjög 

mikill bati) til 7 (Mjög alvarlega veikur/Mjög mikil afturför). Ekki er búið að meta 

próffræðilega eiginleika CGI-S sérstaklega fyrir SPD/HPD. Fyrri rannsóknir á CGI-S hafa 

sýnt fram á góðan áreiðanleika milli matsmanna (Dahlke, Lohaus og Gutzmann, 1992) og háa 

jákvæða fylgni við klínískar mælingar á ofsakvíða og þunglyndiseinkennum (Busner og 

Targum, 2007; Leon o.fl., 1993).  
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Ljósmyndir 

Ljósmyndir voru teknar af helstu plokk/kropp svæðum þátttakenda fyrir og eftir 

meðferð. Myndirnar verða notaðar sem hlutlæg árangursmæling á meðferðarinngripum og til 

að mæla breytingar á alvarleika HPD/SPD í kjölfar meðferðar. Til að auka nákvæmni verða 

óháðir matsmenn fengnir til að meta myndirnar á sjö-punkta mælistiku á bilinu 1 (engin merki 

um hárlos/húðskemmd) til 7 (mikið hárlos/ húðskemmd). Myndirnar verða ekki notaðar til að 

meta árangur meðferða í þessari ritgerð. 

 

Sjálfsmatskvarðar  

Skin Picking Scale-Revised (SPS-R; Snorrason, Olafsson, Flessner, Keuthen, Franklin 

og Woods, 2012) er 8 atriða sjálfsmatskvarði sem metur alvarleika einkenna SPD og áhrif 

þeirra á daglegt líf síðastliðna viku. SPS-R samanstendur af tveimur undirkvörðum: Alvarleiki 

einkenna og Truflun í daglegu lífi. Atriðin eru metin á fimm-punkta mælistiku á bilinu 0 til 4. 

Ívar Snorrason þýddi listann yfir á íslensku. Engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar 

á íslensku útgáfunni en eiginleikar erlendu útgáfunnar eru viðunandi (Snorrason o.fl., 2012).  

Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale (MGH-HS; Keuthen o.fl., 1995) 

er 7-atriða sjálfsmatskvarði sem metur alvarleika einkenna HPD og áhrif þeirra á daglegt líf 

síðastliðna viku. Atriðin eru metin á fimm-punkta mælistiku frá 0 til 4. Heildarskor er á bilinu 

0 til 28 þar sem hærra skor bendir til alvarlegri einkenna. Próffræðilegar athuganir sýna að 

kvarðinn hefur gott innra samræmi (Diefenbach, Tolin, Crocetto, Maltby og Hannan, 2005; 

Keuthen o.fl.,1995), viðunandi endurprófunaráreiðanleika og samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti. Einnig nær hann vel yfir breytingar sem verða á einkennum (O’Sullivan 

o.fl., 1995). Ívar Snorrason þýddi listann yfir á íslensku en engar próffræðilegar athuganir 

hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Milwaukee Inventory for Dimensions of Adult Skin Picking (MIDAS; Walther 

Flessner, Conelea og Woods, 2009) er 12 atriða sjálfsmatskvarði sem mælir ómeðvitaða og 

meðvitaða tegund af húðkroppi. Listinn samanstendur af tveimur undirkvörðum með sex 

atriðum á hvorum kvarða. Öll atriðin eru á fimm-punkta mælistiku sem er á bilinu 1 (Á aldrei 

við þegar ég kroppa) til 5 (Á alltaf við þegar ég kroppa). Bráðabirgðaniðurstöður á 

próffræðilegum eiginleikum beggja kvarðanna sýna fullnægjandi innri áreiðanleika og gott 

hugtaka- og aðgreiningarréttmæti (Walther o.fl., 2009). Ívar Snorrason þýddi listann yfir á 

íslensku en engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Milwaukee Inventory for Subtypes of Trichotillomania-Adult Version (MIST-A; 

Flessner o.fl., 2008) er 15 atriða sjálfsmatskvarði með 10 atriða undirkvarða fyrir meðvitað 
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hárplokk og 5-atriða undirkvarða fyrir ómeðvitað hárplokk. Atriðin eru metin á tíu-punkta 

mælistiku frá 0 (á aldrei við þegar ég plokka) til 9 (á alltaf við þegar ég plokka). 

Próffræðilegar athuganir hafa sýnt að MIST-A hafi fullnægjandi innri áreiðanleika og gott 

samleitni- og aðgreiningarréttmæti (Flessner o.fl., 2008). Ívar Snorrason þýddi listann yfir á 

íslensku en engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Skin Picking Reward Scale (SPRS; Snorrason o.fl., 2015) er 12 atriða 

sjálfsmatskvarði sem mælir vilja einstaklingsins til að kroppa og hversu mikla ánægju hann 

fær út úr því. Listinn skiptist í tvo undirkvarða (1) hvöt til að kroppa og (2) ánægjuleg 

upplifun meðan á kroppi stendur. Sex atriði eru á hvorum kvarða og eru þau metin á fimm-

punkta mælistiku frá 1 (næstum aldrei) til 5 (næstum alltaf). Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á 

góða próffræðilega eiginleika listans þar sem undirkvarðarnir eru með viðunandi innra 

samræmi og endurprófunaráreiðanleika (Snorrason o.fl., 2015). Ívar Snorrason þýddi listann 

yfir á íslensku en engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Hair Pulling Reward Scale (HPRS; Snorrason o.fl., óbirt) er 12 atriða 

sjálfsmatskvarði sem mælir vilja einstaklingsins til að plokka og hversu mikla ánægju hann 

fær út úr því. Listinn skiptist í tvo undirkvarða (1) hvöt til að plokka og (2) ánægjuleg 

upplifun meðan á plokki stendur. Sex atriði eru á hvorum kvarða og eru þau metin á fimm-

punkta mælistiku frá 1 (næstum aldrei) til 5 (næstum alltaf). Leitandi og staðfestandi 

þáttagreining styður tveggja þátta uppbyggingu listans. Fyrri rannsóknir sýna að kvarðinn 

hefur góða próffræðilega eiginleika (Snorrason o.fl., óbirt). Ívar Snorrason þýddi listann yfir á 

íslensku en engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á þýddu útgáfunni. 

Þunglyndis, kvíða og streitu kvarða-21-atriða útgáfu (DASS-21; Antony, Bieling, 

Cox, Enns og Swinson, 1998; Lovibond og Lovibond, 1995) er stytt útgáfa af upprunalega 

42-atriða listanum. DASS-21 er 21-atriða sjálfsmatskvarði sem mælir einkenni kvíða, 

þunglyndis og streitu síðastliðna viku. Sjö atriði eru á hverjum kvarða og er fullyrðingum 

svarað á fjögra-punkta mælistiku frá 0 (átti alls ekki við mig) til 3 (átti mjög vel við mig eða 

mest allan tímann). Samkvæmt erlendum rannsóknum á styttri og lengri útgáfum er 

þáttabygging listans talin traust (Brown, Chorpita, Korotisch og Barlow, 1997; Crawford og 

Henry, 2003) og samleitni- og aðgreiningarréttmæti er gott fyrir alla kvarðana (Antony o.fl., 

1998). Pétur Tyrfingsson sálfræðingur þýddi listann á íslensku. Próffræðilegar athuganir 

benda til þess að samleitni og aðgreiningarréttmæti þunglyndis- og kvíðakvarðans sé 

viðunandi en niðurstöður eru óljósari fyrir streitukvarðann (Björgvin Ingimarsson, 2010).  

Intolerance of Uncertainty (IUS; Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas og Ladouceur, 

1994) er sjálfsmatskvarði sem mælir viðbrögð og þol við óvissu. Listinn samanstendur af 27 
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staðhæfingum um að óvissa sé óþolandi, hafi neikvæð áhrif á einstaklinga og leiði til pirrings, 

streitu og vanvirkni. Þátttakendur svara staðhæfingunum á fimm-punkta mælistiku sem er á 

bilinu 1 (alls ekki einkennandi fyrir mig) til 5 (algjörlega einkennandi fyrir mig). Rannsóknir 

sýna að próffræðilegir eiginleikar IUS eru viðunandi (Buhr og Dugas, 2002). Ragnar P. 

Ólafsson sálfræðingur þýddi listann en engar próffræðilegar athuganir hafa verið gerðar á 

þeirri útgáfu.  

EART-spurningalisti (e. Not Just Right Experiences-Questionnaire revised, NJRE-Q-

R; Coles, Frost, Heimberg og Rhéaume, 2003; Coles, Heimberg, Frost og Steketee, 2005) er 

19-atriða sjálfsmatskvarði sem metur almenna tilhneigingu fyrir “ekki alveg rétt tilfinningum“ 

(EART), það er upplifun um að eitthvað sé ófullkomið. Fyrst er sýndur listi af 10 algengum 

EART og svarendur beðnir um að merkja við (já=1/nei=0) hvort þeir hafi fundið fyrir þeim 

síðasta mánuðinn. Síðan eru þeir beðnir um lýsa þeirri EART sem þeir upplifðu síðast og 

meta alvarleika hennar út frá sjö spurningum á sjö-punkta mælistiku. Erlendar rannsóknir 

sýna að fyrstu tíu atriðin á listanum séu með viðunandi innri áreiðanleika og öll 19 atriðin 

hafa gott samleitni og aðgreiningarréttmæti (Coles o.fl., 2003; Coles o.fl., 2005). Ragnar P. 

Ólafsson sálfræðingur þýddi spurningalistann yfir á íslensku. Í nemendarannsókn Ernu 

Sigurvinsdóttur (2009) mældist EART með háan innri áreiðanleika og meðal sterka fylgni við 

húðkroppunarlista (SPS) 

Cue-reactivity test (Snorrason, o.fl., 2015). Svarendur eru beðnir um að ímynda sér að 

þeir séu að plokka/kroppa á þessari stundu á meðan þeir svara tveimur spurningum: (1) 

Hversu mikilli ánægju myndir þú finna fyrir rétt á meðan þú plokka/kroppar? (2) Hversu 

miklum létti myndir þú finna fyrir rétt á meðan þú plokkar/kroppar? Svörin eru á tíu-punkta 

mælistiku frá 0 (engin ánægja/léttir) til 10 (mjög mikil ánægja/léttir). Spurningarnar tvær eru 

lagðar fyrir tvisvar sinnum: fyrir og eftir fyrirlögn á listum um jákvæðar hliðar þess að kroppa 

í húð/plokka hár (inniheldur: SPRS/HPRS, MIDAS/MIST-A). Gert er ráð fyrir að spurningar 

á listum um jákvæðar hliðar kropps/plokks kveiki löngun til að kroppa í húð/plokka hár. Meiri 

hækkun á ánægju og létti í lokin bendir til sterkari viðbragða við vísbendi (e. cue).  

