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Ágrip 

Geðsjúkdómar eru vaxandi heilbrigðisvandamál í vestrænum heimi. Lyfjameðferðir eru oft fyrsta úrræðið 

í geðheilbrigðisþjónustu en nú hefur áhugi aukist fyrir öðrum meðferðarformum, líkt og hugrænni 

atferlismeðferð (HAM). Því er mikilvægt að auka kennslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga í gagnreyndum 

meðferðarformum. Hjúkrunarfræðingar hérlendis hafa haft takmörkuð tækifæri til þess að kenna og 

þjálfa sig í að veita slíkar viðtalsmeðferðir. Erlendis hafa hjúkrunarfræðingar fengið góða kennslu og 

þjálfun í viðtalsmeðferðum í áratugi. Hjúkrunarfræðingar hafa verið að veita viðtalsmeðferðir líkt og HAM 

erlendis með góðum árangri fyrir skjólstæðinga sína. Með námskeiðum í gagnreyndum 

viðtalsmeðferðum fyrir hjúkrunarfræðinga mætti stuðla að aukinni þekkingu hjúkrunarfræðinga, sem 

gæti leitt til betri þjónustu fyrir sjúklinga sem glíma við andleg veikindi. Árangur af slíkum námskeiðum 

fyrir hjúkrunarfræðinga hérlendis hefur lítið verið skoðaður, svo vitað sé til.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta árangur af námskeiði/kennslu í hugmyndafræði hugrænnar 

atferlismeðferðar fyrir hjúkrunarfræðinga á Landspítala. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 29 

hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á barna- og geðsviði Landspítalans. Um er að ræða íhlutunar rannsókn 

með aðlöguðu tilraunasniði (quasi experiment). Spurningarlistar ásamt spurningum um 

bakgrunnsbreytur voru lagðar fyrir hjúkrunarfræðinga. Spurningalistar sem lagðir voru fyrir eru: 

Starfshættir í hjúkrun 1 og 2, IS-VIÐHORF og Skynjun á lífinu (sjá fylgiskjöl). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á þekkingaraukningu, aukið sjálfsöryggi, betri hæfni, ánægju og vellíðan við 

notkun HAM hjá íhlutunarhóp.  

 

Lykilorð: Hugræn atferlismeðferð, hjúkrunarfræðingar, starfshættir, námskeið, kennsla. 
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Abstract 

Mental health problems is a growing factor in western world medical systems. Medications have been 

dominant in mental health care, but interest have now increased for other forms of treatment such as 

cognitive behavioural therapy(CBT). With increased attendance of clients to CBT, therapists need to 

maintain their training.  In Iceland as well as in many other countries nurses have limited opportunities 

to study and provide specialized proven treatment such as cognitive behavioral therapy. Internationally 

nurses have received good training in interviewing treatments for decades. Nurses have been providing 

treatments like CBT internationally with good results for their clients. With courses for nurses in 

evidence-based interviewing procedures knowledge would be increased as well as service for patients 

with mental ilness. The effect of a course in the methodology of cognitive behavioral therapy for nurses 

has not been researched in Iceland. The purpose of the study is to evaluate the success of the 

course/teaching in the ideology of cognitive behavioral therapy for nurses at Landspítali. This is an 

intervention study with a customized experimentation. Questionnaries and questions about background 

parameters will be submitted to 29 nurses. Listed questionnaries were: Nurses procedure 1 and 2, IS- 

Attitude and Perception of life (see vouchers). The results of the study demonstrate increased 

knowledge, increased self-confidence, improved ability, satisfaction and success with using CBT in the 

intervention group.  

 

Keywords: Cognitive behavioral therapy, nurses, procedure, course, teaching. 
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1 Inngangur 

Tíðni geðrænna kvilla fer vaxandi um allan heim. Síðan að farið var að greina geðsjúkdóma með 

stöðluðum hætti á áttunda áratugnum hefur verið mikil aukning á stórum rannsóknum um geðheilbrigði 

sem sýna áætlaða tíðni á helstu geðröskunum (Steel o.fl., 2014). Þessar rannsóknir sýna að ár hvert 

glímir rúmlega fjórðungur Evrópubúa á aldrinum 18-65 ára við að minnsta kosti eina geðröskun 

(Wittchen og Jacobi, 2005). Geðsjúkdómar eru samfélaginu mjög kostnaðarsamir og áætlað er að 

þunglyndi verði annað stærsta heilbrigðisvandamálið í heiminum árið 2020 á eftir iskemískum 

hjartasjúkdómum (World Health Organization, 2004). Því þarf að skoða kosti þess að þróa alhliða 

klíníska nálgun með áherslu á jákvæða heilsu, styrkleika og getu sjúklings auk vilja hans til að ná bata. 

Lengi vel var meðhöndlun geðsjúkdóma ekki partur af almennu heilbrigðiskerfi í stórum hluta heimsins 

(World Health Organization, 2004). Lyfjameðferðir hafa mikið verið notaðar til að meðhöndla geðræna 

kvilla en mikil þróun hefur orðið í geðheilbrigðisþjónustu og eru sálrænar meðferðir eins og hugræn 

atferlismeðferð sífellt að verða vinsælli. Ástæður vaxandi vinsælda HAM eru að hluta til þær að talið er 

að ómeðhöndlaðir sjúkdómar séu samfélaginu dýrari en kostnaður við að meðhöndla þá (Layard, 2006). 

Hugræn atferlismeðferð er vandamiðuð og skipulögð meðferðaraðferð fyrir einstaklinga sem glíma við 

andleg veikindi. Hjúkrunarfræðingar þurfa að geta veitt meðferð við sálrænum veikindum en þurfa þjálfun 

til þess. Hér á landi sem víða erlendis hafa hjúkrunarfræðingar haft takmörkuð tækifæri að til að læra og 

veita sértækar gagnreyndar viðtalsmeðferðir eins og hugræna atferlismeðferð. Komið hefur í ljós að 

hugræn atferlismeðferð virðist falla vel að störfum hjúkrunarfræðinga. Í löndum í kringum okkur eins og 

í Bandaríkjunum og Bretlandi hafa hjúkrunarfræðingar hinsvegar notað hugræna atferlismeðferð í vinnu 

sinni í áratugi. Með námskeiðum í gagnreyndum viðtalsmeðferðum mætti stuðla að aukinni þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og bættri þjónustu við sjúklinga sem eiga við andlega vanlíðan að stríða. 

Hjúkrunarfræðingar eru ein stærsta háskólamenntaða heilbrigðisstéttin og sú stétt sem er nálægt 

sjúklingnum allan sólarhringinn. Þar af leiðandi getur orðið verulegur ávinningur af því að 

hjúkrunarfræðingar hafi á valdi sínu aukin sálræn úrræði í hjúkrun og í viðtölum við sjúklinga. Árangur 

af námskeiði í aðferðafræðum hugrænnar atferlismeðferðar fyrir hjúkrunarfræðinga hefur lítið verið 

skoðaður og ekki á Íslandi svo vitað sé. Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að þjálfun í hugrænni 

atferlismeðferð hafa veitt einstaklingum betri klíníska færni (Milne, Baker, Blackburn, James and 

Reichelt, 1999; James, Blackburn, Milne og Reichfelt, 2001; Sholomskas o.fl., 2005; Bennett-Levy og 

Beedie, 2007) og aukið sjálfsöryggi meðferðaraðila (Bennett-Levy og Beedie, 2007). 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort að ávinningur sé af námskeiði í hugrænni 

atferlismeðferð fyrir hjúkrunarfræðinga. Okkur finnst mikilvægt að hjúkrunarfræðingar innan 

heilbrigðiskerfisins þekki aðferðir og hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar og viti hvernig henni 

er beitt í starfi. Í þessari ritgerð munum við fjalla almennt um hugræna atferlismeðferð, árangur, 

hjúkrunarfræðinga sem meðferðaraðila og ávinning af námskeiðum í hugrænni atferlismeðferð. Einnig 

er tilgangur rannsóknarinnar að auka þekkingu og skilning heilbrigðisstarfsfólks á hugmyndafræði 

hugrænnar atferlismeðferðar. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í samráði við 

leiðbeinendur:  
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Er munur á sjálfsöryggi í hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar fyrir og eftir námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð? 

Finnst hjúkrunarfræðingum ánægjulegt að nýta hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar? 

Er munur á hæfni í beitingu hugrænnar atferlismeðferðar fyrir og eftir námskeið? 

Líður hjúkrunarfræðingum vel með að nýta sér hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar? 

Er munur á þekkingu á hugrænni atflerlismeðferð fyrir og eftir námskeið? 
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive behavioral therapy, HAM) hefur verið skilgreind sem virk, 

stefnubundinn nálgun sem leitast við að skilgreina og breyta viðhorfum, hugmyndum og hegðun sem 

ýta undir andlega vanlíðan. Meðferðin snýr að mörgum þáttum eins og neikvæðum væntingum, truflandi 

viðhorfum, vitrænni röskun og lausn á vandamálum og miðar að því að kenna einstaklingnum 

árangursríkar aðferðir til þess að takast á við vandamál sem upp koma í daglegu lífi (Freeman og 

Reinecke, 1995; Reinecke, Ryan og Dubois, 1998). Meðferðaraðili hjálpar sjúklingi að nálgast geðræn 

vandamál með raunsæjum hugsunum og viðhorfsbreytingum og þannig reyna þeir að minnka geðræn 

einkenni (Beck, Rush, Shaw og Emery, 1979). Geðlæknirinn Aaron T. Beck, sem menntaður var í 

sálgreiningu, þróaði fyrstu hugmyndirnar í HAM sem er orðið algengt meðferðarform við þunglyndi og 

hefur hún skilað góðum árangri (Beck o.fl., 1979). Beck mótaðist af hugrænni byltingu í sálfræði og 

aðferðum atferlismeðferðar sem átti sér stað á árunum 1950-1970 (Beck, 2006; Beck, 2005). Einnig var 

hann frumkvöðull hugrænna kenninga og setti hann fram þá kenningu að á bakvið þunglyndi lægi 

ákveðin grunntrú sem yrði til snemma á lífsleiðinni. Beck taldi neikvæðar hugsanir stafa af þessari 

grunntrú og að þær yllu einstaklingnum vanlíðan (Hawton, Salkovskis, Kirk og Clark, 2000; Beck o.fl., 

1979). Hann taldi þessar hugsanir stafa af þrennskonar hugsanaskekkju sem hann kallaði hugræna 

þrenningu (e. Cognitive triad). Hún samanstendur af neikvæðri sýn á sjálfan sig, framtíðina og 

umheiminn. Fyrsti hluti þrenningarinnar felur í sér neikvæða sýn á sjálfan sig. Einstaklingurinn lítur á 

sjálfan sig sem ófullkominn, vanmáttugan, óheilbrigðann og afskiptan. Annar hlutinn felst í því að túlka 

reynslu á neikvæðan hátt. Einstaklingnum finnst óyfirstíganlegt að ná markmiðum sínum í lífinu og hann 

mistúlkar hugsanir sínar. Þriðji og síðasti hlutinn snýr að neikvæðri framtíðarsýn en þá lítur 

einstaklingurinn ekki björtum augum á framtíðina (Beck o.fl., 1979). 

 Meðferðin beinist að því að breyta atferli og efla hugsanir sem stuðla að vellíðan. Einstaklingum 

er kennt að koma auga á hugsanir sínar og bregðast við þeim með tilfinningum og hegðun. Meðferðin 

hefur verið notuð til þess að meðhöndla ýmsa geðsjúkdóma líkt og þunglyndi, kvíða og áráttu- og 

þráhyggju röskun. Hún byggist að miklu leyti á fræðilegum rökum þar sem hegðun einstaklingsins er 

metin út frá því hvernig hann skynjar heiminn. Hugsun einstaklingsins byggist á viðhorfum og fyrri 

reynslu. Til dæmis, ef að einstaklingur fer yfir allar sínar upplifanir, fer yfir hvort hann hafi staðið sig nógu 

vel og framkvæmt hluti á fullnægjandi hátt þá gæti hugarfar hans einkennst af því viðhorfi að „ef ég geri 

ekki allt fullkomlega rétt þá er ég misheppnaður“.  

