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Ágrip 

Bakgrunnur: Þrátt fyrir að tekist hafi að draga úr tíðni hjarta- og æðasjúkdóma með bættri meðferð, 

öflugri forvörnum og auknu eftirliti valda þessir sjúkdómar samt flestum dauðsföllum í hinum vestræna 

heimi. Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsökin af einstökum sjúkdómum hér á landi, bæði hjá 

körlum og konum, en hann veldur árlega um 20% allra dauðsfalla. Áhættuþættir sem stjórnast af lífstíl 

og hegðun skýra um 90% í þróun á kransæðasjúkdómi. Með lífstílsbreytingum er því hægt að hafa 

jákvæð áhrif á áhættuþættina. 

Tilgangur og markmið: Að öðlast samsetta heildarmynd af rannsóknum á árangri áhugahvetjandi 

samtals hjá kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu. Með því má varpa ljósi á hvort 

hjúkrunarfræðingar í hjartaendurhæfingu geti nýtt sér áhugahvetjandi samtal til að auka líkur á 

lífstílsbreytingum skjólstæðinga. 

Aðferð: Kerfisbundinni fræðilegri samantekt var beitt og byggir hún á rafrænni leit í gagnabönkum 

PubMed, Scopus og Ovid að megindlegum og eigindlegum rannsóknum, á tímabilinu frá janúar 2013 

til og með janúar 2018. Að auki var gerð handleit í Google Scholar. Stuðst var við aðferð Joanna 

Briggs stofnunarinnar og PRISMA yfirlýsingin höfð til hliðsjónar við framsetningu gagnagreiningar og 

niðurstaðna. Allir titlar og útdrættir sem fundust við leitina voru skimaðir með tilliti til fyrirfram settra 

inntökuskilyrða. Þær greinar sem stóðust þessa skimun voru lesnar í fullri lengd. Við mat á veikleikum 

rannsóknanna var notast við stöðluðu gæðamatslistana MAStARI og QARI og framkvæmdu tveir 

rannsóknaraðilar matið hvor í sínu lagi. Dregnar voru fram viðeigandi upplýsingar með „matrix“ aðferð 

og niðurstöður samþættar með lýsandi frásögn. 

Niðurstöður: Átta rannsóknir uppfylltu fyrirfram sett inntökuskilyrði. Af þeim var ein rannsókn eigindleg 

og sjö megindlegar. Af þeim voru fjórar slembnar samanburðar rannsóknir, tvær hálfstaðlaðar og ein 

þverrannsókn. Sjúklingar voru alls 3.604 í rannsóknarhópunum. Útkomumælingar megindlegu 

rannsóknanna mældu ýmist sálfélagsleg og/eða lífeðlisfræðileg gildi á borð við kvíða, þunglyndi, 

lífsgæði, blóðþrýsting, blóðfitugildi, ummál kviðar eða breytingu á áhættuþáttum eins og hreyfingu, 

tóbaksnotkun og mataræði. Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að hægt sé að stuðla að 

lífstílsbreytingum þessa sjúklingahóps með því að notast við áhugahvetjandi samtal í 

hjartaendurhæfingu. Ein rannsókn mældi áhugahvöt þátttakenda og ein mat staðsetningu þátttekenda 

í breytingarferlinu. Eigindlega rannsóknin sýnir að þátttakendur skortir stuðning frá sínum nánustu, þeir 

finna fyrir leiða, röskun á daglegu lífi og fá litla fræðslu um sjúkdóminn varðandi lífstílsbreytingar. Betur 

gekk að gera breytingar ef þátttakendur upplifðu stuðning og samkennd frá hjúkrunarfræðingum í 

hjartaendurhæfingu.  

Ályktun: Áhugahvetjandi samtal getur stuðlað að lífstílsbreytingum kransæðasjúklinga í 

hjartaendurhæfingu. Hjúkrunarfræðingar ættu því að tileinka sér áhugahvetjandi samtal í vinnu sinni 

með þessum sjúklingahópi. Framtíðarrannsóknir ættu að beinast meira að því að mæla áhugahvöt 

kransæðasjúklinga.    