 

Mat þátttakenda á meðferð  

Mat þátttakenda á meðferð var fengið með 14-atriða sjálfsmatskvarða sem hannaður 

var af rannsakendum. Fyrstu fjögur atriðin snúa að því hversu vel þátttakendur þekkja þau 

inngrip sem voru notuð í meðferðinni. Næstu sex atriðin fjalla um hversu gagnleg þessi 

inngrip voru og síðustu fjórar spurningarnar snúa að því hversu líklegt það sé að þátttakendur 

noti áfram þær aðferðir sem kenndar voru í meðferðinni. Aftast er aukaspurning fyrir þá sem 
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hafa áður fengið meðferð við SPD/HPD þar sem þeir eru beðnir um að bera saman eldri 

meðferð við nýlokna meðferð. Öll atriðin eru metin á fimm-punkta mælistiku þar sem hærri 

skor standa fyrir meiri ánægju og jákvæðari viðhorf til meðferðar.  

 

Framkvæmd 

Byrjað var á að sækja um leyfi fyrir rannsókninni hjá Háskóla Íslands og umsókn send 

til Vísindasiðanefndar. Eftir að samþykki lágu fyrir hófst gagnasöfnun. Yfirlit yfir 

framkvæmd rannsóknarinnar má sjá á mynd 1. Í upphafi var sendur auglýsingapóstur ásamt 

upplýsingum um rannsóknina á alla skráða nema við Háskóla Íslands. Hringt var í þá 

háskólanema sem svöruðu póstinum og gáfu upp símanúmer sitt þar sem notað var PHIS 

greiningarviðtal til meta eðli og umfang vandans. Þeir sem uppfylltu greiningarviðmið fyrir 

HPD/SPD voru boðaðir í ítarlegra matsviðtal. 

 Í byrjun matsviðtals var fengið upplýst samþykki, upplýsingar um bakgrunn 

þátttakenda og fyrri meðferðarsögu. Þegar samþykki lá fyrir voru þátttakendur beðnir um að 

svara ýmsum sjálfsmatskvörðum, fyrst cue-reactivity lista, síðan SPS-R/MGH-HS, DASS-21, 

IUS og EART. Þar á eftir voru notuð klínísku viðtölin MINI, PHIS; SPS-R IV/MGH-HS IV 

og CGI. 

 Þátttakendur sem uppfylltu inntökuskilyrði fyrir þátttöku og samþykktu 

handahófsröðun í meðferðarinngrip var raðað í eitt af tveimur meðferðarskilyrðum (lýsing að 

neðan). Handahófsröðun í hópa var framkvæmd með hliðsjón af tegund raskana þannig að 

svipað hlutfall HPD og SPD yrði í hverju meðferðarskilyrði. Hvor meðferðin samanstóð af 

fjórum vikulegum 60 mínútna meðferðarstundum yfir fjögurra vikna tímabil. Í upphafi 

hverrar meðferðarstundar voru þátttakendur látnir fylla út sjálfsmatskvarðana SPS-R eða 

MGH-HP og í seinustu þremur stundunum skiluðu allir þátttakendur inn sjálfsskráningarformi 

fyrir húðkropp/hárplokk síðastliðna viku. Þátttakendur voru síðan boðaðir í matsviðtal innan 

við viku eftir að meðferð lauk (e. post assessment) þar sem þeir svöruðu cue-reactivity lista, 

SPS-R/MGH-HS, DASS-21, IUS og EART, auk þess sem notuð voru viðtölin PHIS, SPS-R-

IV/MGH-HS-IV og CGI til að meta alvarleika einkenna. Matsviðtalið var haldið af þeim 

meðferðaraðila sem sá ekki um meðferð þess þátttakenda og hafði matsaðilinn ekki vitneskju 

um í hvoru meðferðarskilyrðinu þátttakandinn hafði verið í. Fjórum vikum eftir meðferðarlok 

var svo framkvæmt stutt eftirfylgdarviðtal í gegnum síma þar sem notuð voru viðtölin PHIS, 

SPS-R-IV/MGH-HS-IV og CGI til að meta alvarleika einkenna. Því miður standa 

eftirfylgdarmælingar enn yfir þegar þetta er skrifað og verða upplýsingar úr þeim því ekki 

notaðar við úrvinnslu niðurstaðna.  
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Meðferð 

Meðferðarstundirnar voru haldnar af cand. psych. nemum á seinna ári í námi og voru 

þeir meðferðaraðilar innan Sálfræðiráðgjafar Háskóla Íslands og vel þjálfaðir í báðum 

meðferðarformunum. Handleiðslufundir voru haldnir að minnsta kosti einu sinni í viku meðan 

á meðferð stóð þar sem álitamál voru rædd og meðferðaraðferðir æfðar. Allir meðferðartímar 

og matsviðtöl voru tekin upp á upptökutæki fyrir handleiðslu og til að meta meðferðartryggð. 

Í báðum meðferðunum var farið eftir meðferðarhandbók (Snorrason og Ólafsson, óbirt). Í 

töflu 2 er yfirlit yfir meðferðarstundirnar fyrir bæði meðferðarskilyrðin en hér fyrir neðan er 

stutt lýsing á meðferðarformunum og framkvæmd þeirra.  

 

HRT grunnmeðferðin 

Báðir hópar fengu í grunninn sama meðferðarinngrip eða HRT sem samanstóð af 

fjórum meðferðarstundum (Ívar Snorrason og Ragnar P. Ólafsson, óbirt). Í fyrstu 

meðferðarstund var geðfræðsla um HPD/SPD, farið yfir grunnforsendur HRT, fjallað um 

meðvitundarþjálfun og þjálfun mótviðbragðs. Því næst var framkvæmt virknimat sem er einn 

mikilvægasti þátturinn í báðum meðferðarformunum. Í virknimatinu var leitast við að bera 

kennsl á þær aðstæður sem kveikja löngun eða ýta undir kropp/plokk og fá þannig skýra mynd 

af hegðuninni, undanförum og afleiðingum hennar. Algengt er að einstaklingar upplifi 

kropp/plokk sem ómeðvitaða hegðun og má því segja að virknimatið sé fyrsta skrefið í að 

auka meðvitund skjólstæðingsins. Í meðferðarstund tvö var mótviðbragð hannað og sett fyrir 

verkefni á milli meðferðarstunda. Í meðferðarstund þrjú og fjögur var haldið áfram að auka 

vitund og þjálfa mótviðbragð ásamt því að vinna lausnamiðað að þeim vandkvæðum sem upp 

komu hverju sinni. Í lok síðasta viðtals var unnið með bakslagsvarnir í samvinnu við 

skjólstæðing. 
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Tafla 2 

Yfirlit yfir meðferðarstundir fyrir bæði meðferðarskilyrðin 

 HRT-SC   HRT-CERP  

Tími#1 

Geðfræðsla; forsendur meðferðar 

Virknimat 

Áhugahvatning 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; geðfræðsla; 

áhugahvatning 

Geðfræðsla; forsendur meðferðar 

Virknimat 

Áhugahvatning 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; geðfræðsla; 

áhugahvatning 

 

Tími#2 

Fara yfir heimaverkefni 

Meðvitundarþjálfun 

Mótviðbragð valið  

Áreitastjórnun hönnuð 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; æfa mótviðbragð og 

áreitastjórnun 

Fara yfir heimaverkefni 

Meðvitundarþjálfun 

Fylla út stigveldi 

Mótviðbragð valið 

Berskjöldunaræfingar í tíma 

Úrvinnsla berskjöldunar 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; æfa berskjöldun og 

mótviðbragð 

 

Tími#3 

Fara yfir heimaverkefni 

Mótviðbragð (lausnamiðuð nálgun) 

Áreitastjórnun (lausnamiðuð nálgun) 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; æfa mótviðbragð og 

áreitastjórnun 

Fara yfir heimaverkefni 

Mótviðbragð (lausnamiðuð nálgun) 

Berskjöldunaræfingar í tíma 

Úrvinnsla berskjöldunar 

Heimaverkefni: sjálfsskráning; berskjöldun 

 

 Tími#4 

Fara yfir heimaverkefni 

Mótviðbragð (lausnamiðuð nálgun) 

Áreitastjórnun (lausnamiðuð nálgun) 

Bakslagsvarnir 

Fara yfir heimaverkefni 

Berskjöldunaræfingar í tíma 

Úrvinnsla berskjöldunar 

Bakslagsvarnir 

  

 

HRT-SC meðferðarinngrip 

Annar hópurinn fékk Habit reversal þjálfun með áreitastjórnun sem samanstóð af 

fjórum meðferðarstundum (Ívar Snorrason og Ragnar P. Ólafsson, óbirt). Í fyrstu 

meðferðarstund var almenn fræðsla um forsendur áreitastjórnunnar og hvernig henni yrði beitt 

í meðferð. Í öðrum tíma var byrjað að hanna og æfa áreitastjórnun út frá virknimatinu sem var 

framkvæmt í fyrsta tíma. Áreitastjórnunin gekk út á að forðast eða breyta þeim aðstæðum sem 

ýttu undir kropp/plokk og koma þannig í veg fyrir að hegðunin ætti sér stað. Í þriðja og fjórða 

tíma var haldið áfram að æfa áreitastjórnun samhliða mótviðbragði og vinna lausnamiðað að 

þeim vandkvæðum sem komu upp hverju sinni. Heimaverkefni á milli meðferðatíma snérust 

um að æfa áreitastjórnun ásamt mótviðbragði í hvert skipti sem skjólstæðingur fann fyrir 

löngun eða var byrjaður að kroppa/plokka.  
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HRT-CERP meðferðarinngrip 

Hinn hópurinn fékk Habit reversal þjálfun með berskjöldun og svarhömlun sem 

samanstóð af fjórum meðferðarstundum (Ívar Snorrason og Ragnar P. Ólafsson, óbirt). Í 

fyrstu meðferðarstund var almenn fræðsla um forsendur berskjöldunar og hvernig henni yrði 

beitt í meðferðinni. Í öðrum tíma var notað virknimatið úr fyrsta tíma til að búa til stigveldi 

yfir aðstæður sem ýttu undir löngun til að kroppa/plokka. Berskjöldunin gekk út á að nálgast 

þessar aðstæður og takast á við þær. Byrjað var að æfa berskjöldun ásamt því að unnið var úr 

berskjöldunaræfingunni eftir að henni lauk. Í þriðja og fjórða tíma var haldið áfram að gera 

berskjöldunaræfingar og unnið úr þeim. Í gegnum alla meðferðina var unnið lausnamiðað að 

þeim vandkvæðum sem komu upp hverju sinni. Heimaverkefni á milli meðferðartíma snérust 

um að framkvæma að minnsta kosti tvær 30 mínútna berskjöldunaræfingar á dag og æfa 

mótviðbragð ef nauðsyn þótti til.  

 

Rannsóknarsnið og tölfræðileg úrvinnsla 

Til að meta árangur meðferðanna var mæling á alvarleika HPD/SPD einkenna 

samkvæmt SPS-R/MGH-HS, SPS-R-IV/MGH-HS-IV og CGI í matsviðtali fyrir meðferð 

borinn saman við mælingu í matsviðtali eftir meðferð. Áhrifastærðir (Cohens d) voru 

reiknaðar til að fá frekara mat á árangur meðferða. Var það gert með því að draga hærra 

meðalskor frá lægra meðalskori og deila svo með samanlagðri dreifitölu staðalfrávikanna fyrir 

og eftir meðferð. Áhrifastærð d = 1,0 gefur til kynna að meðalskor hafi hækkað eða lækkað 

um sem nemur einu staðalfráviki en samkvæmt viðmiðum Cohen (1988) um magn áhrifa er 

0,2 = lítil áhrif, 0,5 = miðlungs áhrif, 0,8 = mikil áhrif. 