 Ýmsar hugrænar- og hegðunaraðferðir eru notaðar við beitingu HAM. Hugrænar aðferðir hafa 

það að markmiði að draga upp og kanna ákveðnar ranghugmyndir og óaðlögunarhæfar ályktanir sem 

einstaklingurinn hefur tileinkað sér. Þessi nálgun samanstendur af sértækum námsaðferðum sem ætlað 

er að kenna sjúklingum eftirfarandi aðgerðir: 1) ná stjórn á neikvæðum, ósjálfráðum hugsunum; 2) bera 

kennsl á tengsl milli skilnings, áhrifa og hegðunar; 3) kanna sannleikann á bakvið ósjálfráðar hugsanir; 

4)  koma inn raunverulegri túlkunum á þessum hlutdrægu hugsunum og 5) að læra að þekkja og breyta 

óheilbrigðum hugsunum sem gera einstaklinginn meðtækilegri fyrir að breyta eigin reynslu og upplifun 

(Beck o.fl., 1979). 
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  Gott samband á milli meðferðaraðila og sjúklings er grundvallar skilyrði í HAM. Þeim 

meðferðaraðilum sem taka virkan þátt í meðferð sjúklings ber skylda til þess að sýna sjúklingum sínum 

skilning, viðeigandi samkennd og hlýju. Gott meðferðarsamband í HAM einkennist af náinni samvinnu 

og hlutlægum spurningum. Með góðri samvinnu styrkist samband á milli meðferðaraðila og sjúklings og 

þar af leiðandi gengur þeim betur að skilgreina vandamál og leita úrlausna (Wright, Brown, Thase og 

Basco, 2017). Meðferðaraðili skoðar í samvinnu við sjúkling samband á milli hugsana og líðunar. 

Hugsanir sem valda vanlíðan eru greindar og metnar. Því næst er reynt er að finna svör við þeim og rök 

á móti og eru áhrif þeirra síðar metin á eftir. Þannig getur einstaklingurinn greint viðbrögð við sjálfkrafa 

slæmum hugsunum. Stór hluti hugsana okkar í daglegu lífi er úrvinnsla gagna frá skilningarvitum og eru 

hugsanir sem gerast rétt undir yfirborði meðvitaðra hugsana. Þetta eru ekki hugsanir sem maður segir 

upphátt heldur hugsanir sem eiga sér stað jafnóðum á meðan við metum atburði og aðstæður í eigin lífi. 

Einstaklingar sem glíma við geðsjúkdóma líkt og kvíða eða þunglyndi eiga oft erfiðara með að stjórna 

hugsunum sínum og upplifa því mikið af sjálfvirkum hugsunum. Þessar hugsanir geta leitt til erfiðra 

tilfinningalegra viðbragða og óeðlilegrar hegðunar (Wright o.fl., 2017). 

 Atferli er einnig lykilþáttur í HAM. Skoðað er hvernig það tengist hugsunum og tilfinningum og 

reynt er að breyta atferli þannig að það verði liður í bata einstaklingsins. Hægt er að nota ýmis 

hjálpartæki við greiningu hugsana og atferlis eins og virknitöflu og hugsanaskrá. Með slíkum 

hjálpartækjum gerir einstaklingurinn grein fyrir bjöguðum hugsunum viðhorfum og lífsreglum(e. 

principles). Annars vegar er hann beðinn um að skrifa niður á blað þær hugsanir sem koma upp, 

aðstæður og tilfinningar sem tengjast þeim. Hins vegar eru honum falin verkefni sem kallast 

atferlistilraunir, en þær fela í sér að einstaklingur prófar lífsreglur og viðhorf sín í daglegu lífi. Þannig má 

draga fram og prófa þær hugsanir, viðhorf og reglur sem fólk lifir eftir. Með þessu fær einstaklingur betri 

yfirsýn yfir tengingu atferlis og líðunar. Atferlistilraunir eru notaðar til þess að einstaklingurinn reyni á 

sannleiksgildi þeirra hugsana, viðhorfa og reglna sem hann hefur. Þannig má bæta líðan með því að 

laga þá hugsanaskekkju sem verður til (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). Heimavinna og 

áframhaldandi notkun nýlærðra aðferða eru stór partur af HAM, hvort sem hún á sér stað innan 

stofnanna eða utan. 

2.1.1 Hagnýting hugrænnar atferlismeðferðar 

Rannsóknir hafa sýnt að andlegir sjúkdómar eru samfélaginu kostnaðarsamir. Layard (2006) telur að 

kostnaðurinn við ómeðhöndlaða sjúkdóma kosti samfélagið meira en það að auka aðgengi að 

geðheilbrigðisþjónustu. Nýlegar rannsóknir sem sýna tíðni ómeðhöndlaðra geðsjúkdóma hafa hvatt 

ríkisstjórnir í Bretlandi til þess að auka verulega aðgengi að meðferðum líkt og HAM. Sú stefnumótun 

hefur leitt til aukningar á fjármagni sem er í boði fyrir þá sem veita HAM (Rakovshik og McManus, 2010). 

Því má segja að meðferðarúrræði hafi ekki bara jákvæð áhrif á heilsu sjúklinga, heldur einnig 

fjárhagslegan ávinning fyrir samfélagið. Fjárhagslegur ávinningur fæst einnig með góðri teymisvinnu.

 Teymisvinna í heilbrigðisþjónustu er öflugt og breytilegt ferli þar sem tveir eða fleiri fagaðilar 

með heilbrigðismenntunn vinna að sameiginlegum markmiðum. Fagaðilar sameina krafta sína og 

þekkingu til að meta og skipuleggja meðferð sjúklinga. Með góðri samvinnu, opnum samskiptum og 

sameiginlegri ákvörðun má bæta hag sjúklinga og starfsfólks og þannig ná markmiðum (Xyrichis og 
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Lowton, 2008). Fagfólk getur aðstoðað sjúklinginn við að nýta sér nýlærða færni í daglegu lífi og þannig 

gert meðferðina árangursríkari (Wright, 1996). Nálgunin þarf að vera heilbrigðismiðuð með 

einstaklingsmiðuðum markmiðum og virkni skjólstæðings. Slík nálgun krefst samstarfs allra sem sinna 

einstaklingum og þá þarf þverfagleg teymisvinna að eiga sér stað. Þverfagleg teymisvinna er samvinna 

faghópa þvert á faglega múra. Hlutverk hjúkrunarfræðinga innan þverfaglegrar teymisvinnu er mjög 

mikilvægt. Hjúkrunarfæðingar þurfa að hafa yfirsýn, veita stuðning og fylgjast með líðan skjólstæðinga 

á deildinni samhliða því að veita einstaklingshæfða hjúkrun með eða án HAM. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga innan teymisvinnu er að veita teyminu nákvæmar og góðar upplýsingar og aðstoða 

við að leita lausna. Til þess að teymisvinna sé sem skilvirkust þurfa hjúkrunarfræðingar að sýna 

samstarfsaðilum traust, virðingu og samhæfa vinnu teymisins til að skjólstæðingur nái sem bestum 

árangri. Hjúkrunarfræðingar eru oftast nálægt skjólstæðingi allan sólarhringinn og geta því haft mikið að 

segja með árangur meðferðar. Hjúkrunarfræðingur á að vera málsvari skjólstæðinga sinna og sýna þeim 

ákveðið traust og stuðning. Hann aðstoðar sjúkling við að ná jafnvægi milli líkamlegra, andlegra og 

félagslegra þátta. Hjúkrunin á að vera á jafningjagrundvelli og unnin í samvinnu við sjúklinginn (Stuart 

og Lariaia, 2005). 

HAM var í upphafi einstaklingsmeðferð en á undanförnum árum hafa rannsóknir sýnt að HAM 

er árangurrík og hagkvæm hópmeðferð. Tíðni geðrænna kvilla hefur aukist og þar af leiðandi þurfa fleiri 

einstaklingar á geðheilbrigðisþjónustu að halda. Þessi aukna eftirspurn kallar á þjónustu sem hægt er 

að veita mörgum í einu og er það ein ástæða þess að vinsældir hópmeðferðar hafa aukist. Ekki er nóg 

að hópmeðferð sé vinsæl og hagkvæm heldur þarf hún einnig að skila árangri. Árangur hópmeðferðar 

hefur verið borin saman við árangur einstaklingsmeðferðar. Samantekt Tucker og Oei (2007) leiddi í  

ljós að hópmeðferð virtist hagkvæmari og hún skilaði jafn góðum árangri og einstaklingsmeðferð. Einnig 

benda þeir á að hópmeðferð gagnist frekar við þunglyndi en einstaklingsmeðferð sé betri í meðhöndlun 

kvíða. Þegar á heildina er litið má sjá að niðurstöður rannsókna hafa að einhverju leyti verið misvísandi 

en flestar rannsóknir virðast vera hópmeðferð í hag. Hópmeðferð ætti því að vera jafn gagnleg og 

einstaklingsmeðferð ásamt því að vera hagkvæmari (Tucker og Oei, 2007). Einstaklingsmeðferðir gætu 

þó hentað betur fyrir einstaklinga með alvarlegt þunglyndi (Pétur Hauksson, Sylvía Ingibergsdóttir, 

Þórunn Gunnarsdóttir og Hrefna Jónsdóttir, 2017). 

2.1.2 Viðhorf 

Við beitingu HAM er viðhorf sjúklings mikilvægur þáttur. Beck og Weissman þróuðu spurningarlista um 

ógagnleg viðhorf (e. Dysfunctional Attitudes Scale, DAS) en listinn var hannaður út frá hugrænni 

kenningu Becks um þunglyndi. Spurningarlistinn er sjö punkta Likert kvarði og þátttakendur meta hversu 

sammála eða ósammála þeir eru ákveðinni fullyrðingu (Beck o.fl., 1979). Einnig settu þeir fram tilgátu 

þar sem þeir töldu HAM draga úr þunglyndi og kvíða með því að breyta ógagnlegum viðhorfum. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar til þess að prófa þessa tilgátu. Flestar rannsóknir benda til þess að HAM 

meðferð dragi úr einkennum þunglyndis og ógagnlegra viðhorfa (Blackburn og Bishop, 1983; Persons 

og Burns, 1985; Teasdale og Fennell, 1982). Þó að slíkar rannsóknir styðji þá tilgátu að breyting á 

viðhorfi hafi áhrif á bata sjúklings, þá eru þær einnig í samræmi við þrjár aðrar tilgátur: 
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a) Ógagnleg viðhorf geta verið eitt af einkennum þunglyndis og hefur ekki bein áhrif á bata. 

b) Breyting á ástandi þunglyndis getur haft áhrif á ógagnleg viðhorf. 

c) Gagnleg viðhorf og þunglyndi þurfa ekki að vera tengd vegna þess hve mikil áhrif aðrar breytur 

geta haft á þessa þætti (Burns, 2001). 

2.2 Árangur hugrænnar atferlismeðferðar 

HAM hefur verið hvað mest rannsökuð af sálfræðimeðferðum (Butler, Chapman, Forman og Beck, 

2006). Fyrir nokkrum áratugum leiddu rannsóknir í ljós að takmarkaður árangur næðist af sálrænum 

meðferðum við hinum ýmsu geðsjúkdómum en nú hefur orðið breyting á. HAM hefur skilað góðum 

árangri við meðhöndlun geðraskanna, og má þar nefna átraskanir, kvíðaraskanir, þunglyndi og 

fíkniraskanir (Beck, 2011). Þunglyndislyfjanotkun hefur aukist gríðarlega hér á landi á undanförnum 

árum. Ef skoðuð er sala þunglyndislyfja á Íslandi samanborið við önnur norðurlönd má sjá að hún er 

umtalsvert meiri hér á landi. Þegar skoðaðar eru tegundir þunglyndislyfja má sjá að SSRI (e. selective 

serotonin re-uptake inhibitor) þunglyndislyfin eru langmest notuð og í þeim flokki er fjöldi þeirra sem taka 

inn slík lyf á Íslandi 50-100% meiri en annarstaðar. Þegar skoðuð er heildarnotkun þunglyndislyfja árið 

2013 má sjá að um 12% fengu ávísað þunglyndislyfjum á Íslandi en það er svipað og í Bandaríkjunum. 

Flestar rannsóknir sýna að þunglyndislyfin geti verið gagnleg við svæsnu og meðalsvæsnu þunglyndi. 

Þegar skoðað er vægt þunglyndi eru niðurstöður rannsókna misvísandi og komið hafa fram efasemdir 

um gagnsemi þunglyndislyfja í slíkum tilfellum. Lyfin hafa gagnast mörgum en þeim geta fylgt miklar 

aukaverkanir og hafa þær í sumum tilfellum vegið þyngra en ávinningur af lyfjunum (Magnús 

Jóhannsson, Ólafur B. Einarsson, Lárus S. Guðmundsson og Leifur Bárðarson, 2014). Einnig er talað 

um að lyfin ráðast einungis á vandamálið en ekki endilega á orsök vandamálsins (Engilbert Sigurðsson, 

Þórdís Ólafsdóttir og Magnús Gottfreðsson, 2009). Margar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem 

skoðaður er árangur HAM samanborið við meðferð með SSRI-lyfjum, þríhringalyfjum, MAO (e. 