 

Lykilorð:  Kransæðasjúkdómur, hjartaendurhæfing, lífstílsbreytingar, áhugahvetjandi samtal 
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Abstract 

Background: Although advancements have been made in the treatment, prevention and follow-up, 

cardiovascular disease is still a major cause of mortality in the industrialized countries. Coronary artery 

disease is the largest single cause of death in Iceland, with about 20% of all deaths per year in both 

genders. Modifiable risk factors account for 90% of the risk of developing coronary artery disease. 

Lifestyle modifacation can lead to favourable risk factor management.  

Purpose and objectives: To synthesize knowledge about motivational interviewing as a useful tool to 

enhance behavior change in patients suffering from cardiovascular disease in cardiac rehabilitation. 

The aim was to evaluate if motivational interviewing can be used to increase favourable risk factor 

management by nurses in a cardiac rehabilitation setting.  

Method: A systematic review of quantitative and qualitative studies based on a search in the    

PubMed, Scopus and Ovid databases for articles published between January 2013 until January 

2018. A free-text search was also conducted in Google Scholar. The Joanna Briggs Institute (JBI) 

methodology for systematic reviews guided the review and recommendations from the PRISMA 

statement were used to provide clarity for analysis and presentation of results. All titles and abstracts 

were screened for eligibility with the inclusion criteria. Articles which adhered to the inclusion criteria 

were read. To evaluate the risk of bias within each included study, relevant check lists MAStARI and 

QARI were used and the evaluation was conducted in a blinded fashion by two reviewers. The „matrix“ 

method was used for data extraction and results were narratively synthesized.  

Results: Eight articles met the inclusion criteria. One was a qualitative study and seven were 

quantitative studies, of which four were randomized cotrolled trials, two quasi-experimental studies 

and one analytical cross sectional study. A total of 3.604 patients were in the research groups. 

Outcomes in the quantitative studies were either measured by psychological or/and biological markers 

such as anxiety, depression, quality of life, blood pressure, blood cholesterol, waist circumference or 

changes in risk factors like exercise, smoking and diet. These results show that with the use of 

motivational interviewing in cardiac rehabilitation, behavior change can be made. One research 

measured motivation of the participants and one research used the stages of change questionnaire. 

Findings from the qualitative study show that coronary artery disease patients express lack of support 

from their loved ones, less enjoyment, disrupt of daily routines and little information about the disease 

and lifestyle modification. Factors which motivated participants to change were support and empathy 

from nurses in cardiac rehabilitation.  

Conclusion: Motivational interviewing can lead to behavior change in coronary artery disease 

patients which participate in cardiac rehabilitation. Nurses should therefore implement motivational 

interviewing in their works with these types of patients. Future research should focus more on 

measuring motivation of coronary artery disease patients.  

Key words: Coronary artery disease, cardiac rehabilitation, lifestyle change, motivational interviewing 
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Inngangur 

Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsökin af einstökum sjúkdómum hér á landi, bæði hjá 

körlum og konum, en þeir valda árlega um 20% allra dauðsfalla (Þórarinn Guðnason, 2008). 

Dauðsföllum af völdum þeirra hefur þó fækkað verulega á síðustu áratugum sem má að mestu leyti 

rekja til æskilegra breytinga á lifnaðarháttum og þar með áhættuþáttum sjúkdómsins en einnig vegna 

bættrar lyfjameðferðar og meðferðarmöguleika eins og kransæðavíkkunar (Piepoli, o.fl., 2016; 

Pursnani, o.fl, 2014). Kostnaður við sjúkdóminn er mikill og hann hefur áhrif á allt samfélagið vegna 

þeirrar líkamlegu og sálfræðilegu skerðingar sem hann getur haft á einstaklinga og fjölskyldur þeirra 

(Piepoli o.fl., 2016). Það er því mjög mikilvægt að bæði forvarnir og meðferðir við sjúkdómnum séu 

árangursríkar. Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru vel þekktir. Þeir áhættuþættir sem stjórnast 

af lífstíl og hegðun skýra um 90% í þróun á sjúkdómnum þó margir erfðaþættir koma einnig við sögu 

(Piepoli o.fl., 2016; World Health Organisation (WHO), 2017; Yusuf, o.fl., 2004).  