Frumbreytan í rannsókninni var meðferðarinngrip (HRT-SC eða HRT-CERP) og 

fylgibreyturnar voru skor þátttakenda á ýmsum mælitækjum. Til að sameina SPS-R/MGH-HS 

voru báðar breyturnar skalaðar þar sem SPS-R telur 8 atriði en MGH-HS 7 atriði. 

Sjálfsmatslistabreytan og viðtalsbreytan eru því á kvarða frá 0-4 sem er jafnframt svarkvarði 

listanna. Töpuð gildi (e. missing values) voru 6 talsins og var þeim skipt út fyrir tíðasta gildi á 

viðeigandi lista hjá hverjum þátttakanda fyrir sig. Blönduð 2x2 dreifigreining endurtekinna 

mælinga (e. mixed anova) var notuð til að meta hvort meðferðirnar skiluðu árangri og hvort 

árangur meðferðanna væri ólíkur eftir því hvort þátttakendur fengju HRT-SC eða HRT-

CERP. Endurteknar mælingar innan hópa eru skor þátttakenda á SPS-R/MGH-HS, SPS-R-

IV/MGH-HS-IV og CGI mælitækjum fyrir og eftir meðferð.  
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Niðurstöður 

Bakgrunnur þátttakenda 

Tafla 3 sýnir bakgrunn þátttakenda eftir meðferðarinngripi. Aldur og menntun voru 

sambærileg á milli hópa en munur var á hjúskaparstöðu þar sem fleiri voru einstæðir í HRT-

SC hópnum og fleiri giftir í HRT-CERP hópnum. Þegar skoðað er fjöldi geðgreininga 

samkvæmt MINI viðtalinu sést að fjöldi þeirra sem greindust með einhvern fylgikvilla var sá 

sami í báðum hópum, en í HRT-SC hópnum voru fleiri með þunglyndi eða 40% á móti 20% í 

HRT-CERP.  

 

 Niðurstöður t prófa fyrir óháð úrtök sýndu að ekki var munur milli hópa á alvarleika 

einkenna þunglyndis, t(18) = 0,79, p = 0,44, kvíða, t(18) = 0,36, p = 0,73, eða streitu, t(18) = 

0,73, p = 0,48, við upphaf meðferðar. Athugað var hvort marktækur munur væri á heildarskori 

matskvarða fyrir alvarleika líkamsmiðaðra áráttueinkenna á milli hópa. Svo reyndist ekki 

vera, hvorki á sjálfsmatsspurningalistunum SPS-R/MGH-HS, t(18) = 0,15, p = 0,88, 

viðtölunum SPS-R-IV/MGH-HS-IV, t(18) = 0,52, p = 0,61, né CGI-alvarleikakvarða,  

Tafla 3 

Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda fyrir báða meðferðarhópa 

Breytur 
HRT-SC 

(n=10) 

HRT-CERP 

(n=10) 
Marktektarpróf P 

Aldur M (Sf) 25.2 (2.2) 27.5 (7.3) 6,52a 0,36  

Hjúskaparstaða n  3,33b 0,17  

 Einhleyp/í sambandi 8 4   

 Gift eða í sambúð 2 6   

Menntunarstig n  0,95b  0,63  

 Í grunnnámi 7 6   

 Hefur lokið grunnnámi 3 4   

Aðalgreining n   0,27b  0,61 

 HPD  2 3   

 SPD 8 7   

Meðvituð eða ómeðvituð hegðun 1,82b  0,37  

 Meðvituð  6 3   

 Ómeðvituð 4 7   

Fylgiraskanir samkvæmt MINI n 0,20b  1,0 

 ein röskun 2 3   

 tvær eða fleiri 3 2   

 …. þar af þunglyndi 4 2 0,95b  0,63 

Aths.: Sf=Staðalfrávik. HRT-SC=Habit Reversal þjálfun – Áreitastjórnun; HRT-CERP=Habit Reversal þjálfun – Vísbenda 

berskjöldun með svarhömlun; HPD=Hárreytiröskun; SPD=Húðkroppunarröskun 
a t-próf óháðra úrtaka;  

bFisher’s Exact próf – með tvíhliða marktækt 
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t(18) = 0,40, p = 0,70. Því má segja, eins og sést í töflu 4, að almennt hafi hóparnir verið 

sambærilegir við upphaf meðferðar.  

 

Tafla 4 

Mælingar á alvarleika einkenna fyrir og eftir meðferð ásamt áhrifastærð innan hópa, skipt 

eftir tegund meðferðar (n=10 í hvorum hóp). 

 Fyrir meðferð Eftir meðferð  

Mælitæki M (Sf) M (Sf) Áhrifastærð d 

DASS-21    

 Kvíði    

  HRT-SC 7,6 (8,47) 4,6 (4,10) 0,45 

  HRT-CERP 6,4 (6,45) 4,2 (5,20) 0,38 

  Báðir hópar 7,0 (7,36) 4,4 (4,57) 0,42 

 Þunglyndi    

  HRT-SC 16,4 (13,56) 10,6 (11,5) 0,46 

  HRT-CERP 12,2 (9,91) 5,8 (6,5) 0,76 

  Báðir hópar 14,3 (11,74) 8,2 (9,45) 0,57 

 Streita    

  HRT-SC 14,0 (8,74) 9,2 (4,0) 0,71 

  HRT-CERP 17,0 (9,13) 12,0 (9,97) 0,52 

  Báðir hópar 15,5 (9,13) 10,6 (7,54) 0,59 

 Heildarskor    

  HRT-SC 38,0 (26,0) 24,4 (16,1) 0,63 

  HRT-CERP 35,6 (22,5) 22,0 (20,9) 0,63 

  Báðir hópar 36,8 (23,74) 23,2 (18,24) 0,64 

Alvarleiki HPD/SPD einkenna    

 Sjálfsmatslistar (SPS-R/MGH-HS)1    

  HRT-SC 2,20 (0,55) 1,40 (0,64) 1,30 

  HRT-CERP 2,19 (0,47) 0,90 (0,51) 2,50 

  Báðir hópar 2,21 (0,51) 1,19 (0,62) 1,80 

 Viðtalsform (SPS-R-IV/MGH-HS-IV)1    

  HRT-SC 2,24 (0,42) 1,45 (0,75) 1,29 

  HRT-CERP 2,14 (0,44) 0,81 (0,45) 2,96 

  Báðir hópar 2,19 (0,43) 1,13 (0,69) 1,72 

 CGI-alvarleiki    

  HRT-SC 4,5 (1,18) 2,8 (1,47) 1,28 

  HRT-CERP 4,3 (1,06) 1,8 (1,14) 2,27 

  Báðir hópar 4,4 (1,10) 2,3 (1,38) 1,68 

EART spurningalisti    

 HRT-SC 32,60 (7,04) 25,10 (10,29) 0,85 

 HRT-CERP 24,50 (11,27) 22,60 (11,62) 0,16 

 Báðir hópar 28,55 (10,04) 23,85 (10,76) 0,45 
Aths.: M=Meðaltal; Sf=Staðalfrávik; Áhrifastærð d = Cohens d (0,2 = lítil áhrif, 0,5 = miðlungs áhrif, 0,8 = mikil áhrif); 

SPS-R=Skin Picking Scale-Revised; MGH-HS=Massachusetts General Hospital-Hairpulling Scale; SPS-R-IV=Skin Picking 

Scale-Revised-Viðtalsútgáfa; MGH-HS-IV=Massachusetts General Hospital-Hairpulling Scale-Viðtalsútgáfa; CGI-

alvarleiki=Clinical Global alvarleika kvarði; HRT-SC=Habit Reversal þjálfun – Áreitastjórnun; HRT-CERP=Habit 

Reversal þjálfun – Vísbenda berskjöldun með svarhömlun. 
1 Meðaltalið er skalað þar sem mismunur er á fjölda atriða hvors lista. Í töflu 8 í viðauka A eru upplýsingar um heildarskor 

þátttakenda á sjálfsmatslistum og viðtalsformum áður en skorin voru sköluð. 



21 
 

Áhrif meðferðar 

 Aðal-árangursmælingar 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl meðferðarhópanna fyrir og eftir meðferð. Báðir hópar 

lækkuðu í kjölfar meðferðar samkvæmt sjálfsmati (SPS-R/MGH-HS) og klínískum viðtölum 

(SPS-R-IV/MGH-HS-IV/CGI-S).  

 

Tafla 5 

Fylgnifylki milli sjálfsmatslista, viðtalsform og CGI-alvarleika fyrir og eftir meðferð. 

 1 2 3 4 5 6 

1. SPS-R/MGH-HS fyrir 

meðferð 

―      

2. SPS-R-IV/MGH-HS-IV 

fyrir meðferð 

.84** ―     

3. CGI-alvarleika kvarði fyrir 

meðferð 

.04 .15 ―    

4. SPS-R/MGH-HS eftir 

meðferð 

.25 .51* .15 ―   

5. SPS-R-IV/MGH-HS-IV eftir 

meðferð 

.27 .51 .32 .93** ―  

6. CGI-alvarleika kvarði eftir 

meðferð 

-.07 .17 .44 .81** .82** ― 

Aths.: SPS-R=Skin Picking Scale-Revised; MGH-HS=Massachusetts General Hospital-Hairpulling Scale; 

SPS-R-IV=Skin Picking Scale-Revised-Interview Version; MGH-HS-IV=Massachusetts General Hospital-

Hairpulling Scale-Interview Version; CGI= Clinical Global Scale 

*p<0.05, **p<0.01 
 

 Til að athuga hvort áhrif meðferða væri marktæk var byrjað á að framkvæma 

blandaða 2 (Tími; fyrir og eftir meðferð) x 2 (meðferðarform; HRT-SC og HRT-CERP) 

blandaða dreifigreiningu (e. mixed ANOVA) með skor á SPS-R/MGH-HS sem fylgibreytu. 

Niðurstöður sýndu að meginhrif tíma voru marktæk, F(1,18) = 45,95, p < 0,001 sem gefur til 

kynna að, óháð meðferðarskilyrði, dregur úr alvarleika einkenna í kjölfar meðferðar. 

Samvirkni milli meðferðarforma og tíma var ómarktæk, F(1,18) = 2,50, p = 0,13 sem gefur til 

kynna að árangur meðferða er ekki marktækt ólíkur eftir meðferðarskilyrðum.  