Monoamine oxidase) hömlum og öðrum þunglyndislyfjum. Sumir sjúklingar eru einnig oft of veikir til þess 

að geta nýtt sér HAM og eru því meðhöndlaðir annaðhvort með raflækningum eða lyfjum. Því er ekki 

hægt að útiloka það að lyfjameðferð skili betri árangri en HAM ein og sér hjá þeim sem veikastir eru á 

legudeildum spítala (Butler o.fl., 2006). Þegar þunglyndi reynist alvarlegt hafa rannsóknir sýnt að með 

því að beita lyfjameðferð og HAM samtímis næst bestur árangur (Zimmermann, Favrod, Trieu og 

Pomini, 2005; Paykel, 2007; Nakagawa o.fl., 2017). Geðheilbrigðisþjónusta hefur lagt mikla áherslu á 

lyfjameðferðir en áherslan hefur verið að færast yfir á bata og breyting hefur orðið á hjúkrunarnámi og 

þjálfun hjúkrunarfræðinga (Stickley o.fl., 2016). Lyfjameðferð hefur reynst mörgum sjúklingum gagnleg 

en einnig hefur verið bent á að lyfjameðferðir við geðröskunum geti komið í veg fyrir bata 

(Commonwealth of Australia, 2013). Einnig telur World Health Organization að tengsl séu á milli 

geðraskana og áfalla sem einstaklingurinn verður fyrir á lífsleiðinni (World Health Organization, 2013) 

og því sé þörf á að skoða rót vandans. Meðferðarmöguleikar þurfa að vera opnir fyrir sjúklinga því þeir 

eiga að geta valið sjálfir hvaða meðferðarúrræði þeir vilja. Rannsóknir hafa sýnt að HAM skilar góðum 

árangri í meðhöndlun geðrænna sjúkdóma og samanburðarrannsóknir hafa staðfest árangurinn 

(Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer og Fang, 2012). 
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Í rannsókn Chiang og fleiri (2015) var einstaklingum með þunglyndi skipt af handahófi í tvo hópa, 

annar hópurinn fékk HAM en samanburðarhópurinn fékk lyfjameðferð. Fylgst var með hópunum í eitt ár 

og skoðað árangur af HAM. Einstaklingarnir sem fengu HAM sýndu martæka lækkun á 

þunglyndiskvarða Beck (BDI-II) og þunglyndiskvarða Hamilton (HRSD). Niðurstöður leiddu í ljós að HAM 

dró marktækt úr þunglyndi og neikvæðum hugsunum og hafði langvarandi áhrif á bata einstaklingsins. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við eldri rannsóknir (Haby, Doonely, Corry, og Vos, 2006; Cuijpers, 

Straten, og Smit, 2006; Duberstein, Pinquart, og Lyness, 2007). DeRubies og fleiri (2005) gerðu einnig 

rannsókn á einstaklingum sem greindir voru með miðlungs til alvarlegt þunglyndi. Hópnum var skipt í 

þrennt. Fyrsti hópurinn fékk lyfjameðferð, annar HAM og þriðji hópurinn fékk lyfleysu. Fylgst var með 

þeim yfir átta vikna tímabil og leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að HAM getur verið jafn 

árangursrík og lyfjameðferð sem upphafsmeðferð við miðlungs til alvarlegu þunglyndi sérstaklega ef 

meðferðaraðili hefur mikla reynslu. 

Nýleg rannsókn var gerð á endurhæfingardeild Reykjalundar þar sem skoðuð voru áhrif 

einstaklings- og hópmeðferðar fyrir einstaklinga með geðsjúkdóma. Alls tóku 181 þátt í rannsókninni og 

var hópnum skipt í þrennt. Einn hópurinn fékk ekki HAM, annar hópurinn fékk einstaklingsmeðferð í 

HAM og sá þriðji fékk hópmeðferð í HAM. Allir hópar fengu hefðbundna endurhæfingarmeðferð sem 

samanstóð af sálrænum meðferðum, hjúkrun, félagsráðgjöf, einstaklings- og/eða hópmeðferð hjá 

sálfræðingi, líkamsþjálfun og lyfjameðferð. Námskeið í HAM stóð yfir í 12 vikur, tvisvar í viku, í 90 mínútur 

í senn. Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingsmeðferð sýndi marktækt betri árangur en þrátt fyrir það 

sýndu allir hóparnir einhverjar framfarir. Niðurstöður sýndu að einstaklingsmeðferð í HAM er árangursrík 

viðbót við hefðbundna endurhæfingarmeðferð. Marktækur bati náðist og draga mátti úr alvarlegum 

einkennum bæði eftir meðferð og 18 mánuðum síðar (Pétur Hauksson, Sylvía Ingibergsdóttir, Þórunn 

Gunnarsdóttir og Hrefna Jónsdóttir, 2017). Ástæðan fyrir lakari árangri hjá þeim sem fengu hópmeðferð 

mætti hugsanlega skýra með of fjölmennum hópi, einstaklingarnir gætu hafa verið veikari eða með fleiri 

vandamál. 

2.3 Hugræn atferlismeðferð og hjúkrunarfræðingar sem meðferðaraðilar 

Það er ekki langt síðan hjúkrunarfræðingar á Íslandi fengu tækifæri til að kynnast HAM. Upphafið má 

rekja til Reykjalundar árið 1997 þegar Pétur Hauksson yfirlæknir geðsviðs á Reykjalundi kom af stað 

þverfaglegu námi í HAM (Pétur Hauksson, 2000). Í fyrstu voru það einungis hjúkrunarfræðingar á 

geðsviði sem veittu HAM en í dag er það nýtt á fleiri sviðum á Reykjalundi. Þrír hópar útskrifuðust úr 

HAM-skóla Reykjalundar eftir þriggja anna nám ásamt handleiðslu. Af þeim sem útskrifuðust úr náminu 

voru hjúkrunarfræðingar 15 talsins. Í dag er HAM kennd í Endurmenntun Háskóla Íslands og í Félagi 

um hugræna atferlismeðferð. Hjá Félagi um HAM geta hjúkrunarfræðingar farið í eins árs þverfaglegt 

nám sem veitir þó ekki réttindi. Erfitt hefur verið fyrir hjúkrunarfræðinga að fá aðgang að tveggja ára 

sérnámi hjá Félagi um hugræna atferlismeðferð en námið er aðeins auglýst fyrir sálfræðinga og 

geðlækna. Mikilvægt er að huga að hag skjólstæðingsins og hvað honum er fyrir bestu. Til þess að bæta 

þjónustuna innan heilbrigðiskerfisins er mikilvægt að sem flest fagfólk veiti HAM. HAM er að mestu veitt 

af vel þjálfuðum sálfræðingum, félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum og geðlæknum. Annað 

sérmenntað heilbrigðisstarfsfólk hefur einnig sýnt fram á góða hæfni til þess að veita HAM (Pinninti, 
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Hollow, Sanghadia og Thomson, 2006). Sálfræðingar hafa verið aðal meðferðaraðilar í HAM á Íslandi, 

þó hafa hjúkrunarfræðingar verið að tileinka sér meðferðarformið síðast liðin ár (Magnús B. Sighvatsson, 

Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón F. Sigurðsson, 2011). Notkun HAM hefur verið að 

aukast og fellur vel að störfum hjúkrunarfræðinga sem sinna einstaklingum með andleg veikindi. Í grein 

Sylvíu Ingibergsdóttur (2010) kemur fram að hjúkrunarfræðingum sem þekkja hugmyndafræði HAM 

gengur yfirleitt vel að beita aðferðinni í starfi. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar kynni sér HAM og 

tileinki sér slíkt meðferðarform til að bæta þjónustu fyrir skjólstæðinga sína (Sylvía Ingibergsdóttir, 2010). 

Lykilhæfni fyrir meðferðaraðila í HAM hefur verið skipt í fimm þætti. Fyrsti þátturinn er almenn hæfni, 

svo sem markmiðasetning, hæfni til að skipuleggja og fara yfir æfingarverkefni. Annar þátturinn er 

grundvallarþekking í hugrænum atferliskenningum HAM, þekkja rökin fyrir meðferðinni og geta skipulagt 

meðferðarúrræði. Þriðji þátturinn er sértæk tækni í HAM, sem felur í sér aðferðir sem leiða að réttum 

hugsunarhætti. Fjórði þátturinn eru hegðunaraðferðir, svo sem verklagsreglur, eftirlit með virkni og 

tímaáætlun. Fimmti og síðasti þátturinn er sértæk færni í HAM, en hún felur í sér meðhöndlun sérstakra 

geðsjúkdóma svo sem þunglyndis og kvíða. Einnig skiptir frumhæfni miklu máli, hún felur í sér notkun á 

klínískri dómgreind og notkun á HAM í samræmi við hugmyndafræði (Roth og Pilling, 2007).  

Mikilvægt er að rýna í fyrri rannsóknir þar sem hjúkrunarfræðingar hafa veitt HAM. Skoða þarf 

árangur meðferðarinnar til þess að hægt sé að bæta þjónustu við sjúklinga og þar með meðferðargildi 

þeirra. Meðferðaraðilar sem veita HAM hafa verið bornir saman eftir faghópum og þannig hefur verið 

lagt mat á árangur HAM sem hjúkrunarfræðingar veita. Brosan og félagar (2006) skoðuðu árangur 

sjúklinga þar sem meðferðaraðilarnir voru sálfræðingar og hjúkrunarfræðingar með því að taka viðtöl 

við sjúklinga. Í rannsókninni voru bornir saman einstaklingar með misgóða þjálfun í HAM ásamt því að 

meðferðaraðilar voru bornir saman eftir faghópum. Ekki mældist marktækur munur á meðferðaraðilum 

nema þegar skoðaðir voru persónuþættir meðferðaraðila. Þegar persónuþættir meðferðaraðila voru 

skoðaðir var einna helst athugað hversu opin meðferðaraðilinn væri og hve mikla samhygð 

meðferðaraðili sýndi skjólstæðingum sínum. Sálfræðingarnir mældust hærri en hjúkrunarfræðingarnir á 

undirkvarða sem notaður var til þess að meta persónuþætti. Einnig mældist marktækur munur á 

meðferðaraðilum, þegar borin var saman reynsla þeirra, en þar höfðu sálfræðingar töluvert betur. Sylvía 

Ingibergsdóttir sérfræðingur í geðhjúkrun á Landspítala (2007) gerði rannsókn fyrir meistaraverkefnið 

sitt á geðsviði Reykjalundar. Í rannsókninni skoðaði hún árangur HAM eftir mismunandi menntun 

meðferðaraðila. Meðferðaraðilar voru sálfræðingar, sálfræðimenntaður félagsráðgjafi, iðjuþjálfi, 

hjúkrunarfræðingar og geðlæknar. Niðurstöðurnar sýndu að ekki var marktækur munur á árangri hjá 

sjúklingum eftir fagstéttum.  

 Tyrer og fleiri (2015) telja að þeir einstaklingar sem fá HAM frá hjúkrunarfræðingum hafi betri 

stjórn á kvíða heldur en þeir sem fá meðferð hjá sálfræðingum. Rannsóknin þeirra leiddi í ljós að 

hjúkrunarfræðingar sem höfðu fengið markvissa þjálfun í HAM náðu góðum árangri í að veita meðferð 

við kvíða. Einnig var gerð rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif HAM á sjúklinga með geðklofa þar sem 

hjúkrunarfræðingar voru meðferðaaðilar (Turkington o.fl., 2006). HAM var veitt í sex skipti yfir þriggja 

mánaða tímabil jafnhliða reglubundum heimsóknum hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingarnir höfðu 

lokið tíu daga námskeið í HAM. Notaður var samanburðarhópur í rannsóknininni en niðurstöður leiddu í 

ljós að þeir sem fengu meðferð voru með færri og styttri innlagnir. Þeir sem fengu HAM höfðu betra 
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innsæi í sinn sjúkdóm og skoruðu marktækt lægra á þunglyndiskvarða Becks. Þó sýndu niðurstöður 

ekki marktækan mun á hlutfalli þeirra sem hófu störf eftir meðferðina. Rannsóknin var gerð á mikið 

veikum einstaklingum sem mögulega gæti verið ástæða fyrir lakari árangri en í öðrum rannsóknum. 

Einnig gæti ástæðan hafa verið sú að úrtakið var of lítið. Turkington (2006) taldi mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar notuðust við HAM til þess að bæta meðferðarárangur skjólstæðinga sinna þar sem 

þeir hafa sýnt góðan árangur í meðferð sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar hafa sýnt góð áhrif á 

viðhorfsbreytingar til hins betra hjá skjólstæðingum sínum við beitingu HAM (Tyrer o.fl., 2017). 

Skoðaður hefur verið ávinningur af HAM þar sem hjúkrunarfræðingar meðhöndluðu sjúklinga sem 

glímdu við svefnvandamál (Jarnefelt o.fl., 2014). Meðferðina veittu þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu 

fengið þjálfun í HAM og fylgdust þeir með skjólstæðingum yfir sex mánaða tímabil. Niðurstöður sýndu 

að þeir þátttakendur sem fengu meðhöndlun sváfu almennt betur. Rannsóknin leiddi líka í ljós að þeir 

einstaklingar sem fengu HAM í stað svefnlyfja náðu betri árangri heldur en þeir sem notuðu einungis 

svefnlyf. Sandlund og fleiri (2017) skoðuðu einnig ávinning af HAM sem hjúkrunarfræðingar veittu 

skjólstæðingum með svefnvandamál. Hjúkrunarfræðingarnir fengu tveggja daga þjálfunarnámskeið í 

HAM og enginn af þeim hafði fyrri reynslu aðferðum HAM. Niðurstöður sýndu fram á betri svefn og minni 

notkun svefnlyfja. Framkvæmd var rannsókn þar sem skoðaður var árangur af HAM við langvarandi 

svefnleysi krabbameinssjúklinga (Matthews o.fl., 2014). Hluti hópsins var meðhöndlaður með HAM þar 

sem hjúkrunarfræðingar voru meðferðaraðilar en hluti af hópnum fékk lyfleysu. Niðurstöður voru í 

samræmi við fyrri rannsóknir líkt og rannsókn sem Jarnefelt (2014) framkvæmdi. Þar kom í ljós að 

svefnin varð betri og lengri hjá þeim einstaklingum sem fengu HAM. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu 

til þess að HAM veitt af hjúkrunarfræðingum geti dregið úr svefnleysi, minnkað svefntruflanir, aukið virkni 

og skilning á svefni, bætt viðhorf til svefns og haft þannig langtímaáhrif. 

2.4 Árangur náms í hugrænni atferlismeðferð 

Bent hefur verið á að þörf sé á að geðhjúkrunarfræðingar notist við sálrænar meðferðir í starfi sínu til 

þess að hægt sé að bæta geðheilbrigðisþjónustu (Department of Health 2001, 2004, 2006). Áhugi á 

sálrænum meðferðum líkt og HAM hefur leitt til þess að áhugi einstaklinga á að læra slíka meðferð hefur 

aukist (Keegan, 2012). Meðferðaraðilar þarfnast viðeigandi þjálfunar og tækni til þess að veita HAM. 

Þannig ná þeir að auka meðferðargildi og bæta þjónustu skjólstæðinga sinna. Talið er að til þess að ná 

góðum árangri með HAM skipti nám og reynsla miklu máli. Aukin eftirspurn hefur verið eftir stuttum 

námskeiðum þar sem lögð er áhersla á HAM (Roth og Pilling, 2007). Meðferðaraðilar þurfa að búa yfir 

þekkingu og færni á HAM og getu til þess að nota kunnáttu sína til að veita meðferðina á árangursríkan 

hátt (Fairburn og Cooper, 2011). Nemendur sem læra HAM þurfa að geta samræmt þekkingu, færni og 

viðhorf í framkvæmd (Roth og Pilling, 2007). Með því að þjálfa faghópa í HAM má auka þekkingu og 

skilning á meðferðinni. Þar af leiðandi eykst færni í notkun á meðferðinni í starfi (Strunk, Brotman, 

DeRubeis, og Hollon, 2010). Vísbendingar um að þjálfun í HAM hafi jákvæð áhrif á þekkingu og færni 

meðferðaraðila hafa farið vaxandi síðast liðin ár (Beidas og Kendall, 2010; Karlin o.fl., 2012; Sholomskas 

o.fl., 2005; Westbrook, Sedgwick-Taylor, Bennett-Levy, Butler, og McManus, 2008). Til þess að bæta 

ávinning HAM í heilbrigðisþjónustu hafa sumir höfundar lagt áherslu á að bæta augnsamband við notkun 

HAM á þjálfunarnámskeiðum (Bennett-Levy, McManus, Westling, og Fennell, 2009; Lyon, Stirman, 
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Kerns, og Bruns, 2011). Aðrir hafa lagt áherslu á að bæta aðgang að þjálfun og árangur kennslu í 

gegnum netið (Beidas, Edmunds, Marcus, og Kendall, 2012; Bennett-Levy, Hawkins, Perry, Cromarty, 

og Mills, 2012; Weingardt, Cucciare, Bellotti, og Lai, 2009). 

Hjúkrunarfræðingar hafa sýnt áhuga á því að nota sálræn inngrip í starfi. Í rannsókn Fisher 

(2014) þar sem hann skoðaði viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart HAM sýndu 93% hjúkrunarfræðinga 

áhuga á að veita sálrænar meðferðir í starfi sínu. Þar töldu hjúkrunarfræðingar geðheilbrigðisþjónustuna 

leggja of mikla áherslu á lyfjameðferðir en ekki nýta sér þær fjölmörgu sálrænu meðferðir sem til eru. 

Einnig töldu þeir að kennsla í sálrænum meðferðum fyrir faghópa gæti bætt meðferðagildi skjólstæðinga 

sinna. Samkvæmt niðurstöðum Fisher (2014) töldu hjúkrunarfræðingar undirmönnun, skort á 

sjálfstrausti og lítinn stuðning frá öðrum hjúkrunarfræðingum vera hindrun í að veita HAM. Einnig töldu 

þeir lítinn baráttuhug og skort á þjálfunarmöguleikum meðal hjúkrunarfræðinga hamlandi.  

Haldin hafa verið þó nokkur námskeið í HAM fyrir faghópa. Mikilvægt er að skoða ávinning sem 

hlýst af slíkum námskeiðum. Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir sem skoða árangur af námskeiðum 

í HAM. Westbrook og fleiri (2008) gerðu rannsókn þar sem haldið var tíu daga námskeið í HAM. Lagt 

var mat á ánægju þátttakenda og hæfni þeirra í HAM metinn. Nemendur námskeiðsins voru almennt 

mjög ánægðir með það og starfsánægja þeirra jókst til muna. Niðurstöður Mitchell og fleiri (2017) 

samræmdust fyrri rannsókn sem Westbrook (2008) framkvæmdi. Haldið var 15 daga námskeið þar sem 

nemendur voru prófaðir í þekkingu á HAM. Þar kom í ljós að stutt þjálfunarnámskeið í HAM geta bætt 

þekkingu hjúkrunarfræðinga og skilning á hugmyndafræði HAM. Einnig jókst þekking og skilningur 

annarra heilbrigðisstarfsmanna og þeir áttu auðveldara með að beita HAM í starfi sínu. Rannsóknin 

sýndi almenna þekkingaraukningu á hugmyndafræði HAM ásamt því að meðferðin bætti almenna 

þekkingu hjúkrunarfræðinga. Myles og Milne (2004) lögðu einnig mat á árangur af 12 vikna námskeiði í 

HAM. Niðurstöðurnar benda til þess að stutt þjálfun í HAM hafi aukið þekkingu, færni og bætt almennt 

starfsumhverfi. Þetta gefur til kynna að námskeið í HAM þurfi ekki að vera löng. Jafnvel eins dags 

námskeið hafa sýnt fram á þekkingaraukningu á meðal fagfólks (Maunder L, Milne D og Cameron L. 

2008; Myles og Milne, 2004; Sholomskas o.fl., 2005).  

Skoðuð hefur verið langtímaáhrif þjálfunar í HAM. Gerð var rannsókn í Bretlandi þar sem fylgst 

var með hjúkrunarfræðingum í starfi í 25 ár eftir að hafa fengið þjálfun í HAM. Þar voru skoðaðar klínískar 

starfsvenjur, starfsferill og starfsþróun þeirra sem höfðu lokið þjálfun (Grant, 2009). Þátttakendur notuðu 

frekar íhlutun tengda HAM í starfi sínu og voru líklegri til að veita meðferðina en þeir sem ekki höfðu 

hlotið þjálfun. Niðurstöður sýndu að meirihluti þeirra sem fengu þjálfun voru í klínísku starfi, fóru frekar í 

meira nám eða einhverskonar þjálfun í klínísku starfi. Ástæðan fyrir því gæti hinsvegar verið sú að 

hjúkrunarfræðingar sem ljúka námskeiði í HAM eru líklegri til þess að hafa áhuga á frekara námi. 

Bennett-Levy og Padesky (2015) gerðu rannsókn þar sem þeir fylgdu eftir hópi af fagaðilum sem fengu 

námskeið í HAM. Haldið var tveggja daga námskeið í HAM þar sem tveir hópar voru bornir saman. 

Íhlutunarhópurinn svaraði vinnublaði í tengslum við námskeiðið í lok hvers dags og einnig einni, fjórum, 

og átta vikum eftir námskeiðið. Tíu vikum eftir námskeiðið sýndi íhlutunarhópurinn betri nýtingu á nýrri 

færni og þekkingu. Þetta bendir til þess að vinnublöð sem þátttakendur fengu á námskeiðinu geti aukið 

þekkingu og nýtingu á færni í HAM. 
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Á þó nokkrum stöðum í heiminum hafa skólakerfi tekið upp framhaldsnám í sálrænum 

meðferðum fyrir hjúkrunarfræðinga, þar á meðal á Írlandi. Skoðuð hefur verið nýting á sálrænum 

inngripum hjá geðhjúkrunarfræðingum sem lokið höfðu diplómanámi í sálrænum inngripum (Butler, 

Begley, Parahoo og Finn, 2013). Niðurstöður sýndu að tölfræðileg aukning var á notkun inngripa 

hjúkrunarfræðinga í starfi. Þar kom í ljós að HAM og fjölskylduinngrip voru minnst notuðu inngripin. 

Einnig skoðuðu Manus og fleiri (2010) ávinning diplomanáms í HAM, þar sem þekking nemenda var 

könnuð við upphaf og lok námskeiðsins. Niðurstöður sýndu aukna þekkingu og færni hjá þeim sem 

höfðu lokið námskeiði. Faglegur bakgrunnur hafði þar mikil áhrif á niðurstöður rannsóknar. Nemendur 

sem voru klínískir sálfræðingar sýndu bestu hæfnina í beitingu HAM. Niðurstöður benda til þess að 

diploma nám í HAM leiði til aukinnar þekkingar á hugmyndafræði HAM og leiði þannig til betri meðferðar 

fyrir skjólstæðinga.  

Mikilvægt er að meðferðaraðilum standi handleiðsla til boða. Handleiðsla hefur verið skilgreind 

sem aðferð fyrir fagaðila til að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustu. 

Handleiðslu er beitt í daglegum störfum fagfólks þar sem gríðarlegar kröfur eru gerðar til 

sérfræðiþekkingar og starfsleikni en viðfangsefni og skjólstæðingar eru krefjandi og úrræði takmörkuð 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Handleiðsla getur bæði verið fyrir einstaklinga og hópa. Hóphandleiðsla í 

HAM getur haft hvetjandi áhrif á meðferðaraðilann og stutt hann í notkun meðferðaráætlunar. Tilgangur 

handleiðslu er að leiðbeina, efla og styrkja hjúkrunarfræðinga til þess að auka gæði hjúkrunar 

(Severinsson og Hallberg, 1996).  

Samkvæmt fyrrnefndum rannsóknum má segja að námskeið í HAM geti gagnast 

meðferðaraðilum. Þeir öðlast aukna færni til að veita HAM og þekking þeirra eykst einnig. Í Bretland 

hefur mikið verið unnið að þróun námskeiða í HAM fyrir hjúkrunarfræðinga og hefur það skilað góðum 

árangri. Þar var byrjað árið 1970 að sérhæfa hjúkrunarfræðinga í meðferðinni. Hjúkrunarfræðingar hafa 

aukinn aðgang að menntun í sálrænum meðferðum og öðlast þar af leiðandi frekari færni á því sviði. 

Sýnt hefur verið fram á að þjálfun í HAM skili ávinningi fyrir bæði meðferðaraðila og skjólstæðinga 

(Grant, 2009). 
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3 Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem stuðst var við í framkvæmd rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um rannsóknarsnið, þýði og úrtak ásamt tilgangi og framkvæmd rannsóknar. Farið verður 

yfir mælitæki og tölfræðilega úrvinnslu gagna. Gerð verður grein fyrir vali þátttakenda, og áreiðanleika 

og réttmæti rannsóknar. Úrvinnsla rannsóknargagna fór fram með tölfræðiforritinu SPSS. Að lokum 

verður farið í þemagreiningu sem unninn var úr spurningalistum sem lagðir voru fyrir báða hópana. 