 Einnig var framkvæmd blönduð 2 x 2 dreifigreining með skor á viðtölunum SPS-R-

IV/MGH-HS-IV sem fylgibreytu. Niðurstöður sýndu að meginhrif tíma voru marktæk, 

F(1,18) = 75,74, p < 0,001, sem gefur til kynna að, óháð meðferðarformi, dregur úr alvarleika 

einkenna í kjölfar meðferðar. Samvirkni milli meðferðarforma og tíma var einnig marktæk, 

F(1,18) = 4,80, p = 0,04, sem gefur til kynna að munur hafi verið á árangri eftir 

meðferðarformi. Í töflu 4 má sjá áhrifastærðir fyrir viðtalsmælingar eftir hópum og reyndist 
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HRT-CERP hópurinn með töluvert hærri áhrifastærð en HRT-SC hópinn, sem bendir til meiri 

árangurs í HRT-CERP hópnum samanborið við HRT-SC hópinn.  

Til að athuga hvort munur væri á árangri út frá skori á CGI-alvarleikakvarða, var 

einnig framkvæmd blönduð 2 x 2 dreifigreining. Niðurstöður sýndu að meginhrif tíma voru 

marktæk, F(1,18) = 51,88, p < 0,001 sem gefur til kynna að, óháð meðferðarformi, dregur úr 

alvarleika einkenna í kjölfar meðferðar. Samvirkni milli meðferðarforma og tíma var hins 

vegar ómarktæk, F(1,18) = 1,88, p = 0,187, sem gefur til kynna að ekki er munur á árangri 

eftir meðferðarskilyrðum. 

Í matsviðtali eftir meðferð mátu rannsakendur bata hvers þátttakenda með CGI-

batakvarða . Í töflu 7 má sjá að fleiri náðu miklum eða mjög miklum bata í HRT-CERP 

hópnum eða 70% á móti 40% í HRT-SC hópnum. 

Aths.: M=meðaltal; Sf = Staðalfrávik; HRT-SC=Habit Reversal þjálfun með áreitastjórnun; HRT-CERP=Habit 

Reversal þjálfun með vísbenda berskjöldun og svarhömlun.  

 

Til að draga niðurstöðurnar saman þá voru áhrif meðferðar marktæk á öllum 

árangursmælingum óháð meðferðartegund. Munur á árangri meðferða eftir tegund hennar 

reyndist ómarktækur samkvæmt sjálfsmatslistamælingum (SPS-R/MGH-HS) og CGI-

alvarleikakvarða en marktækur samkvæmt viðtalsmælingum (SPS-R-IV/MGH-HS-IV), þar 

sem HRT-CERP var árangursríkari. Samleitni var mikil á milli mælitækja og matsaðila, það 

er að segja, þátttakenda og rannsakenda eins og sjá má í töflu 5. Þar kemur fram að mjög sterk 

fylgni var á milli sjálfsmatslista og sambærilegra viðtal fyrir og eftir meðferð. 

 

Árangur eftir meðferðarstundum 

Á mynd 2 má sjá árangur samkvæmt sjálfsmati (SPS-R/MGH-HS) yfir tímabilið hjá 

báðum meðferðarskilyrðum. Hóparnir voru sambærilegir í upphafi meðferðar. Meðaltöl 

beggja hópa lækkuðu töluvert á báðum listum í kjölfar meðferðar en lækkunin var meiri hjá 

HRT-CERP hópnum. Þegar árangur er skoðaður eftir stundum má sjá að eftir meðferðartíma 

þrjú stóð HRT-SC hópurinn nánast í stað og fer jafnvel örlítið hækkandi við lok meðferðar. 

HRT-CERP hópurinn hélt áfram að lækka eftir þriðja tíma og út allar mælingar.  

Tafla 6 

Bati þátttakenda samkvæmt mati rannsakenda á CGI-batakvarða eftir meðferðarskilyrðum 

(n=10 í hvorum hóp) 

Meðferðarhópar Mjög mikill bati Mikill bati Smávægilegur bati Engin breyting 

HRT-SC n 1 3 6 0 

HRT-CERP n 5 2 2 1 
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Mynd 2. Árangur yfir mælingatímabilið samkvæmt sjálfsmatskvörðum (SPS-R/MGH-HS) 

fyrir bæði meðferðarskilyrði. 

 

 Aðrar árangursmælingar 

Breyting á kvíða, þunglyndi og streitu í kjölfar meðferðar. Í töflu 4 eru meðaltöl 

hópanna á DASS-21 fyrir og eftir meðferð. Hóparnir virðast sambærilegir á báðum mælingum 

og lækkuðu meðaltöl beggja hópa í kjölfar meðferða. Til að athuga hvort áhrif meðferða væri 

marktæk var framkvæmd blönduð 2 (Tími; fyrir og eftir) x 2 (meðferðarform; HRT-SC eða 

HRT-CERP) dreifigreining endurtekinna mælinga með heildarskor á DASS-21 sem 

fylgibreytu. Niðurstöður sýndu að meginhrif tíma voru marktæk, F(1,18) = 9,62, p < 0,05, 

sem þýðir að, óháð meðferðarformi, dregur úr kvíða, þunglyndi og streitu í kjölfar meðferða. 

Samvirkni milli meðferðarforms og tíma var ómarktæk, F(1,18) = 0,0, p = 1,0 sem þýðir að 

ekki var munur á árangri milli meðferðarforma. Í töflu 4 má sjá að áhrifastærð mismunar á 

DASS-21 var sú sama í báðum meðferðarformum. 

Breyting á EART í kjölfar meðferðar. Tilhneiging til að upplifa „Ekki alveg rétt 

tilfinningu“ var metin fyrir og eftir meðferð. Tafla 4 sýnir meðaltöl beggja hópanna á EART 

spurningalistanum.. HRT-SC hópurinn hafði hærra meðaltal við upphaf meðferðar 

samanborið við HRT-CERP hópinn. Meðaltöl beggja hópa lækka í kjölfar meðferða en 

lækkunin er töluvert meiri hjá HRT-SC hópnum. Til að athuga hvort áhrif meðferða væru 

marktæk, var framkvæmd blönduð 2 (Tími; fyrir og eftir) x 2 (meðferðarform; HRT-SC eða 

HRT-CERP) dreifigreining endurtekinna mælinga með skor á EART sem fylgibreytu. 

Niðurstöður sýndu að meginhrif tíma voru marktæk, F(1,18) = 5,04, p > 0,05 en samvirkni 
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meðferðarforms og tíma var ómarktæk, F(1,18) = 2,34, p = 0,20. Þetta þýðir að það dró 

marktækt úr „ekki alveg rétt tilfinningum“ hjá þátttakendum í meðferðinni en ekki var munur 

eftir meðferðarformi. Fylgni var einnig reiknuð milli mismunar á EART og mismunaskors 

annarra einkennamælinga, fyrir og eftir meðferð. Fylgni mismunaskors EART við önnur 

mismunaskor reyndist hins vegar ómarktæk í öllum tilvikum (tölur ekki birtar).  

 

Mat þátttakenda á meðferð 

Við lok meðferðar voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á þá meðferð sem þeir 

höfðu nýlokið. Niðurstöður sýndu að almennt höfðu allir þátttakendur jákvæð viðhorf til 

meðferðar óháð skilyrði. Allir 10 þátttakendurnir í CERP hópnum voru mjög sammála þeirri 

staðhæfingu að meðvitund þeirra um hegðunin hefði aukist í kjölfar meðferðar. Spurt var 

hversu gagnlegir ákveðnir þættir í meðferðinni hefðu verið og allir 10 þátttakendurnir í CERP 

töldu berskjöldunaræfingar mjög eða frekar gagnlegar og töldu mjög eða frekar líklegt að þeir 

myndu nota þær áfram ef þess þyrfti. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman árangur HRT-CERP og HRT-SC 

meðferða við HPD/SPD á meðal háskólanema. Niðurstöður leiddu í ljós að báðar 

meðferðirnar voru jafn árangursríkar. Árangur HRT-SC við HPD/SPD er í samræmi við fyrri 

rannsóknir (t.d. Bate o.fl., 2011; Franklin o.fl., 2011; Teng o.fl., 2006). Rannsóknin er sú 

fyrsta, svo vitað sé til, sem notar slembiraðað hópasnið til að meta árangur HRT-CERP 

meðferðar við HPD/SPD. Tvær tilfellarannsóknir hafa verið framkvæmdar sem sýna 

viðunandi árangur CERP við HPD (Javedi o.fl., 2007; Sulkowski o.fl., 2013). Takmarkaðar 

ályktanir má þó draga frá þeim niðurstöðum vegna skorts á samanburðarhópi.  

 

Breyting á alvarleika HPD/SPD einkenna í kjölfar meðferðar 

Megintilgáta rannsóknarinnar var sú að draga myndi úr húðkroppi/hárplokki og 

alvarleika einkenna hjá báðum meðferðarhópum í kjölfar inngripa, á sjálfsmatskvörðum og 

klínískum viðtölum. Niðurstöðurnar styðja tilgátuna. Þótt dregið hafi meira úr alvarleika 

einkenna hjá HRT-CERP hópnum náði sá munur ekki tölfræðilegri marktekt á öllum 

mælingum. Munur á árangri meðferða eftir meðferðarskilyrðum reyndist marktækur á 

viðtalsformi (SPS-R-IV/MGH-HS-IV) en ómarktækur á sjálfsmatslistum (SPS-R/MGH-HS) 

og CGI-alvarleika kvarða. Ekki er hægt að fullyrða að árangurinn sé meiri í kjölfar HRT-

CERP meðferðar en gögnin eru þó HRT-CERP í hag þar sem áhrifastærð mismunar var hærri 

á öllum mælitækjum hjá HRT-CERP hópnum (2,27 – 2,96) samanborið við HRT-SC hópinn 

(1,28 – 1,30). Þetta er í samræmi við þá hugmynd að með endurtekinni berskjöldun við 

aðstæður sem kalla fram löngun til að kroppa eða plokka, venst löngunin og dregur úr 

neikvæðum tilfinningum (Boutelle og Bouton, 2015; Sulkowski o.fl., 2013). Niðurstöðurnar 

eru einnig í samræmi við fyrri rannsókn Verdellen o.fl., (2000) sem báru saman HRT og 

CERP meðferðarinngrip við kækjaröskun.  

Í ljósi niðurstaðna er nauðsynlegt að skoða hvað gæti hugsanlega skýrt árangur HRT-

CERP við HPD/SPD og hvernig það gæti verið ólíkt HRT-SC. Samkvæmt námskenningum 

byggist árangur HRT-SC og HRT-CERP á því að tengingar eru rofnar á milli skilyrtra áreita 

og kropps/plokks (Mansueto o.fl., 1990). Munurinn á meðferðarformunum liggur í þeim 

aðferðum sem notaðar eru til að rjúfa þessar tengingar. Í HRT-SC forðast fólk yfirleitt þær 

aðstæður sem ýta undir vandamálahegðun og því ekki tekist á við þau innri ferli sem kveikja 

löngun til að framkvæma hana (Morris o.fl., 2013). Í kjölfarið læra skjólstæðingar ekki leiðir 

til að takast á við löngunina heldur treysta á áreitastjórnunina frekar en innri stjórn á löngun. 

Bent hefur verið á nauðsyn þess að skoða aðferðir sem miða að því að ná stjórn á innri þáttum 
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eins og löngun og neikvæðum tilfinningum (Keuthen o.fl., 2011; Snorrason o.fl., 2015; 

Snorrason o.fl., 2011; Woods o.fl., 2006a; Woods o.fl., 2006b). Í HRT-CERP er berskjöldun 

notuð til að takast á við þær aðstæður sem kveikja löngun án þess að bregðast við þeim og 

venjast þannig lönguninni og þeim neikvæðu upplifunum sem koma í kjölfarið (Hoogduin 

o.fl., 1997). Árangur HRT-CERP gæti skýrst af því að þar er tekist á við aðstæður og löngun á 

meðan í HRT-SC er forðast aðstæðurnar og komist hjá því að upplifa löngunina. Með því að 

venjast lönguninni og læra að takast á við hana upplifir skjólstæðingur meiri sjálfsstjórn og er 

betur í stakk búinn til að takast á við aðstæður og löngun að meðferð lokinni. Þessi megin 

munur á meðferðarformunum gæti haft mikið klínískt og fræðilegt gildi þar sem vísbendingar 

eru um að HRT-CERP meðferð leiði til langvarandi bata og komi þannig í veg fyrir bakslög. 

Ótímabært er að draga afdráttarlausar ályktanir en mikilvægt er að skoða þetta betur með 

frekari rannsóknum.  

Þegar árangur hópanna var skoðaður yfir meðferðartímabilið má sjá á mynd 2 að 

meðaltöl beggja hópa lækka í kjölfar meðferðar. Stefnan hjá HRT-CERP er skýrari og 

lækkunin viðhelst út allt tímabilið. Mikilvægt er að hafa smæð úrtaksins í huga við túlkun 

niðurstaðna þar sem hver þátttakandi hefur töluvert vægi í meðaltölum hópanna. Því ber að 

nefna að breytileiki í meðferðarárangri í þessari rannsókn virtist vera meiri meðal þátttakenda 

í HRT-SC. Tveir þátttakendur voru með alvarleg einkenni í upphafi og út alla meðferðina sem 

eflaust hefur áhrif á meðaltal hópsins. En að sama skapi er erfitt að tala um frávik í svona litlu 

úrtaki og gæti breytileikinn talist innan eðlilegra marka í stærra úrtaki. Á þessum tímapunkti 

er því erfitt að draga ályktanir út frá þessu. 

 

Breyting á „ekki alveg rétt tilfinning“ í kjölfar meðferðar 

 Búist var við meiri lækkun á „ekki alveg rétt tilfinningum“ hjá CERP hópnum í kjölfar 

meðferðar þar sem tekist var á við innri ferli eins og hugsanir og líðan. Tilgátan stóðst ekki 

þar sem niðurstöður sýndu að marktækt dró úr „ekki alveg rétt tilfinningu“ í kjölfar beggja 

inngripa en ekki var marktækur munur á milli hópa. Í raun dró meira úr ekki-alveg-réttri 

tilfinningu í HRT-SC hópnum. Ástæðan gæti legið í þeim mikla mun sem var á hópunum í 

upphafi meðferðar þar sem HRT-SC hópurinn var með töluvert hærra skor á EART 

spurningalista samanborið við HRT-CERP hópinn við meðferðarupphaf. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda allavega til að upplifanir um að eitthvað sé ekki alveg rétt taki 

breytingum í meðferð sem miðast að hárkroppi og hárreyti. Þörf er á frekari og nákvæmari 

samanburðarrannsóknum á þessu sviði með stærra úrtaki og sambærilegri hópum við upphaf 

meðferðar. 
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Mat þátttakenda á meðferð 

Við prófun á nýrri vænlegri meðferð er ekki aðeins nauðsynlegt að skoða árangur 

heldur þarf líka að meta hversu þolanleg hún er. Berskjöldun er í eðli sínu kvíða- og 

streituvaldandi en niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á góðan langtímaárangur þar sem 

dregur úr vanlíðan og virkni eykst (Abramowitz o.fl., 2003; Koran o.fl., 2007; Lee og Rees, 

2011). Við lok meðferðar í okkar rannsókn voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á þá 

meðferð sem þeir höfðu nýlokið. Niðurstöður sýndu að almennt höfðu allir þátttakendur 

jákvæð viðhorf til meðferðar óháð skilyrði.  

 

Annmarkar rannsóknarinnar 

Túlka þarf niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi helstu annmarka á henni. Fyrst ber að 

nefna að allir þátttakendur voru kvenkyns háskólanemar sem takmarkar niðurstöður við þann 

hóp og því ekki hægt að alhæfa um árangur hjá körlum. Einnig var úrtakið lítið sem dregur úr 

afköstum (e. power) tölfræðiprófa. Frekari rannsókna er þörf þar sem notað er stærra og 

fjölbreyttara úrtak. Til dæmis væri áhugavert að framkvæma rannsókn í almennu úrtaki og 

úrtaki fólks sem sækir göngudeildarþjónustu. Annað atriði sem þarf að hafa í huga við túlkun 

niðurstaðna er að grunnlínumælingin í rannsókninni var stutt og nær ekki yfir allar helstu 

árangursmælingarnar. Til að fá stöðugleika og nákvæmari mælingar á alvarleika einkenna 

áður en meðferð hófst hefði verið gott að hafa öflugri grunnlínumæling. Því væri slíkt til bóta 

í sniði sem inniheldur tvo virka meðferðarhópa. Í þriðja lagi tóku rannsakendur sjálfir 

matsviðtöl fyrir og eftir meðferð. Það fyrirkomulag gæti hafa ýtt undir þóknunarhrif í svörum 

þátttakenda, hlutdrægni rannsakenda og haft áhrif á niðurstöður. Reynt var að sporna við 

þessu með því að láta þann rannsakanda sem sá ekki um meðferð viðkomandi taka matsviðtal 

eftir meðferð. Þannig var matsmaðurinn í lok meðferðar blindur á það meðferðarform sem 

þátttakandinn fór í gegnum. Einnig má nefna að gott samræmi var í mati þátttakenda og 

rannsakenda á alvarleika einkenna, sem kom fram í hárri fylgni milli spurningalistamælinga 

og viðtala í rannsókninni.  

Meðferðartímabilið var stutt eða fjórar vikulegar meðferðarstundir. Var það gert til að 

til að takmarka óþægindi og ýta undir meðferðarheldni þátttakenda. Mikil þörf er á 

samanburðarrannsókn þar sem HRT-CERP skilyrði er borið saman við hóp sem er ekki í 

meðferð til að fá betri skilning á virkni meðferðarinnar. Einnig væri áhugavert að hafa 

meðferðartímabilið lengra og sjá hvernig árangurinn þróast yfir lengra tímabil. Annað 

mikilvægt umhugsunarefni er sú staðreynd að 100% meðferðarheldni var hjá öllum 

þátttakendum og sýndu þeir allir mikinn áhugi og metnað yfir allt meðferðartímabilið. Hafa 
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verður því í huga að með stærra úrtaki hefði mögulega verið meiri breytileiki í viðhorfum og 

áhuga þátttakenda sem gæti haft áhrif á meðferðarárangur.  

 

Styrkleikar rannsóknarinnar 

Þrátt fyrir nokkra vankanta þá hefur rannsóknin einnig mikilvæga styrkleika. Um er að 

ræða fyrstu samanburðarrannsóknina á HRT-CERP og HRT-SC við HPD/SPD svo vitað sé 

til, sem gerir framlag hennar mikilvægt. Rannsóknin var vönduð þar sem farið var eftir skýru 

og nákvæmu verklagi við framkvæmd hennar. Við mat á árangri voru notuð margþætt 

mælitæki eins og sjálfsmatslista, klínísk viðtöl og ljósmyndir. Fjölbreytt mælitæki frá ólíkum 

matsaðilum gefa niðurstöðunum meira vægi og dregur úr skekkjum við mat á heildarárangri. 

Annar styrkleiki rannsóknarinnar eru eftirfylgdarmælingar sem voru gerðar 4 vikum eftir að 

meðferð lauk en stóðu enn yfir þegar þetta er ritað. Áætlað er að fylgja þátttakendum eftir og 

meta árangur sex og tólf mánuðum eftir meðferðarlok. 

 

Framlag rannsóknarinnar 

Með því að fjölga gagnreyndum meðferðarinngripum aukast líkur á meðferðarárangri 

þar sem sama meðferð gengur ekki endilega fyrir alla. Niðurstaða þessarar frumrannsóknar er 

sú að bæði HRT-SC og HRT-CERP reyndust árangursríkar til að draga úr HPD/SPD 

einkennum hjá háskólanemum. Þetta rennir stoðum undir þá hugmynd að CERP sé vænleg 

meðferð til að meðhöndla HPD/SPD. Hugmyndir um áhrif CERP við SPD/HPD eru á 

byrjunarstigi og þrátt fyrir ýmsar takmarkanir þá er rannsóknin mikilvægt fyrsta skref til að 

meta nýja og vænlega meðferð við HPD/SPD. Niðurstöður rannsóknarinnar er góður grunnur 

fyrir frekari meðferðarrannsóknir og þróun á þessu sviði.  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Heimildir 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental  

disorders. (5. útgáfa) Washington, DC: APA. 

Abramowitz, J. S., Foa, E. B. og Franklin, M. E. (2003). Exposure and ritual prevention for  

obsessive-compulsive disorder: effects of intensive versus twice-weekly sessions. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 394-398. doi: 10.1037/0022-

006X.71.2.394  

Abramowitz, J.S., Whiteside, S.P. og Deacon, B.J., 2005. The effectiveness of treatment 

for pediatric obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. Behavior Therapy 

36, 55–63. doi: 10.1016/S0005-7894(05)80054-1 

Arbabi, M., Farnia, V., Balighi, K., Mohammadi, M. R., Nejati-Safa, A. A., Yazdchi, K., .  

. . Darvish, F. (2008). Efficacy of citalopram in treatment of pathological skin picking: 

a randomized double blind placebo controlled trial. Acta Medica Iranica, 46, 367–372. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.509.8481&rep= 

rep1&type=pdf 

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W. og Swinson, R. P. (1998).  

Psychometric Properties of the 42-item and 21-item versions of the depression anxiety 

stress scales in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 

10, 176-181. doi: 10.1037/1040-3590.10.2.176 

Arnold, L. M., Auchenbach, M. B. og McElroy, S. L. (2001). Psychogenic excoriation:  

Clinical features, proposed diagnostic criteria, epidemiology, and approaches to 

treatment. Central Nervous System Drugs, 15, 351-359. doi: 10.2165/00023210-

200115050-00002 

Arnold, L. M., McElroy, S. L., Mutasim, D. F., Dwight, M. M., Lamerson, C. L. og Morris, E.  