3.1 Tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að meta árangur af námskeiði/kennslu í hugmyndafræði hugrænnar 

atferlismeðferðar fyrir hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsókn var framkvæmd af Sylvíu Ingibergsdóttir, sérfræðing í geðhjúkrun ásamt fleirum á tímabilinu 

16. september 2016 til 27. janúar 2017. Um er að ræða megindlega íhlutunarrannsókn með aðlöguðu 

tilraunasniði (quasi experiment) með fyrir - eftirprófi ásamt samanburðarhópi. Íhlutun var í formi 

námskeiðs í Hugrænni atferlismeðferð (HAM) sem haldið var einu sinni í viku í 14 vikur. Veitt var 

fræðsla/þjálfun um HAM og þjálfun í beitingu HAM. Námskeiðið var haldið á Landsspítalanum. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar voru lagðir fyrir eftirfarandi spurningalistar: Bakgrunnsupplýsingar, IS- 

Viðhorf, Skynjun á lífinu og Starfshættir í hjúkrun. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir hjúkrunarfræðinga 

á barna- og geðsviði (n=29) þar sem helmingur hópsins sat námskeið í hugrænni atferlismeðferð (n=16) 

og helmingur hópsins var samanburðarhópur (n=13). Að kennslunni komu hjúkrunarfræðingar, 

sálfræðingur og læknir sem öll höfðu þau lokið námi í hugrænni atferlismeðferð. 

3.3 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknar voru hjúkrunarfræðingar að mennt sem starfa á göngudeild barna annarsvegar og 

hinsvegar göngudeild geðsviðs Landspítala. 

Um þægindaúrtak var að ræða í íhlutunarhóp, bæði af siðferðislegum ástæðum sem og vegna 

takmarkaðs fjölda hjúkrunarfræðinga á Landspítala. Ekki var aflað upplýsinga frá öðrum en 

þátttakendum sjálfum. Tilraunahópurinn var þægindaúrtak hjúkrunarfræðinga, af geðdeildum og 

göngudeild barna sem sóttu námskeið í hugrænni atferlismeðferð. Samanburðarhópur var 

þægindaúrtak hjúkrunarfræðinga af geðsviði,  kvenna- og barnasviði sem ekki sóttu námskeið. Fjöldi 

þátttakanda í rannsókninni voru 56 hjúkrunarfræðingar en 29 hjúkrunarfræðingar svöruðu 

spurningarlistunum eða 51,70 %. 

3.4 Mælitæki 

Spurningalistar (mælitæki) sem notaðir voru í rannsókninni voru fjórir. Fengið var leyfi fyrir notkun þeirra 

frá þýðanda listanna. 

Spurningalistar sem notaðir voru í rannsókn eru : 

1. Bakgrunnur  
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2. IS-Viðhorf  

3. Skynjun á lífinu  

4. Starfshættir í hjúkrun  

Bakgrunnsspurningalistinn samanstóð af 20 spurningum þar sem spurt var um bakgrunn þátttakenda, 

þekkingu og notkun hugrænnar atferlismeðferðar. Svarmöguleikar voru gefnir fyrirfram og því allar 

spurningarnar lokaðar nema ein (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Síðasta spurninginn var opin þar sem  

hægt var að skrifa ábendingar eða athugasemdir. 

IS-Viðhorf (e. Illness Beliefe) er spurningalisti sem þróaður var í Kanada yfir 25 ára tímabil fyrir fjölskyldur 

sem upplifðu veikindi innan fjölskyldunnar (Bell, 2015; Bell & Wright, 2011, 2015; Wright, Watson, & 

Bell, 1996). Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Margrét Gísladóttir þýddu og forprófuðu spurningalistann 

(Margrét Gísladóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2016). Spurningalistinn var lagður eftir námskeiðið 

fyrir íhlutunarhópi og samanburðarhópi. 

Skynjun á lífinu (e. Sence of coherence) er sjö punkta líkert kvarði með 29 spurningum. Svarandi er 

beðin um að taka afstöðu til spurningar/fullyrðingar þar sem hann setur sig á LIKERT kvarða þar sem 1 

stig táknar lítið og 5 stig táknar mikið. Spurningalistinn inniheldur þrjá þætti; skilning, viðráðanleika og 

þýðingu á streituvaldandi lífstíl (Antonovsky, 1994). Erla Kolbrún Svavarsdóttir þýddi spurningalistann. 

Spurningalistinn var lagður eftir námskeiðið fyrir íhlutunarhóp og samanburðarhóp. 

Starfshættir í hjúkrun er spurningalisti sem hannaður var fyrir hjúkrunarfræðinga sem vinna með 

fjölskyldum til að meta ávinning af faglegri reynslu. Listinn var forprófaður á 140 geðhjúkrunarfræðingum 

í Hong Kong til að tryggja áreiðanleika spurningalista (Simpson, P., og Tarrant, M., 2006). Listinn er 

fimm þátta LIKERT kvarði. Spurningalistinn var þýddur og forprófaður af nokkrum íslenskum 

hjúkrunarfræðingum (Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Anna Ólafía Sigurðardóttir og fleiri, 2015). 

Spurningalistinn Starfshættir í hjúkrun var eini spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur bæði 

fyrir og eftir námskeið. Erla Kolbrún Svavarsdóttir aðlagaði spurningalistann að tilgangi rannsóknarinnar. 

Hann hefur ekki verið notaður áður, sem aðlagað snið að hugrænni atferlismeðferð. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla rannsóknargagna var unnin í tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for Social Sciences 

version 24.0) þar sem allar breytur voru skilgreindar og kóðaðar. Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa 

gögnum, auk þess var notast við ályktunartölfræði til að athuga hvort hægt sé að nota niðurstöður úrtaks 

til að alhæfa um þýði. Notast var við t-próf óháðra úrtaka (e. Independent Sample t-test) til þess að bera 

saman meðaltöl og staðalfrávik hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi. T-próf hentar vel til að skoða 

hvort marktækur munur sé á milli samanburðarhóps og íhlutunarhóps. Með t-prófi er hægt að ákvarða 

hversu líklegt er að núlltilgáta (null-hypothesis) sé sönn, að enginn munur sé á milli tveggja hópa. Því 

lægra sem t-gildið er þeim mun líklegar er að hægt sé að sanna núlltilgátu (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Siðanefnd Landspítala veitti leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (erindi 9/2013), sjá fylgiskjal. Fyllsta 

trúnaðar var gætt og að persónugreinanlegar upplýsingar kæmu ekki fram við gagnaúrvinnslu né í 
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kynningu ganga. Öllum sem þátt tóku í námskeiðinu var ráðlagt að fá handleiðslu í notkun 

hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar við vinnu sína í framhaldi af námskeiðinu og ef ekki var 

handleiðsla til staðar á vinnustað var þeim boðin handleiðsla í 3 mánuði sem hluti af námskeiðinu. 

Hjúkrunarfræðingar gátu hafnað þátttöku í rannsókninni hvenær sem var. Ekki var skilyrði fyrir þátttöku 

á námskeiðinu að taka þátt í rannsókninni.   

3.7 Ávinningur/áhætta 

Vonast var til að ávinningur þátttakenda yrði aukin þekking í aðferðum hugrænnar atferlismeðferð. 

Einnig var vonast til að námskeiðið leiddi til aukinnar starfsánægju og bættrar þjónustu við sjúklinga. 

Ekki var séð að um áhættu fyrir þátttakendur væri ræða. 
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4 Niðurstöður 

Einungis var notaður niðurstöður sem fengust með svörun úr Bakgrunns spurningalistinn og Starfshættir 

í hjúkrun. Spurningalistarnir Skynjun á lífinu og IS-Viðhorfs spurningarlistinn voru ekki lagðir fyrir tvisvar 

og sýndu ekki marktækar niðurstöður. Helmingur af svörun við spurningalistanum Starfshættir í hjúkrun 

voru notuð í niðurstöður. 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Þáttakendur í rannsókninni voru 29 hjúkrunarfræðingar. Þar af voru 16 á göngudeild barna- og geðsviðs 

sem fengu námskeið í hugrænni atferlismeðferð og 13 voru í samanburðarhópi. Allir þátttakendur nema 

einn voru konur. Einstaklingum var skipt upp í aldursflokka, en í samanburðarhópnum voru flestir á 

aldursbilinu 31-50 ára og í íhlutunarhópnum voru flestir 51 árs eða eldri. 

 

Tafla 4.1-1: Bakgrunnsbreytur – kyn og aldur 

Breyta Samanburðarhópur n (%) HAM hópur n (%) 

   

Kyn 

Kona 

Karl 

Svarar ekki  

 

10 (76.90) 

0 (0) 

3 (23.10) 

 

15 (93.80) 

1 (6.30) 

0 (0) 

Aldur 

30 ára og yngri 

31-50 ára 

51 árs eða eldri 

 

0(0) 

10(76.90) 

3(23.10) 

 

1(6.30) 

5(31.30) 

10(62.50) 

Allir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu lokið grunnnámi í hjúkrunarfræði. Í samanburðarhópnum höfðu 

38,5% (n=5) lokið MSc eða PhD í hjúkrunarfræði. Í íhlutunarhópnum höfðu 50% (n=8) lokið slíku námi. 

Flestir höfðu unnið lengur en 16 ár sem hjúkrunarfræðingar. Í samanburðarhópnum höfðu 53,8% (n=7) 

starfað lengur en 16 ár og 68,8% (n=11) í íhlutunarhópnum. Starfshlutfall þátttakenda var svipað en í 

samanburðarhópnum voru 53,8% (n=7) í 81-100% vinnu og i íhlutunarhópnum voru 68,8% (n=11) í 81-

100% vinnu. 

  



27 

Tafla 4.1-2: Bakgrunnsbreytur – menntun og störf 

Breyta Samanburðarhópur n 

(%) 

HAM hópur n 

(%) 

Menntun 

Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands eða 

ljósmóðurfræði 

BSc í hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands eða 

Háskólanum á Akureyri 

Diplómanám í hjúkrunarfræði eftir BSc gráðu í 

hjúkrunarfræði 

MSc eða PhD í hjúkrunarfræði frá innlendum eða 

erlendum háskóla 

Annað 

 

1(7.70) 

 

5(38.50) 

 

1(7.70) 

 

6(46.2) 

 

0(0) 

 

1(6.30) 

 

4(25) 

 

3(18.80) 

 

8(50) 

 

0(0) 

Starfshlutfall 

Vinn 81%-100% 

Vinn 51%-80% 

Vinn 50% eða minna 

Er í námi með vinnu 

Svarar ekki 

 

7(53.80) 

6(46.20) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

 

11(68.80) 

2(12.50) 

3(18.80) 

0(0) 

0(0) 

   

Hve lengi hefur þú starfað sem hjúkrunarfræðingur? 

Minna en 2 ár 

3-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

Meira en 16 ár 

 

0(0) 

2(15.40) 

2(15.40) 

2(15.40) 

7(53.80) 

 

0(0) 

1(6.30) 

2(12.50) 

2(12.50) 

11(68.80) 

Allir í samanburðarhópi voru af íslenskum uppruna, en af íhlutunarhópnum var einn (6,30%) af erlendum 

uppruna. Einnig töldu allir úr íhlutunarhópi sig þekkja vel hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar 

á meðan 46,20% (n=6) í samanburðarhópi töldu sig þekkja hugmyndafræðina vel fyrir námskeið. Þegar 

skoðuð er almenn stefna á deildum svarenda varðandi viðtalsmeðferð af hálfu hjúkrunarfræðinga kom í 

ljós að 81,30% (n=13) íhlutunarhópsins töldu það vera almenna stefnu á sinni deild á meðan einungis 

46,20% (n=6) í samanburðarhóp töldu það í almennri stefnu sinnar deildar. 
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4.2 Rannsóknarspurningar 

4.2.1 Er munur á sjálfsöryggi í hugmyndafræði HAM fyrir og eftir 
námskeið? 

Lögð var fyrir spurning “Sjálfsöryggi mitt við að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar 

atferlismeðferðar er” fyrir og eftir námskeið hjá bæði íhlutunarhópi og samanburðarhópi. 

Svarmöguleikarnir voru frá einu stigi uppí fimm stig, eitt stig stóð fyrir lítið og fimm stig fyrir mikið. Ekki 

mældist marktækur munur á stigafjölda fyrir námskeið hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi. 

Marktækur munur var á stigafjölda eftir námskeið hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi (π<0,001) þar 

sem þeir sem fengu íhlutun töldu sjálfsöryggi sitt meira. Líkt og má sjá á tölfu 4.2.1 er meðaltal þeirra 

sem tóku þátt í námskeiðinu (n=14) var 2,64 stig fyrir námskeið (SF=0,93). Eftir námskeiðið (n=16) 

hækkaði meðaltalið upp í 3,19 stig (SF=1,05). Meðaltal samanburðarhóps (n=10) var 1,8 stig fyrir 

námskeið (SF=1,32). Eftir námskeið (n=10) hækkaði meðaltal lítið eða upp í 1,6 stig (SF=1,08). 