M. (1998). Characteristics of 34 adults with psychogenic excoriation. Journal of 

Clinical Psychiatry, 59, 509-514. doi: 10.4088/JCP.v59n1003  



30 
 

Azrin, N. H. og Nunn, R. G. (1973). Habit-reversal: A method of eliminating nervous habits  

and tics. Behavior Research and Therapy, 11, 619-628. doi: 10.1016/0005-

7967(73)90119-8 

Azrin, N. H., Nunn, R. G. og Frantz, S. E. (1980). Treatment of hairpulling (trichotillomania):  

A comparative study of habit reversal and negative practice training. Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 11, 13-20. doi: 10.1016/0005-

7916(80)90045-2  

Baldur Heiðar Sigurðsson (2008). Samanburður á tveimur stöðluðum geðgreiningarviðtölum  

og tveimur sjálfsmatskvörðum: MINI, CIDI, PHQ og DASS. Óbirt cand. psych. 

ritgerð, Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild 

Bate, K. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. T. og Bhullar, N. (2011). The efficacy of habit  

reversal therapy for tics, habit disorders, and stuttering: A meta-analytic review. 

Clinical Psychology Review, 31, 865-871. doi: 10.1016/j.cpr.2011.03.013 

Barrera, T. L., Mott, J. M., Hofstein, R. F. og Teng, E. J. (2013). A meta-analytic review of  

exposure in group cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder. 

Clinical Psychology Review, 33, 24-32. doi: 10.1016/j.cpr.2012.09.005 

Björgvin Ingimarsson. (2010). Próffræðilegt mat DASS sjálfsmatskvarðanum. Óbirt cand.  

psych, ritgerð. Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Bloch, M. R., Elliot, M., Thompson, H. og Koran, L. M. (2001). Fluoxetine in pathologic  

skin-picking: open-label and double-blind results. Psychosomatics, 42, 314-319. doi: 

10.1176/appi.psy.42.4.314  

Bloch, M. H., Landeros-Weisenberger, A., Dombrowski, P., Kelmendi, B., Wegner, R.,  

Nudel, J., . . . Coric, V. (2007). Systematic review: Pharmacological and behavioral 

treatment for trichotillomania. Biological Psychiatry, 62, 839-846. doi: 

10.1016/j.biopsych.2007.05.019  



31 
 

Bohne, A., Keuthen, N. og Wilhelm, S. (2005). Pathological hair pulling, skin picking, and  

nail biting. Annals of Clinical Psychiatry, 17, 227-232. doi: 

10.1080/10401230500295354 

Bohne, A., Wilhelm, S., Keuthen, N. J., Baer, L. og Jenike, M. A. (2002). Skin picking in  

German students: Prevalence, phenomenology, and associated characteristics. 

Behavior Modification, 26, 320-339. doi: 10.1177/0145445502026003002 

Boutelle, K. N. og Bouton, M. E. (2015). Implications of learning theory for developing  

programs to decrease overeating. Appetite, 93, 62-74. doi: 

10.1016/j.appet.2015.05.013 

Bouwer, C. og Stein, D. J. (1998). Trichobezoars in trichotillomania: case report and literature  

overview. Psychosomatic Medicine, 60, 658-660. doi: 10.1097/00006842-199809000-

00025 

Brown, T. A., Chorpita, B. F., Korotitsch, W. og Barlow, D. H. (1997). Psychometric  

properties of the depression anxiety stress scales (DASS) in clinical samples. 

Behaviour Research and Therapy, 35, 79-89. doi: 10.1016/S0005-7967(96)00068-X 

Buhr, K. og Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: psychometric  

properties of the English version. Behavior Research and Therapy, 40, 931-945. doi: 

10.1016/S0005-7967(01)00092-4 

Bullen, J. G. og Hemsley, D. R. (1983). Sensory experience as a trigger in Gilles de la  

Tourette’s syndrome. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 14, 

197-201. doi: 10.1016/0005-7916(83)90048-4 

Busner, J. og Targum, S. D. (2007). The clinical global impression scale: Applying a research  

tool in clinical practice. Psychiatry, 4(7), 28-37  

Calikusu, C., Yucel, B., Poiat, A. og Baykal, C. (2003). The relation of psychogenic  



32 
 

excoriation with psychiatric disorders: A comparative study. Comprehensive 

Psychiatry, 44, 256-261. doi: 10.1016/S0010-440X(03)00041-5 

Capriotti, M. R., Ely, L. J. og Snorrason, I. (2015). Acceptance-enhanced behavior therapy for  

exoriation (skin-picking) disorder in adults: a clinical case series. Cognitive and 

Behavioral Practice, 22, 230-239. doi: 10.1016/j.cbpra.2014.01.008 

Chamberlain, S. R., Fineberg, N. A. og Odlaug, B. L. (2012). Pharmacotherapy. Í J. E. Grant,  

D. J. Stein, D. W. Woods og N. J. Keuthen (ritstjórar), Trichotillomania, Skin Picking, 

and Other Body-Focused Repetitive Behaviors (bls. 205-221). Washington, DC: 

American Psychiatric Publishing.  

Christenson, G. A., Mackenzie, T. B. og Mitchell, J. E. (1991a). Characteristics of 60 adult  

chronic hair pullers. The American Journal of Psychiatry, 148(3), 365-370. doi: 

10.1176/ajp.148.3.365 

Christenson, G. A., Mackenzie, T. B., Mitchell, J. E. og Callies, A. L. (1991b). A placebo- 

controlled, double-blind crossover study of fluoxetine in trichotillomania. The 

American Journal of Psychiatry, 148, 1566-1571. doi: 10.1176/ajp.148.11.1566 

Christenson, G. A. og Mansueto, C. S. (1999). Trichotillomania: descriptive characteristics  

and phenomenology. Í D. Stein, G. A. Christenson og E. Hollander (ritstjórar), 

Trichotillomania (bls. 1-42). Washington, DC: American Psychiatric Press. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science (2. útg.). Hillsdale:  

Lawrence Erlbaum Associates. 

Coles, M. E., Frost, R., Heimberg, R. G. og Rhéaume, J. (2003). Not just right experiences:  

perfectionism, obsessive-cumpulsive features and general psychopathology. Behaviour 

Research and Therapy, 41, 681-700. doi: 10.1016/S0005-7967(02)00044-X 

Coles, M. E., Heimberg, R. G., Frost, R. O. og Steketee, G. (2005). Not just right experiences  



33 
 

and obsessive-compulsive features: experimental and self-monitoring perspectives. 

Behaviour Research and Therapy, 43, 153-167. doi: 10.1016/j.brat.2004.01.002 

Conklin, C. A. og Tiffany, S. T. (2002). Applying extinction research and theory to cue- 

exposure addiction treatments. Addiction, 97, 155-167. doi: 10.1046/j.1360-

0443.2002.00014.x 

Crawford, J. R. og Henry, J. D. (2003). The depression anxiety stress scales (DASS):  

Normative data and latent structure in a large non-clinical sample. British Journal of 

Clinical Psychology, 42, 111-131. doi: 10.1348/014466503321903544 

Dahlke, F., Lohaus, A. og Gutzman, H. (1992). Reliability and clinical concepts underlying  

global judgements in dementia: Implications for clinical research. 

Psychopharmacology Bulletin, 28, 425-432.  

Diefenbach, G. J., Mouton-Odum, S. og Stanley, M. A. (2002). Affective correlates of  

trichotillomania. Behavior Research and Therapy, 40, 1305-1315. doi: 

10.1016/S0005-7967(02)00006-2  

Diefenbach, G. J., Tolin, D. F., Crocetto, J., Maltby, N. og Hannan, S. (2005). Assessment of  

trichotillomania: a psychometric evaluation of hair-pulling scales. Journal of 

Psychopathology and Behavioral Assessment, 27, 169–178. doi: 10.1007/s10862-005-

0633-7  

Dougherty, D. D., Loh, R., Jenike, M. A. og Keuthen, N. J. (2006). Single modality versus  

dual modality treatment for trichotillomania: sertraline, behavioral therapy, or both? 

Journal of Clinical Psychiatry, 67, 1086-1092. doi: 10.4088/JCP.v67n0711 

Duke, D. C., Bodzin, D. K., Tavares, P. Geffken, G. R. og Storch, E. A. (2009). The  

phenomenology of hairpulling in a community sample. Journal of Anxiety Disorder, 

23, 1118-1125. doi: 10.1016/j.janxdis.2009.07.015 

Erna Sigurvinsdóttir. (2009). Tengsl húðkroppunaráráttu við áráttu- og þráhyggjueinkenni,  



34 
 

fullkomnunaráráttu og tilfinningar um að eitthvað sé „ekki alveg rétt“. Óbirt cand. 

psych. ritgerð. Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Ferrao, Y. A., Miguel, E. og Stein, D. J. (2009). Tourette´s syndrome, trichotillomania, and  

obsessive-compulsive disorder: How closely are they related? Psychiatry Research,  

170, 32-42. doi: 10.1016/j.psychres.2008.06.008 

Flessner, C. A., Conelea, C. A., Woods, D. W., Franklin, M. E., Keuthen, N. J. og Cashin, S. 

E. (2008). Styles of pulling in Trichotillomania: Exploring differences in symptom 

severity, phenomenology, and functional impact. Behaviour Research and Therapy, 

46, 345-357. doi: 10.1016/j.brat.2007.12.009 

Flessner, C. A., Penzel, F. og Keuthen, N. J. (2010). Current treatment practices for children  

and adults with trichotillomania: consensus among experts. Cognitive and Behavioral 

Practice, 17, 290-300. doi: 10.1016/j.cbpra.2009.10.006  

Flessner, C. A. og Woods, D. W. (2006). Phenomenological characteristics, social problems,  

and economic impact associated with chronic skin picking. Behavior Modification, 

30(6), 944-963. doi:10.1177/0145445506294083. doi: 10.1177/0145445506294083 

Franklin, M. E., Flessner, C. A., Woods, D. W., Keuthen, N. J., Piacentini, J. C., Moore, P. og  

Trichotillomania Learning Center-Scientific Advisory Board. (2008). The child and 

adolescent trichotillomania impact project: descriptive psychopathology, comorbidity, 

functional impairment, and treatment utilization. Journal of Developmental and 

Behavioral Pediatrics, 29(6), 493–500. doi: 10.1097/DBP.0b013e31818d4328  

Franklin, M. E. og Tolin, D. F. (2007). Treating trichotillomania: Cognitive-behavioral  

therapy for hair pulling and related problems, New York: Springer.  

Franklin, M. E., Zagrabbe, K. og Benavides, K. L. (2011). Trichotillomania and its treatment:  

a review and recommendations. Expert Rev Neurother, 11(8), 1165-1174. doi: 

10.1586/ern.11.93 



35 
 

Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J. og Ladouceur, R. (1994). Why do  

people worry? Personality and Individual Differences, 17, 791–802. doi: 

10.1016/0191-8869(94)90048-5 

Grant, J. E., Odlaug, B. L., Chamberlain, S. R., Keuthen, N. J., Lochner, C. og Stein, D. J.  

(2012). Skin picking disorder. American Journal of Psychiatry, 169, 1143-1149. doi: 

10.1176/appi.ajp.2012.12040508 

Grant, J. E., Odlaug, B. L., og Kim, S. W. (2010). A clinical comparison of pathologic skin  

picking and obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 51, 347-352. 

doi: 10.1016/j.comppsych.2009.10.006 

Gupta, M. A., Gupta, A. K. og Schork, N. J. (1996). Psychological factors affecting self- 

excoriative behavior in women with mild-to-moderate facial acne-vulgaris. 

Psychosomatics, 37, 127-130. doi: 10.1016/S0033-3182(96)71578-5 

Guy, W. og Bonato, R. (1970). CGI: Clinical Global Impressions. Í W. Guy og R. Bonato  

(ritstjórar), Manual for the ECDEU Assessment Battery 2 (bls. 12-1 – 12-6). Chevy 

Chase, MD: National Institute of Mental Health. 

Hajcak, G., Franklin, M. E., Simons, R. F. og Keuthen, N. J. (2006). Hairpulling and skin  

picking in relation to affective distress and obsessive-compulsive symptoms. Journal 

of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28, 179-187. doi: 10.1007/s10862-

005-9001-x 

Hoogduin, K., Verdellen, C. og Cath, D. (1997). Exposure and response prevention in the  

treatment of Gilles de la Tourette’s syndrome – 4 case studies. Practitioner Report, 4, 

125–135. doi: 10.1002/(SICI)1099-0879(199706)4:2<125::AID-CPP125>3.0.CO;2-Z  

Javidi, Z., Battersby, M. og Forbes, A. (2007). A case study of trichotillomania with social  

phobia: Treatment and 4-year follow-up using cognitive-behaviour therapy. Behavior 

Change, 24, 231-243. doi: 10.1375/bech.24.4.231 



36 
 

Jordan, C., Reid, A., Mariaskin, A., Augusto, B. og Sulkowski, M. L. (2012). First-line  

treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of Contemporary 

Psychotherapy, 42, 243-248. doi:10.1007/ s10879-012-9210-z. 

Keijsers, G. P., van Minnen, A., Hoogduin, C. A., Klaassen, B. N., Hendriks, M. J. og Tanis- 

Jacobs, J. (2006). Behavioral treatment of trichotillomania: two-year follow-up results. 

Behavior Research and Therapy, 44, 359-370. doi: 10.1016/j.brat.2005.03.004 

Kent, A. og Drummond, L. M. (1989). Acne-excoriée—A case report of treatment using habit  

reversal. Clinical and Experimental Dermatology, 14, 163-164. doi: 10.1111/j.1365- 

2230.1989.tb00918.x 

Keuthen, N. J., Deckersbach, T., Wilhelm, S., Hale, E., Fraim, C., Baer, L., . . . Jenike, M. A. 

(2000). Repetitive skin-picking in a student population and comparison with a sample 

of Self-injurious skin-pickers. Psychosomatics, 41, 210-215. doi:  

  10.1176/appi.psy.41.3.210 

Keuthen, N. J., Jameson, M., Loh, R., Deckersbach, T., Wilhelm, S. og Dougherty, D. D.  

(2007). Open-label escitalopram treatment for pathological skin picking. International 

Clinical Psychopharmacology, 22, 268-270. doi: 10.1097/YIC.0b013e32809913b6  

Keuthen, N. J., O’Sullivan, R. L., Ricciardi, J. N., Shera, D., Savage, C. R., Borgmann, A. S.,  

… Baer, L. (1995). The Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale: 1. 

Development and factor analyses. Psychotherapy and Psychosomatics, 63, 141-145. 

doi: 10.1159/000289003 

Kim, D. I., Garrison, R. C. og Thompson, G. (2013). A near fatal case of pathological skin  

picking. American Journal of Case Reports, 14, 284-287. http://www.amjcaserep.com/ 

download/index/idArt/889357 

Kondziolka, D. og Hudak, R. (2008). Management of obsessive-compulsive disorder-related  



37 
 

skin picking with gamma knife radiosurgical anterior capsulotomies: a case report. 

Journal of Clinical Psychiatry, 69, 1337–1340. doi: 10.4088/JCP.v69n0819c 

Koran, L. M., Hanna, G. L., Hollander, E., Nestadt, G. og Simpson, H. B. (2007). Practice  

guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. American 

Journal of Psychiatry, 164(suppl), 5-53. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/ 

sitewide/practice guidelines/guidelines/ocd.pdf 

Lee, Y. H. og Rees, C. S. (2011). Is exposure and response prevention treatment for  

obsessive-compulsive disorder as aversive as we think? Clinical Psychologist, 15, 17-

21. doi: 10.1111/j.1742-9552.2011.00001.x 

Leon, A. C., Shear, M. K., Klerman, G. L., Portera, L. Rosenbaum, J. F. og Goldenberg, J.  

(1993). A comparison of symptom determinants of patient and clinical global ratings 

in patients with panic disorder and depression. Journal of Clinical 

Psychopharmacology, 13, 327-331.  

Lerner, J., Frankling, M. E., Meadows, E. A., Hembree, E. og Foa, E. B. (1998). Effectiveness  

of a cognitive behavioral treatment program for trichotillomania: An uncontrolled 

evaluation. Behavior Therapy, 29, 157-171. doi: 10.1016/S00057894(98)80036- 

Lochner, C., Grant, J. E., Odlaug, B. L. og Stein, D. J. (2012a). DSM-5 field survey: skin  

picking disorder. Annals of Clinical Psychiatry, 24, 300-3004  

Lochner, C., Grant, J. E., Odlaug, B. L., Woods, D. W., Keuthen, N. J. og Stein, D. J.  

(2012b). DSM-5 field survey: hair-pulling disorder (trichotillomania). Depression and 

Anxiety, 0, 1-7. doi: 10.1002/da.22011 

Lochner, C., Simeon, D., Niehaus, D. J. H. og Stein, D. J. (2002). Trichotillomania and skin  

picking: A phenomenological comparison. Depression and Anxiety, 15, 83-86. doi: 

10.1002/da.10034 

Lovibond, P. F., og Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional 



38 
 

states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the 

Beck depression and anxiety inventories. Behavior Research and Therapy, 

33, 335-343. doi: 10.1016/0005-7967(94)00075-U 

McGuire, J. F., Ung, D., Selles, R. R., Rahman, O., Lewin, A. B., Murphy, T. K. og Storch, E.  

A. (2014). Treating trichotillomania: A meta-analysis of treatment effects and 

moderators for behavior therapy and serotonin reuptake inhibitors. Journal of 

Psychiatry Research, 58, 76-83. doi: 10.1016/j.jpsychires.2014.07.015 

Mansueto, C. S., Steinberg, R. M. T., Thomas, A. M. og Golomb, R. G. (1997).  

Trichotillomania: a comprehensive behavioral model. Clinical Psychology Review, 17, 

567-577. doi: 10.1016/S0272-7358(97)00028-7  

Monzani, B., Rijsdijk, F., Harris, J. og Mataix-Cols, D. (2014). The structure of genetic and  

environmental risk factors for dimensional representation of DSM-5 obsessive-

compulsive spectrum disorders. JAMA Psychiatry, 71, 182-189. doi: 

10.1001/jamapsychiatry.2013.3524 

Morris, S. H., Zickgraf, H. F., Dingfelder, H. E. og Franklin, M. E. (2013). Habit reversal  

training in trichotillomania: guide for the clinician. Expert Review of 

Neurotherapeutics, 13(9), 1069-1077. doi: 10.1586/14737175.2013.827477 

Mouton, S. G. og Stanley, M. A. (1996). Habit reversal training for trichotillomania: A group  

approach. Cognitive and Behavioral Practice, 3, 159-182. doi: 10.1016/S1077-

7229(96)80036-8 

Ninan, P. T., Rothbaum, B. O., Marsteller, F. A., Knight, B. T. og Eccard, M. B. (2000). A  

placebo-controlled trial of cognitive-behavioral therapy and clomipramine in 

trichotillomania. Journal of Clinical Psychiatry, 61, 47-50. doi: 

10.4088/JCP.v61n0111 

O'Connor, K. (2002). A cognitive-behavioral/psychophysiological model of tic disorders.  



39 
 

Behaviour Research and Therapy, 40, 1113-1142. doi: 10.1016/S0005-7967(02) 

00048-7  

O'Sullivan, R. L., Philips, K. A., Keuthen, N. J. og Wilhelm, S. (1999). Near-fatal skin  

picking from delusional body dysmorphic disorder responsive to fluvoxamine. 

Psychosomatic, 40, 79-81. doi: 10.1016/S0033-3182(99)71276-4 

Odlaug, B. L. og Grant, J. E. (2008a). Clinical characteristics and medical complications of  

pathologic skin picking. General Hospital Psychiatry, 30, 61-66. doi: 

10.1016/j.genhosppsych.2007.07.009 

Odlaug, B. L og Grant, J. E. (2008b). Trichotillomania and pathological skin picking: clinical  

comparison with an examination of comorbidity. Annals of Clinical Psychiatry, 20, 

61-66. doi: 10.1080/10401230802017027 

Odlaug, B. L. og Grant, J. E. (2012). Pathologic skin picking. Í J. E. Grant, D. J. Stein, D. W.  

Woods og N. J. Keuthen (ritstjórar), Trichotillomania, Skin Picking, and Other Body-

Focused Repetitive Behaviors (bls. 21-41). Washington, DC: American Psychiatric 

Publishing Inc.  

Odlaug, B. L., Kim, S. W. og Grant, J. E. (2010). Quality of life and clinical severity in  

pathological skin picking and trichotillomania. Journal of Anxiety Disorders, 24, 823-

829. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.06.004 

Pelissier, M.-C. og O'Connor, K. (2004). Cognitive-behavioral treatment of trichotillomania,  

targeting perfectionism. Clinical Case Studies, 3, 57-69. doi: 

10.1177/1534650103258973. 

Prado, H. S., Rosário, M. C, Hounie, A. G., Shavitt, R. G. og Miguel, E. C. (2008). Sensory  

phenomena in obsessive-compulsive disorder and tic disorders: a review of the 

literature. CSN Spectrums, 13, 425-432. doi: 10.1017/S1092852900016606 

Rapp, J. T., Miltenberger, R. G., Long, E. S., Elliot, A. J. og Lumley, V. A. (1998). Simplified  



40 
 

habit reversal treatment for chronic hair pulling in three adolescents: a clinical 

replication with direct observation. Journal of Applied Behavior Analysis, 31, 299–

302. doi: 10.1901/jaba.1998.31-299 

Riley, B., Smith, D. og Oakes, J. (2011). Exposure therapy for problem gambling in rural  

communities: a program model and early outcomes. Australian Journal of Rural 

Health, 19, 142-146. doi: 10.1111/j.1440-1584.2011.01199.x 

Roberts, S., O’Connor, K., Aardema, F. og Bélanger, C. (2015). The impact of emotions on  

body-focused repetitive behaviors: Evidence from a non-treatment-seeking sample. 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 46, 189-197. doi: 

10.1016/j.jbtep.2014.10.007 

Sánchez-Meca, J., Rosa-Alcázar, A. I., Marín-Martínes, F. og Gómes-Conesa, A. (2010).  