 

Tafla 4.2-1:Sjálfsöryggi mitt við að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar 
atferlismeðferðar er 

 Hópur N Meðal 

stigafjöldi 

Staðal- 

frávik 

t 

Fyrir 

námskeið 

Íhlutunarhópur 14 2,64 0,93 
1,84 

Samanburðarhópur 10 1,80 1,32 

Eftir 

námskeið  

Íhlutunarhópur 16 3,19 1,05 
3,72* 

Samanburðarhópur 10 1,60 1,08 

                    *<0,001 

 

4.2.2 Finnst hjúkrunarfræðingum ánægjulegt að nýta hugmyndafræði 
hugrænnar atferlismeðferðar? 

Spurningin “Ánægja mín með hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er” var lögð fyrir og eftir 

námskeið hjá bæði íhlutunarhópi og samanburðarhópi. Svarmöguleikar voru frá einu stigi uppí fimm stig 

þar sem eitt stig stóð fyrir lítið og fimm stig fyrir mikið. Á töflu 4.2.2 má sjá að ekki mældist marktækur 

munur á stigafjölda fyrir námskeið hjá  íhlutunarhópi og samanburðarhópi. Eftir námskeiðið var 

marktækur munur á stigafjölda hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi (π<0,05) þar sem íhlutunarhópur 

skoraði helmingi hærra að meðaltali. Íhlutunarhópur skoraði að meðaltalið 2,07 stig fyrir námskeið 

(n=14) (SF=1,00). Eftir námskeið (n=16) hækkaði meðaltalið í 4 stig (SF=1,50). Samanburðarhópurinn 

skoraði 2,3 stig fyrir námskeið (n=10) (SF=0,89). Eftir námskeiðið (n=10) var meðaltalið 2,6 stig hjá 

samanburðarhópi (SF=1,77). 
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Tafla 4.2-2: Ánægjan mín með hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er 

 Hópur N Meðal 

stigafjöldi 

Staðal- 

frávik 

  t 

Fyrir 

námskeið 

Íhlutunarhópur 14 2,07 1,00 
-0,45 

Samanburðarhópur 10 2,30 0,89 

Eftir 

námskeið  

Íhlutunarhópur 16 4,00 1,50 
 2,67* 

Samanburðarhópur 10 2,60 1,77 

                   *<0,05 
 

4.2.3 Er munur á hæfni í HAM fyrir og eftir námskeið? 

Lögð var fyrir spurning “Hæfni mín til að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar” 

bæði fyrir og eftir námskeið hjá báðum hópum. Svarmöguleikar voru frá einu stigi upp í fimm stig, eitt 

stig stóð fyrir lítið og fimm stig stóð fyrir mikið. Á töflu 4.2.3 sést að ekki mældist marktækur munur á 

stigafjölda fyrir námskeið hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi en marktækur munur var á stigafjölda 

hópanna eftir námskeið (π<0,001) þar sem íhlutunarhópurinn skoraði hærri stig í hæfni. Fyrir námskeið 

skoraði íhlutunarhópur (n=14) 2,5 stig að meðaltali (SF=0,94). Eftir námskeið (n=16) hækkaði meðaltalið 

upp í 3,3 stig (SF=0,95). Samanburðarhópurinn (n=10) skoraði 1,9 stig að meðaltali fyrir námskeið 

(SF=1,37) en eftir námskeiðið (n=10) var meðaltalið 1,6 stig (SF=1,08) 

 

Tafla 4.2-3: Hæfni mín til að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er 

 Hópur N Meðal 

stigafjöldi 

Staðal- 

frávik 

 t 

Fyrir 

námskeið 

Íhlutunarhópur 14 2,50 0,94 

1,28 

Samanburðarhópur 10 1,90 1,37 

Eftir 

námskeið  

Íhlutunarhópur 16 3,31 0,95 

4,26* 

Samanburðarhópur 10 1,60 1,08 

           *<0,001 
 

4.2.4 Líður hjúkrunarfræðingum vel með að nýta hugmyndafræði 
hugrænnar atferlismeðferðar? 

Spurt var “Líður hjúkrunarfræðingum vel að nýta hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar” fyrir og 

eftir námskeið fyrir báða hópana. Svarmöguleikar voru á bilinu eitt stig og upp í fimm stig. Eitt stig táknaði 

lítið  og fimm mikið. Ekki mældist marktækur munur á stigafjölda fyrir námskeið hjá íhlutunarhópi og 

samanburðarhópi en marktækur munur var á stigafjölda eftir námskeið (p,001) þar sem þeir sem fengu 

íhlutun skoruðu hærra, eins og má sjá á töflu 4.2.4. Fyrir námskeið skoruðu íhlutunarhópur (n=14) 2,43 
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stig að meðaltali (SF=1,01). Eftir námskeiðið (n=15) hækkaði meðaltalið upp í 3,53 stig (SF=1,06). 

Samanburðarhópurinn (n=10) skoraði 2 stig fyrir námskeið að meðaltali (SF=1,49). Eftir námskeið 

(n=10) var meðaltalið 1,8 stig (SF=1,14). 

 

Tafla 4.2-4: Mér líður vel með að nýta hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar í 
hjúkrunarmeðferðar áætlun 

 Hópur N Meðal 

stigafjöldi 

Staðal- 

frávik 

t 

Fyrir 

námskeið 

Íhlutunarhópur 14 2,43 1,01 
0,84 

Samanburðarhópur 10 2,00 1,49 

Eftir 

námskeið  

Íhlutunarhópur 15 3,53 1,06 
3,90* 

Samanburðarhópur 10 1,80 1,14 

           *<0,001 
 

4.2.5 Þekkingaraukning eftir námskeið 

Lögð var fyrir spurningin “Þekking mín á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er” fyrir og eftir 

námskeið til að skoða hvort einhver þekkingaraukning hafði orðið. Svarmöguleikar voru frá einu stigi 

upp í fimm stig þar sem eitt stóð fyrir lítið og fimm fyrir mikið. Sjá má á töflu 4.2.5 að ekki var marktækur 

munur fyrir námskeið hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi. Marktækur munur var á stigafjölda eftir 

námskeið hjá íhlutunarhópi og samanburðarhópi (p,000) þar sem þeir sem fengu íhlutun fengu hærra 

meðaltal á stigafjöld þegar spurt var um þekkingu. Fyrir námskeið skoruðu íhlutunarhópur (n=14)  2,21 

stig (SF=0,89). Eftir námskeiðið (n=16) hækkaði meðaltalið upp í 3,5 stig (SF=0,73). 

Samanburðarhópurinn (n=10) skoraði 2,4 stig fyrir námskeið að meðaltali (SF=1,57). Eftir námskeiðið 

lækkuðu stigin niður í 1,7 stig að meðaltali hjá samanburðar hópi eftir námskeiðið (n=10) (SF=1,16). 

 

Tafla 4.2-5: Þekking mín á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er 

 Hópur N Meðal 

stigafjöldi 

Staðal- 

frávik 

t 

Fyrir 

námskeið 

Íhlutunarhópur 14 2,21 0,89 
-0,37 

Samanburðarhópur 10 2,40 1,57 

Eftir 

námskeið  

Íhlutunarhópur 16 3,50 0,73 
4,90* 

Samanburðarhópur 10 1,70 1,16 

           *<0,001 
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4.3 Skyjun á lífinu og IS-Viðhorf 

Ekki reyndist tölfræðilega marktæktur munur á spurningalistum Skynjun á lífinu og IS-Viðhorf.  

4.4 Samantekt 

Þátttakendur voru alls 29 hjúkrunarfræðingar sem unnu á barna- og geðsviði. Sextán voru í íhlutunarhópi 

og 13 í samanburðarhópi. Aðeins einn karlmaður var með í rannsókninni. Í íhlutunarhópi voru flestir 51 

árs eða eldri en 31-50 ára í samanburðarhópi. Allir höfðu lokið grunnnámi í hjúkrunarfræði. Í 

íhlutunarhópi 38,5% lokið MSc eða PhD í hjúkrunarfræði en 50% af íhlutunarhópi. Flestir voru í 80-100% 

starfshlutfalli, 53,8% af samanburðarhópi en 68,8% af íhlutunarhópi. Allir nema einn voru af íslenskum 

uppruna. Allir úr íhlutunarhópi töldu sig þekkja hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar vel en 

46,20% í samanburðarhópi. 81,20% af íhlutunarhópi töldu viðtalsmeðferð veitta af hjúkrunarfræðingum 

vera stefna deildar en 46,20% af samanburðarhópi. 

    Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að marktækur munur væri á sjálfsöryggi í 

nýtingu HAM eftir námskeið hjá íhlutunarhópi. Þátttakendur í rannsókninni töldu sjálfsöryggi sitt hafa 

aukist. Ánægja með nýtingu hugmyndafræði HAM jókst hjá íhlutunarhópi eftir námskeið. Hæfni í notkun 

hugmyndafræði HAM jókst hjá þeim sem fengu námskeið. Hjúkrunarfræðingar sem fengu námskeið í 

HAM sýndu einnig að þeim leið betur með það að nýta HAM að loknu námskeiði. Þekking á HAM jókst 

hjá þeim sem höfðu fengið námskeið en samanburðarhópur sýndi ekki þekkingaraukningu. Ekki mældist 

marktækur munur á spurningalistum Skynjun á lífinu og IS-Viðhorf. 
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5 Umræða 

Notkun á meðferðarformum líkt og HAM hefur farið ört vaxandi síðast liðin ár. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á árangur HAM og mikilvægi hjúkrunafræðinga sem meðferðaraðila. Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram 

á árangur HAM veitt af hjúkrunarfræðingum. 

Þátttakendur rannsóknar voru alls 29 hjúkrunarfræðingar sem allir voru starfandi á barna- og geðsviði 

Landspítalans. Sextán af þeim fengu námskeið í HAM en 13 voru í samanburðarhópi. Aðeins einn 

karlmaður tók þátt í rannsókninni og var úrtakið fremur lítið. Aðeins einn karlmaður tók þátt á 

rannsókninni en gaman væri að sjá hvort niðurstöður rannsóknar hefðu sýnt aðra útkomu hefðu fleiri 

karlmenn tekið þátt í rannsókninni. Ekki mældist tölfræðilegar marktektar niðurstöður úr spurningalistum 

Skynjun á lífinu og IS-Viðhorf.  

 Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að með námskeiði í HAM er hægt að auka sjálfsöryggi 

meðferðaraðila. Meðaltal stiga hjá íhlutunarhópi hækkaði úr 2,64 stigum í 3,19 stig. Með námskeiði í 

HAM jókst sjálfsöryggi í nýtingu hugmyndafræði HAM hjá þeim sem fengu námskeið. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við rannsókn Bennett-Levy og Beedie (2007) sem komust að því að með HAM eykst 

sjálfsöryggi meðferðaraðila. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að ánægja með að vinna með 

hugmyndafræði HAM jókst hjá þeim sem fengu námskeið í HAM. Meðaltal stiga var 2,07 stig fyrir 

námskeið en 4 stig eftir námskeið hjá íhlunarhópi. Samkvæmt rannsókn Westbrook (2008) og Mitchell 

(2017) jókst ánægja þáttakanda eftir HAM námskeið. Niðurstöður okkar rannsóknar samræmast 

niðurstöðum þeirra. Með námskeiðinu jókst einnig hæfni hjúkrunarfræðinga í nýtingu HAM hjá þeim sem 

fengu námskeið. Meðaltal sigafjölda hjá íhlutnarhópi var fyrir námskeið 2,5 stig en hækkaði upp í 3,3 

stig að meðaltali. Niðurstöðurnar eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem Witchell (2017) gerði, 

þar sem hæfni þátttakenda í HAM jókst eftir námskeið í HAM. Vellíðan við að veita HAM jókst einnig 

eftir námskeið hjá íhlutnarhópi. Eftir námskeið hækkaði stigafjöldi úr 2,43 stigum upp í 3,53 stig að 

meðaltali. Að lokum jókst þekking einnig í hugmyndafræði HAM hjá íhlutunarhópi. Meðaltal stigafjölda 

sem mældi þekkingu hækkaði úr 2,21 stigi upp í 3,5 stig. Niðurstöður sýna að námskeið í HAM geti 

aukið þekkingu á hugmyndafræði HAM. Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á þekkingaraukningu 

eftir HAM námskeið og okkar niðurstöður eru í samræmi við þær niðurstöður. Niðurstöður sýna að með 

HAM námskeiði öðlist einstaklingar frekari þekkingu á nýtingu HAM. (Myles og Milne, 2004; Westbrook 

o.fl., 2008; Mitchell, 2017; Strunk o.fl., 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum Brosan og félaga (2006) kom fram marktækur munur þegar skoðað 

var munur á menntun starfsfólks. Sálfræðingar mældust þó hærri þegar skoðaðir voru persónuþættir 

meðferðaaðila en það kemur ekki á óvart að sálfræðingar sýndu meiri samhyggð. Þeirra nám og 

menntun er frábrugðin hjúkrunarfræðinámi. Möguleg ástæða þess að hjúkrunarfræðingar hafi ekki tök á 

að veita sálrænar meðferð í starfi sínu gæti verið vinnuálag og tímaskortur. Einnig gæti ástæðan verið 

lítil reynsla og þekking hjúkrunarfræðinga á sálrænum meðferðum. Starf hjúkrunarfræðinga og 

sálfræðinga er einnig ólíkt þar sem sálfræðingar vinna oftast með einn skjólstæðing í einu en 

hjúkrunarfræðingar eru með fleiri undir sinni ábyrgð og vinna oft í kappi við tímann. Samkvæmt rannsókn 