Psychological treatment of panic disorder with or without agoraphobia: A meta-

analysis. Clinical Psychology Review, 30, 37-50. doi: 10.1016/j.cpr.2009.08.011. 

Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., . . .  

Dunbar, G. C. (1998). The MINI-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): 

The development and validation of a structured diagnostic interview for DSM-IV and 

ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 22-33. 

Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Janavs, J., Weiller, E., Keskiner, A., . . .  

Dunbar, G. C. (1997). The validity of the Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI) according to the SCID-P and its reliability. European Psychiatry, 

12, 232–241. doi: 10.1016/S0924-9338(97)83297-X 

Schuck, K., Keijsers, G. P. og Rinck, M. (2011). The effects of brief cognitive behaviour  

therapy for pathological skin picking: A randomized comparison to wait-list control. 

Behaviour Research and Therapy, 49, 11-17. doi: 10.1016/j.brat.2010.09.005 

Schyns, G., Roefs, A., Mulkens, S. og Jansen, A. (2016). Expectancy violation, reduction of  



41 
 

food cue reactivity and less eating in the absence of hunger after one food cue 

exposure session for overweight and obese women. Behaviour Research and Therapy, 

76, 57-64. doi: 10.1016/j.brat.2015.11.007 

Siev, J., Reese, H. E., Timpano, K. og Wilhelm, S. (2012). Assessment and treatment of  

pathological skin picking. Í J. E. Grant og M. N. Potenza (ritstjórar), Oxford handbook 

of impulse control disorders (bls. 360-374). New York, NY: Oxford University Press. 

Simeon, D., Stein, D. J., Gross, S., Islam, N., Schmeidler, J. og Hollander, E. (1997). A  

double-blind trial of fluoxetine in pathologic skin picking. Journal of Clinical 

Psychiatry,58, 341-347. doi: 10.4088/JCP.v58n0802 

Snorrason, I., Belleau, E. L. og Lee, H.-J. (óbirt). Assessing excoriation (skin-picking)  

disorder: development of a comprehensive diagnostic interview. University of 

Wisconsin Milwaukee. 

Snorrason, I., Belleau, E. L. og Woods, D. W. (2012a). How related are hair pulling disorder  

(trichotillomania) and skin picking disorder? A review of evidence for comorbidity, 

similarities and shared etiology. Clinical Psychology Review, 32, 618-629. doi: 

10.1016/j.cpr.2012.05.008 

Snorrason, I., Berlin, G. S. og Lee, H. -J. (2015). Optimizing psychological interventions for 

trichotillomania (hair-pulling disorder): An update on current empirical status. 

Psychology Research and Behavior Management, 8, 105-113. doi: 

10.2147/PRBM.S53977 

Ívar Snorrason og Ragnar P. Ólafsson (óbirt). Habit reversal meðferð við húðkroppunar- og  

hárreytiröskun: handbók fyrir meðferðaraðila. Háskóli Íslands, Reykjavík 

Snorrason, I., Olafsson, R.P., Flessner, C.A., Keuthen, N.J., Franklin, M.E. og Woods, D.W.  



42 
 

(2012b). Skin Picking Scale-Revised: Factor structure and psychometric properties. 

Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 1, 133-137. doi: 

10.1016/j.jocrd.2012.03.001 

Snorrason, I., Olafsson, R. P., Houghton, D. C., Woods, D. W. og Lee, H.-J. (2015).  

’Wanting’ and ’liking’ skin picking: A validation of the Skin Picking Reward Scale. 

Journal of Behavioral Addictions, 4, 250-262. doi: 10.1556/2006.4.2015.033 

Snorrason, I., Ricketts, E. J., Flessner, C. A., Franklin, M. E., Stein, D. J. og Woods, D. W.  

(2012c). Skin picking disorder is associated with other body-focused repetitive 

behaviors: findings from an Internet study. Annals of Clinical Psychiatry, 24, 292-299.  

Snorrason, I., Ricketts, E. J., Olafsson, R. P., Houghton, D.C., Woods, D. W. og Piacentini, J. 

(2017). Reward processing in trichotillomania: “Wanting” and “liking” hair pulling 

have distinct correlates. Handrit í vinnslu.  

Snorrason, I., Smari, J. og Olafsson, R. P. (2010). Emotion regulation in pathological skin  

picking: Findings from non-treatment seeking sample. Journal of Behavior Therapy 

and Experimental Psychiatry. 41(3), 238-245. doi: 10.1016/j.jbtep.2010.01.009 

Snorrason, I., Smari, J. og Olafsson, R. P. (2011). Motor inhibition, reflection impulsivity and  

trait impulsivity in pathological skin picking. Behavior Therapy, 42, 521-532. doi: 

10.1016/j.beth.2010.12.002 

Sulkowski, M. L., Jacob, M. L. og Storch, E. A. (2013). Exposure and response prevention  

and habit reversal training: Commonalities, differential use, and combined 

applications. Journal of Contemporary Psychotherapy, 43, 179-185. doi: 

10.1007/s10879-013-9234-z  

Teng, E. J., Woods, D. W., Marcks, B. A. og Twohig, M. P. (2004). Body-focused repetitive  



43 
 

behaviors: the proximal and distal effects of affective variables on behavioral 

expression. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 55-64. doi: 

10.1023/B: JOBA.0000007456.24198.e4. 

Teng, E. J., Woods, D. W. og Twohig, M. P. (2006). Habit reversal as a treatment for chronic  

skin picking: A pilot investigation. Behavior Modification, 30, 411-422. doi:  

10.1177/0145445504265707  

Teng, E. J., Woods, D. W., Twohig, M. P. og Marcks, B. A. (2002). Body-focused repetitive  

behavior problems: Prevalence in a nonreferred population and differences in 

perceived somatic activity. Behavior Modification, 26, 340-360. doi: 

10.1177/0145445502026003003 

Tucker, B. T., Woods, D. W., Flessner, C. A., Franklin, S. A. og Franklin, M. E. (2011). The  

skin picking impact project: Phenomenology, interference, and treatment utilization of 

pathological skin picking in a population based sample. Journal of Anxiety Disorders, 

25, 88-95. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.08.007 

Twohig, M. P., Hayes, S. C. og Masuda, A. (2006). A preliminary investigation of acceptance  

and commitment therapy as a treatment for chronic skin picking. Behaviour Research 

and Therapy, 44, 1513-1522. doi: 10.1016/j.brat.2005.10.002 

Twohig, M. P. og Woods, D. W. (2001). Habit reversal as a treatment for chronic skin picking  

in typically developing adult male siblings. Journal of Applied Behavior Analysis, 34, 

217-220. doi: 10.1901/jaba.2001.34-217  

van de Griendt, J. M. T. M., Verdellen, C. W. J., van Dijk, M. K. og Verbraak, M. J. P. M.  

(2013). Behavioural treatment of tics: Habit reversal and exposure with response 

prevention. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37, 1172-1177. doi: 

10.1016/j.neubiorev.2012.10.007. 

van den Akker, K., Schyns, G. og Jansen, A. (2016). Enhancing inhibitory learning to reduce  



44 
 

overeating: Design and rationale of cue exposure therapy trial in overweight and obese 

women. Contemporary Clinical Trials, 49, 85-91. doi: 

doi.org/10.1016/j.cct.2016.06.008 

van Minnen, A., Hoogduin, K.A., Keijsers, G.P., Hellenbrand, I. og Hendriks, G. J. (2003). 

Treatment of trichotillomania with behavioral therapy or fluoxetine: a randomized, 

waiting-list controlled study. Archives of General Psychiatry, 60(5), 517-522. doi: 

10.1001/archpsyc.60.5.517 

Verdellen, C. W., Keijsers, G. P., Cath, D. C. og Hoogduin, C. A. (2004). Exposure with  

response prevention versus habit reversal in Tourette’s syndrome: a controlled study. 

Behaviour Research and Therapy, 42, 501–511. doi: 10.1016/S0005-7967(03)00154-2 

Walther, M. R., Flessner, C. A., Conelea, C. A. og Woods, D. W. (2009). The Milwaukee  

inventory for the dimensions of adult skin picking (MIDAS): Initial development and 

psychometric properties. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 

40, 127-135. doi: 10.1016/j.jbtep.2008.07.002 

Wetterneck, C. T., Woods, D. W., Norberg, M. M. og Begotka, A. M. (2006). The social and  

economic impact of trichotillomania: Results from two nonreferred samples. 

Behavioral Interventions, 21(2), 97–109. doi: 10.1002/bin.211 

Wilhelm, S., Keuthen, N. J., Deckersbach, T., Engelhard, I. M., Forker, A. E., Baer, L., . . .  

Jenike. M. D. (1999). Self-injurious skin picking: Clinical characteristics and 

comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 60, 454-459. doi: 10.4088/JCP.v60n0707 

Woods, D. W., Flessner, C. A., Franklin, M. E., Keuthen, N. J., Goodwin, R. D., Stein, D. J., .  

. . Trichotillomania Learning Center-Scientific Advisory Board. (2006a). The 

Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional 

impairment, and treatment utilization. The Journal of Clinical Psychiatry, 67(12), 

1877-1888. doi: 10.4088/JCP.v67n1207 



45 
 

Woods, D. W., Wetterneck, C. T. og Flessner, C. A. (2006b). A controlled evaluation of  

acceptance and commitment therapy plus habit reversal for trichotillomania. 

Behaviour Research and Therapy, 44, 639-656. doi: 10.1016/j.brat.2005.05.006  

Yeh, A. H., Taylor, S., Thordarson, D. S. og Corcoran, K. M. (2003). Efficacy of  

Telephone-administered cognitive-behaviour therapy for obsessive-compulsive 

spectrum disorders: Case studies. Cognitive Behaviour Therapy, 32, 75-81. doi: 

10.1080/16506070302323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Viðauki 

 

Viðauki A 

 

Tafla 8. Heildarskor (óskalað) þátttakenda á sjálfsmatskvörðum og viðtalsformum fyrir og eftir 

meðferð 

Þátttakendur SPS-R/MGH-HS* SPS-R-IV/MGH-HS-IV* 

Vandi  Fyrir Eftir Fyrir Eftir 

HPD      

1  20 9 19 8 

2  16 9 17 10 

3  18 6 20 5 

4  21 18 21 19 

5  21 6 19 4 

SPD      

6  16 12 16 10 

7  15 3 14 3 

8  15 10 15 8 

9  16 8 15 9 

10  21 9 20 8 

11  14 10 15 9 

12  15 16 16 14 

13  18 5 16 6 

14  23 20 22 20 

15  13 6 13 4 

16  18 3 16 2 

17  10 13 16 10 

18  13 4 13 4 

19  21 6 16 5 

20  16 11 18 17 
* MGH-HS/MGH-HS-IV mælir alvarleika HPD einkenna og eru skor á bilinu 0 til 28 (7 atriði) þar sem hærra skor merkir 

alvarlegri einkenni. SPS-R/SPS-R-IV mælir alvarleika SPD einkenna og eru skor á bilinu 0 til 36 (8 atriði) þar sem hærra 

skor merkir alvarlegri einkenni. 

 

 

 

 
 

 

 