Fisher (2014) kom í ljós að hjúkrunarfræðingar gáfu sér lítinn tíma til að veita sálrænar meðferðir og 

töldu þeir ástæðuna vera skort á þekkingu og þjálfun. Ofangreindar rannsóknir gefa vísbendingar um 
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að það sé ávinningur fyrir sjúklinga að sem flestir fagaðilar veiti HAM. Rannsóknir benda til þess að stutt 

þjálfunarnámskeið í HAM geti gert hjúkrunarfræðingum kleift að beita meðferðinni. Hjúkrunarfræðingar 

virðast ekki þurfa mikla þjálfun í HAM til þess að ávinningur náist af meðferð (Turkington, 2006; 

Sandlund o.fl., 2017). Það gefur vísbendingar um ávinning að hjúkrunarfræðingar læri og veiti HAM í 

starfi sínu. Þar sem hjúkrunarfræðingar eru ein stærsta háskólamenntaða heilbrigðisstéttin og nálægt 

sjúklingum allan sólarhringinn getur verið verulegur ávinningur fyrir hjúkrunarfræðinga að hafa góða 

þekkingu og geta veitt HAM. Niðurstöður rannsókna gefa einnig vísbendingar um að sálræn inngrip ætti 

að vera hluti af hjúkrunarstarfi. Leggja ætti til að HAM sé hluti af starfi hjúkrunarfræðinga. Það má skoða 

hvort þörf sé á þjálfunarnámskeiðum fyrir hjúkrunarfræðinga á vegum Háskóla Íslands eða 

Landspítalans. Þjálfunarnámskeið hefur verið á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands og í Félagi 

hugrænnar atferlismeðferðar en hjúkrunarfræðingum hefur reynst erfitt að komast þar að og er það 

einnig kostnaðarsamt. 

Út frá niðurstöðum okkar teljum við mikilvægt að í framtíðinni fjölgi þjálfunarnámskeiðum í HAM 

fyrir hjúkrunarfræðinga. Þar sem ofangreindar rannsóknir sýni ávinning fyrir stutt þjálfunarnámskeið 

bæði fyrir hjúkrunarfræðinga sem meðferðaraðila og einnig fyrir skjólstæðinga heilbrigðisþjónstunnar. 

Einnig finnst okkur mikilvægt að varpa ljósi á nauðsyn þess að hjúkrunarfræðingar séu vel upplýstir um 

þá geðrænu kvilla sem algengir eru í nútíma þjóðfélagi og hvernig hugræn atferlismeðferð getur nýst 

þeim í starfi. 

 

5.1 Hagnýting fyrir hjúkrun 

Hjúkrunarfræðingar hafa fáar gagnreyndar viðtalsmeðferðir á valdi sínu og er oft á tíðum ekki litið á þá 

sem meðferðaaðila í þverfaglegu samstarfi hvað varðar viðtalsmeðferðir. Niðurstöður ofangreindra 

rannsókna gefa vísbendingar um að hjúkrunarfræðingar hafi átt auðvelt með að beita HAM í starfi og 

meðferð þeirra skilað árangri. Þjálfunarnámskeið í HAM fyrir hjúkrunarfræðinga hefur sýnt fram á 

ánægju og vellíðan hjúkrunarfræðinga með að nota meðferðina. Einnig jókst þekking, hæfni og 

sjálfsöryggi hjá hjúkrunarfræðingum í HAM. Með þjálfunarnámskeiði í HAM fyrir hjúkrunarfræðinga er 

hægt að bæta gæði þjónustunnar fyrir sjúklinga.   

 

5.2 Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið var fremur lítið. Erfitt reyndist að draga álýktanir úr 

svo litlu útraki. Áhugavert hefði verið að skoða skynjun á lífinu og IS-Viðhorf fyrir og eftir námskeið, en 

þeir spurningalistar voru einungis lagðir fyrir þátttakendur eftir meðferð. Einungis var hægt að nota 

helming af spurningalistanum Starfshættir í hjúkrun þar sem helmingur tengdist ekki HAM. Því var 

einungis notast við 5 spurningar af 14. 
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6 Ályktanir  

Meðferðarform á borð við HAM hefur verið notað til þess að meðhöndla geðræna kvilla líkt og þunglyndi, 

kvíða og áráttu- þráhyggjuröskun. Meðferðinni er hægt að beita einni og sér eða samhliða öðrum 

meðferðum, eins og lyfjameðferð. Niðurstöður ofangreindra rannsókna gefa vísbendingar um að HAM 

veitt af hjúkrunarfræðingum geti verið gagnleg meðferð við einkennum geðklofa og dragi úr kvíða og 

svefnvandamálum. Hægt er að segja að hjúkrunarfræðingar séu vel í stakk búnir til að veita 

skjólstæðingum sínum árangursríka HAM, sem viðbót við aðrar meðferðir. Þörf er á að viðurkenna HAM 

sem hluta af starfi hjúkrunarfræðinga til þess að bæta þjónustu við sjúklinga. Talið er að það sé einnig 

fjárhagslega hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að samtvinna meðferðina við aðra þjónustu (Doorenbos, o.fl., 

2005; Cooper, Murray, Wilson og Romaniuk, 2003). Hjúkrunarfræðingar á Íslandi hafa haft takmörkuð 

tækifæri til þess að beita og veita HAM. Bundnar eru vonir við að niðurstöður úr rannsókn geti gefið 

okkur vísbendingar um gagnsemi námskeiða í HAM.  

  Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að ávinningur hafi náðst af námskeiði í HAM. Þeir 

hjúkrunarfræðingar sem fengu námskeið í HAM töldu þekkingu sína á hugmyndafræði HAM hafa aukist 

eftir námskeiðið. Sjálfsöryggi við að nýta hugmyndafræði HAM jókst hjá þeim sem fengu námskeið. 

Einnig voru hjúkrunarfræðingar í íhlutunarhópi almennt ánægðari með að nýta sér hugmyndafræði HAM 

eftir námskeið. Það sem vakti einna helst athygli okkar var hversu vel hjúkrunarfræðingar í íhlutunarhópi 

töldu sig þekkja hugmyndafræði HAM fyrir námskeið. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar 

í heild sinni má sjá að ekki mælist marktækur munur á hópunum fyrir námskeið í öllum ofangreindum 

spurningum en íhlutunarhópur skorar alltaf hærra eftir námskeið sem gefur til kynna að námskeiðið skili 

árangri.  

Niðustöður gefa vísbendingar um að góður ávinningur sé fyrir þjálfunarnámskeið fyrir 

hjúkrunarfræðinga. Við teljum mikilvægt að rannsaka frekar bæði árangur kennslu/þjálfunar 

námskeiðum og einnig árangur af HAM veitt af hjúkrunarfræðingum. Þetta hefur verið rannsakað 

erlendis en þó ekki mikið og vöntun er á frekari rannsóknum bæði erlendir og hér á landi.   Ekki er vitað 

um sambærilegar rannsóknir á Íslandi.
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B. Spurningalisti Bakgrunnur 

BAKGRUNNUR 

©2013 Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir  

Hér fyrir neðan eru spurningar tengdar bakrunni þínum. Í sumum spurninganna getur fleiri en einn 
svarmöguleiki átt við. 

 

1. Ert þú  kona  karl  

2. Hvað ertu gömul/gamall? 

30 ára eða yngri  

31-50 ára  

51 árs eða eldri 

 

3. Hver er menntun þín? 

 Hjúkrunarfræði frá Hjúkrunarskóla Íslands eða ljósmóðurfræði frá Ljósmóðurskólanum   

 BSc í hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri 

 Diplómanám í hjúkrunarfræði eftir BSc gráðu í hjúkrunarfræði 

 Ljósmóðurfræði frá Háskóla Íslands  

 MSc eða PhD í hjúkrunarfræði frá innlendum eða erlendum Háskóla   

 Annað (tilgreinið hvað): ________________________ 

 

4. Hvert er starfhlutfall þitt? 

 Vinn 81%-100% starfshlutfall 

 Vinn 51%-80% starfshlutfall   

 Vinn 50% eða er í minna starfshlutfalli  

 Er í námi með vinnu 

 Fullt nám ______  Hluta nám ______ 

5.  Hve lengi hefur þú starfað sem hjúkrunarfræðingur? 

 

Minna en 2 ár  

3-5 ár 
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6-10 ár 

11-15 ár 

Meira en 16 ár 

 

6. Hver er uppruni þinn?  

 Er af íslenskum uppruna 

 Er af erlendum uppruna 

 

7. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Gift(ur)/Sambúð  

 Einhleyp/ur 

 

8.  Það er almenn stefna á minni deild að veita viðtalsmeðferð af hálfu hjúkrunarfræðinga 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

  

9.  Ég hef reynslu af því að einhver mér nákominn hafi greinst með bráðan- eða langvinnan 

sjúkdóm (eða lent í áfalli/slysi) og hafi í framhaldi af því þurft á heilbrigðisþjónustu að halda 

 Já  

 Nei

 

10.  Hefur þú tekið námskeið í hugrænni atferlismeðferð?  

 Nei  

 Já 

Ef já þá hvar?  

  Á Landspítalanum  

 Við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

 Við endurmenntun Háskóla Íslands 
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 Annað 

 

11. Hefur þú áhuga á að sækja námskeið um hugrænna atferlismeðferð?

Já 

Nei  

 Veit ekki  

 

12.  Ég starfa á: 

 Kvenna- og barnasviði  

 Geðsviði  

 

13.  Telur þú þig þekkja vel hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

14.  Gætir þú nýtt þér virknitöflu í vinnu með sjúklingum 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

15.  Gætir þú nýtt einstaklingsmiðaða skilgreiningu á vanda 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

16.  Gætir þú notað hugræna atferlismeðferð við vinnu þína 

 Já  

 Nei   
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 Veit ekki  

 

17.  Notar þú hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar almennt við vinnu þína 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

18.  Notar þú hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar í einstaklingsviðtölum 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

19.  Tekur þú einstaklingsviðtöl í vinnu þinni 

 Já  

 Nei   

 Veit ekki  

 

20. Athugasemdir og ábendingar: 
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C. Spurningalisti Viðhorf 

                                                                 

IS– VIÐHORF 
HEILBRIGÐISSTARFSMENN:  HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 

 
©Erla Kolbrun Svavarsdottir, 2011; 2014; Sigrun Einarsdottir, 2011 

 

LEIÐBEININGAR: Vinsamlegast merktu x í reitinn framan við það svar sem þú telur að lýsi best 

viðhorfum þínum á eftirfarandi fullyrðingum hér að neðan sem hafa með sýn þína að gera varðandi það 
hvernig r sjúklingar/fjölskyldur  sem eiga við andlega vanlíðan að stríða  eru að höndla 
heilsufarsaðstæður þeirra.   Vinsamlegast athugaðu að ekkert eitt rétt svar er við spurningunum. 

 
 
VIÐHORF 

1. Ég tel mig vita orsökina fyrir  Þeirri andlegri vanlíðan sem börn og fjölskyldur þeirra á 
göngudeildum BSH eru að takast á við um þessar mundir.   

 
  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei      

 
2. Ég tel mig vita hversu mikla stjórn sjúklingar og fjölskyldur þeirra sem eiga við andlega vanlíðan að 

stríða  hafa á heilsufarsvandanum. 
 

  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei      

 
3. Ég tel mig vita hversu mikil áhrif heilsufarsvandinn hefur á líf sjúklinga og fjölskyldu þeirra sem 

eiga við andlega vanlíðan að stríða.   
 

  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei     

ICE-BELIEFS ©2014, Erla Kolbrún Svavarsdóttir  ©2011; 2014 Sigrún Einarsdóttir 

4. Ég tel að ég viti hvaða áhrif (ef einhver) það hefði á heilsufarsvandann ef sjúklingar og fjölskylda 
sem eiga við andlega vanlíðan að stríða  myndu ná samkomulagi um að takast á við vandann 
heima. 

 
  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei     
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5. Ég tel mig vita hver þjáist mest (ef einhver) eða hefur mesta vanlíðan í fjölskyldum sjúklinga sem 

eiga við andlega vanlíðan að stríða vegna þeirra breytinga á fjölskyldulífinu sem rekja má til 
heilsufarsvandans.  

 
  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei      

 
 
 

6. Ég tel mig vita hvað hefur gert mest gagn af því sem heilbrigðisstarfsfólk hefur haft í boði til að 
hjálpa fjölskyldum  sjúklinga sem eiga við andlega vanlíðan að stríða til að ráða við 
þjáningar/vanlíðan þeirra vegna  

 
  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei     

 
 
 

7. Ég tel mig vita hvað hefur gert minnst gagn af því sem heilbrigðisstarfsfólk hefur haft í boði til að 
hjálpa sjúklingum sem eiga við andlega vanlíðan að stríða  til að ráða við þjáningar/vanlíðan þeirra 
vegna veikindanna.  

 
  Alltaf   
  Oftast      
  Stundum      
  Næstum aldrei     
  Aldrei      

 
 
 
 
 

  ICE-BELIEFS ©2014, Erla Kolbrún Svavarsdóttir  ©2011; 2014 Sigrún Einarsdóttir 

 
8. Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart andlegri vanlíðan?    

 
 
 

9. Ert þú með einhver hindrandi viðhorf gagnvart andlegri vanlíðani eða gagnvart þeim aðstæðum 
sem fjölskyldur einstaklinga sem eiga við andlega vanlíðan að stríða eru venjulega í?    

 
 

 
10. Hvaða megin viðhorf hefur þér fundist hjálpleg að treysta á  þegar þú ert að sinna einstaklingum 

og fjölskyldum þeirra sem eiga við andlega vanlíðan að stríða dags daglega? 
 

 
 

11. Hvað trúir þú að framtíðin beri í skauti sér fyrir fjölskyldur einstaklinga sem eiga við andlega 
vanlíðan að stríða ?    

 

 

 
 

 



47 

D. Spurningalisti – Starfshættir í hjúkrun 

 

 
ICE-BELIEFS ©2014, Erla Kolbrún Svavarsdóttir  ©2011; 2014 Sigrún Einarsdóttir 

Starfshættir í hjúkrun 
@Peggy Simpson & Marie Tarrant, 2006; Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2013 

 
Vinsamlegast merið við frá 1 uppí 5, hvaða fullyrðingu á best við þína skoðun/tilfinningu varðandi 
vinnu þína með einstaklingum og fjölskyldum sem eiga við sálræna vanlíðan að stríða (kvíða, 
þunglyndi, streitu, vonleysi o.s.frv.). Vinsamlegast stetjið HRING utan um þann tölustaf sem er mest 
viðeigandi.  
 

1. Sjálfsöryggi mitt við að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er  
Lítið  1 2 3 4 5  mikið 

 
2. Ánægja mín með hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er  

Lítið  1 2 3 4 5  Mikið 
 

3. Þekking mín á hugmyndafræðin hugrænnar atferlismeðferðar er  
  Lítil  1 2 3 4 5  Mikil 
 

4. Hæfni mín til að vinna samkvæmt hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar er 
  Lítil  1 2 3 4 5  Mikil 
 

5. Mér líður vel með að nýta hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar í 
hjúkrunarmeðferðaráætlun 
  Aldrei  1 2 3 4 5  Alltaf 
 

6. Ég geri áætlun um hjúkunarmeðferðir í samráði við sjúklinginn og fjölskylduna 
  Aldrei  1 2 3 4 5  Alltaf 
 

7. Fjölskyldur koma alltaf að máli við mig vegna veikra aðstandenda þeirra  
   Sammála 1 2 3 4 5  Ósammála 
 

8. Ég legg áherslu á og hver sjúkling/fjölskyldu til þátttöku við að skoða hlutina útfrá 
hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar þegar verið er að mæta heilbrigðisþörfum þeirra  
  Aldrei  1 2 3 4 5  Alltaf 
 

9. Mér finnst að mestu leyti ánægjulegt að nýta hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar við 
vinnu mína  
  Sammála 1 2 3 4 5  Ósammála 
  

10. Ég forðast að láta mína eigin persónulega skoðun hafa áhrif á það þegar ég er að safna, túlka 
og miðla upplýsingum um sjúkling og fjölskyldur þeirra 
  Aldrei   1 2 3 4 5  Alltaf  
 

11. Hvaða vandamál/hindranir eru fyrir því í þínu hjúkrunarstarfi að nota hugmyndafræði 
hugrænnar atferlismeðferðar við hjúkunarmat og umönnun? 
 

12. Hvaða ávinningur, ef einhver, er af því fyrir þá hjúkrunarþjónustu sem þú veitir, að nota 
hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar við hjúkrunarmat og umönnun 
 

13. Eftir að hafa tekið þetta námskeið í hugrænni atferlismeðferð á LSH; er þá einhverjar 
breytingar sem hafa átt sér stað hjá þér varðandi það hvernig þú hugsar um hjúkrunarstarfið? 
__já __nei 
Vinsamlegast skýrið: 
 

14. Eftir að hafa tekið þátt í þessu námskeiði á LSH um hugrænna atferismeðferð, eru þá 
einhverjar breytingar á því hvernig þú framkvæmir/útfærir hjúkrunina 
__já __nei 
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Vinsamlegst skýrið: 
 

15. Hvað hefur þú gert s.l viku til að nýta þér hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar við þá 
hjúkrunarþjónustu sem þú ert að veita? 

 
Erla Kolbrún Svavarsdóttir 2001 
Hjúkrunarfræðideild við Háskóla Íslands 
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E. Spurningalisti Skynjun á lífinu 

    SKYNJUN Á LÍFINU 
A. Anonovsky 

 
Hér fyrir neðan eru spurningar tengdar ýmsum sviðum lífsins. Við hverri spurningu eru sjö svör 

hugsanleg. Vinsamlegast merktu við þá tölu sem þér finnst eiga best við. Ef fullyrðingin undir tölustaf 1 
á við þig, dragðu þá hring utan um 1; ef fullyrðing um tölustaf 7 á við þig, dragðu þá hring um 7. Ef þú 
hefur aðra skoðun, dagðu þá hring um þann tölustaf sem best lýsir því sem þér finnst. Merktu bara við 
eina tölu í hverri spurningu.  

 
1. Þegar þú talar við fólk, fæðr þú það þá á tilfinninguna að það skilji þig ekki? 
 

1  2  3  4  5  6  7 
Hef aldrei          Hef alltaf   
þessa            þessa   
tilfinningu          tilfinningu 
 

2. Þegar þú hefur þurft að gera eitthvað sem krafist samvinnu með öðrum fannst þér þá  
1  2  3  4  5  6  7 
Verkefninu yrði               Verkefninu yrði 
örugglega aldrei             áreiðanlega lokið 
lokið            
 

3. Hugsaðu um fólkið sem þú hefur daglega samband við. Hversu vel þekkiru flest þeirra, ef frá 
eru talin þau sem standa þér næst? 

1  2  3  4  5  6  7 
Mér finnst           Mér finnst 
að það sé          ég þekkja 
óknnugt fólk          það vel 
 

4. Finnst þér að þú hafir í raun engan áhuga á því sem er að gerast í kringum þig? 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög           Mjög oft 
sjaldan eða             
aldrei           
 

5. Hefur það einhvern tíman komið fyrir að þú hafir orðið hissa á hegðun fólkst sem þú hélst að þú 
þekktir? 

1  2  3  4  5  6  7 
Aldrei            Alltaf   
komið            að koma 
fyrir           fyrir 
 

6. Hefur það komið fyrir að fólk sem þú hefur treyst á hefur valdið þér vonbrigðum? 
1  2  3  4  5  6  7 
Aldrei            Alltaf   
komið            að koma 
fyrir           fyrir 
 

7. Lífið er  
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög           Algjörlega 
Spennandi              tilbreytingarlaust
  
 

8. Hingað til hefur lífið haft: 
1  2  3  4  5  6  7 
Alls engin           Mjög skýr 
skýr           markmið og 
markmið eða tilgang         tilgang 
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9. Finnst þér að ekki sé komið fram við þig af sanngirni? 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 
 

10. Síðastliðin 10 ár hefur lífið verið: 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög viðburðarríkt         Hjakkað í 
og allt mögulegt          sama farinu  
getað gerst                   og ekkert óvænt gerst 
 

11. Flesta af því sem þú gerir í framtíðinni verður líklega: 
1  2  3  4  5  6  7 
Algjörlega                  afar leiðinlegt 
heillandi           
 

12. Finnst þér stundum að þú sert ráðvillt(ur) og vitir ekki hvað þú eigir að gera? 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 

13. Hvað lýsir því best hvernig þú lítur á lífið? 
1  2  3  4  5  6  7 
Alltaf er           það er engin 
hægt að finna          lausn til á  
lausn á erfiðleikum         erfiðleikum 
á lífinu           í lífinu 
 

14. Þegar þú hugsar um eigið líf: 
1  2  3  4  5  6  7 
Finnst þér                  spyrðu sjálfa(n) 
oft að lífið          þig oft hvers 
sé dásamlegt                vegna þú sért til 
            

15. Þegar þú stendur frammi fyrir erfiðu vandamáli er lausnin: 
1  2  3  4  5  6  7 
Alltaf flókin          Mjög 
og torfundin          auðfundin 
 

16. Dagleg störf:  
1  2  3  4  5  6  7 
Veita mér           Valda  
miklar vellíðan           mér ama 
og ánægju          og leiðindum 
 

17. Líf þitt í framtíðinni mun líklega einkennast af: 
1  2  3  4  5  6  7 
Miklum breytingum         Algjörlega  
án þess að þú vitir         vanabundið 
hvað muni gerst næst          og skýrt 
 

18. Þegar eitthvað óþægilegt hefur gerst hefur þú yfirleitt: 
1  2  3  4  5  6  7 
Tekið það út                Sagt: allt í lagi 
á sjálfri/um þér         þetta fór þá svona 

19. Eru hugsanir þínar og tilfinningar mjög óljósar (í einum hrærigraut): 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 
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20. Þegar þú gerir eitthvað sem veitir þér vellíðan: 
1  2  3  4  5  6  7 
Þá er það              Þá er það 
víst að þér                 víst að eitthvað 
muni halda áfram               muni gerast sem  
að líða vel                 muni eyðileggja 
             tilfinninguna 
            

21. Kemur fyrir að þú finnir einhverjar hugsanir eða tilfinningar bærast með þér sem þú myndir 
helst ekki vilja finna fyrir? 

1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 
 

22. Gerir þú ráð fyrir að í framtíðinni verði einkalíf þitt: 
1  2  3  4  5  6  7 
Algjörlega          Fullt  
innantómt          merkingar 
og tilgangslaust          og tilgangs
     

23. Finnst þér í framtíðinni að það verði ALLTAF til staðar sem þú getur reitt þig á? 
1  2  3  4  5  6  7 
Ég er            Ég efast   
sannfærð(ur)          um það 
um það           
 

24. Kemur það fyrir að þér finnist þú viti ekki nákvæmlega hvað sé í vændum? 
1  2  3  4  5  6  7 
Aldrei           mjög oft 
 

25. Mörgum- jafnvel þeim sem eru með sterkan persónuleika- líður stundum eins og þeir hafi beðið 
ósigur í tilteknum aðstæðum. Hversu oft hefur þér liðið þannig hingað til? 

1  2  3  4  5  6  7 
Aldrei           mjög oft 
 

26. Þegar eitthvað gerist, hefur þú yfirleitt fundist að: 
1  2  3  4  5  6  7 
Þú hafir           Þú hafir 
ofmetið eða           séð hlutina 
vanmetið           í réttu ljósi 
mikilvægi þess             
 

27. Þegar þú hugsar um erfiðleika sem líklegt er að þú verðir fyrir í lífinu, hefur þú það þá á 
tilfinningunni að : 

1  2  3  4  5  6  7 
Þér muni          Þér muni 
alltaf takast            ekki takast 
að sigrast á           að sigrast á 
erfiðleikum           erfiðleikum 
    

28. Hve oft finnst þér að það sé tilgangslítið sem þú gerir dags daglega? 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 
 

29. Hve oft finnst þér að þú vitir ekki hvort þú getir haft stjórn á tilfinningum þínum? 
1  2  3  4  5  6  7 
Mjög oft           mjög sjaldan 
           eða aldrei 
  



52 

F. Upplýst samþykki fyrir þátttöku rannsóknar 

                                                        
 

 

 

 
Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni: 

 

Árangur kennslu og þjálfunar hjúkrunarfræðinga á Landspítala í notkun 

hugrænnar atferlismeðferðar 

 

 
Ég undirrituð/aður hef kynnt mér kynningarbréf vegna rannsóknar er nefnist: Árangur 

kennslu og þjálfunar hjúkrunarfræðinga á Landspítala í notkun hugrænnar 

atferlismeðferðar 
Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni, sem felur í sér námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð. Kynningarbréf og upplýst samþykki eru í tvíriti og held ég eftir eintaki af 

þeim báðum 

 

 

Reykjavík _______________ 

 
 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

__________________________________  
 

  