Gerðar hafa verið klínískar leiðbeiningar um meðferð við kransæðasjúkdómi sem segja það 

forgangsverkefni að aðstoða þá einstaklinga sem hafa greinst með sjúkdóminn að gera æskilegar 

breytingar á lifnaðarháttum sínum (Piepoli o.fl., 2016). Með því má hægja á framvindu sjúkdómsins, 

draga úr alvarlegum afleiðingum og jafnvel dauða af völdum hans (WHO, 2017). Mælt er með því að 

þeir einstaklingar sem greinast með kransæðasjúkdóm fari í framhaldi af sjúkrahúsdvöl sinni í 

hjartaendurhæfingu sem sé þverfagleg og samanstandi af þjálfun og eftirfylgni til langs tíma (Piepoli 

o.fl., 2016). Hlutverk hjúkrunarfræðinga þar er að meta einkenni versnunar og líðan ásamt því að veita 

fræðslu og stuðning við lífstílsbreytingar (Fridlund, 2002; Harbman, 2014; Piepoli o.fl., 2016). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir góðri þekkingu á sjúkdómnum og einkennum hans ásamt því að 

hafa víðtækan skilning á því hvaða áhrif hann getur haft á líf þeirra sem hann hafa. Þannig eru 

hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu þegar kemur að því að aðstoða einstaklinga við að ná stjórn á sínum 

sjúkdómi, gera þá sjálfstæðari og stuðla að auknum heilsutengdum lífsgæðum (Eshah og Bond, 2009; 

Harbman, 2014).  

Árangursrík meðferð byggir á samvinnu milli hjúkrunarfræðings og einstaklingsins og þar skiptir 

mestu máli að einstaklingurinn hafi áhuga á að vinna að úrlausnum vandamála sinna og fylgi þeim 

ráðleggingum sem hann fær. Þrátt fyrir að einstaklingar séu vel upplýstir um áhættuþætti sína og leiðir 

til úrbóta þá dugar sú vitneskja ekki alltaf til að þeir geri þær breytingar sem ráðlagt er. Rannsóknir 

hafa sýnt að allt að 70 prósent einstaklinga hafa ekki náð að breyta hegðun sinni þrátt fyrir 

ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki (Stonerock og Blumenthal, 2016). Það getur reynst mörgum erfitt 

að breyta hegðun sinni og því þarf að leita leiða til þess að styðja betur við þennan sjúklingahóp. 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa með kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu að 

kunna skil á og nota aðferðir sem stuðla að hegðunarbreytingu. Virkjun áhugahvatar er undirstaða 

þess að einstaklingur sé tilbúinn til að takast á við hegðunarbreytingu. Því er nauðsynlegt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að geta beytt gagnreyndum aðferðum í vinnu sinni sem miða að því að efla 

áhugahvöt til breytinga og þannig auka líkur á lífstílsbreytingum þessa sjúklingahóps (Piepoli o.fl., 

2016).  

Áhugahvetjandi samtal er samtalsstíll þar sem leitast er við að efla áhugahvöt einstaklinga til 

hegðunarbreytinga. Notast hefur verið við áhugahvetjandi samtal í klínísku umhverfi í um 35 ár með 
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góðum árangri í meðferðum við misnotkun áfengis- og vímuefna, reykleysismeðferðum, 

þyngdarstjórnun og til að auka hreyfingu ásamt því að áhugahvetjandi samtal eykur meðferðarheldni 

og styrkir sjálfsstjórn einstaklinga með langvinna sjúkdóma á borð við sykursýki (Miller og Rollnick, 

2013). Til þess að fá yfirsýn yfir það hvernig áhugahvetjandi samtal hefur nýst til grundvallar 

lífstílsbreytinga hjá kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu, var unnin kerfisbundin fræðileg 

samantekt þar sem fjöldi rannsókna voru samþættar.  

1.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur verkefnisins var að samþætta niðurstöður rannsókna á notagildi áhugahvetjandi samtals á 

lífstílsbreytingar kransæðasjúklinga í hjartaendurhæfingu, með það að markmiði að nýta þekkinguna til 

þess að þróa og bæta hjúkrunarmeðferðir sem í boði eru og efla þar með hjúkrun þessa 

sjúklingahóps. 

Rannsóknarspurningin var sett fram samkvæmt PICOT viðmiðum sem taka mið af 

þátttakendum rannsókna eða vandamálinu sem á að skoða (e. population/problem), íhlutun eða 

fyrirbærinu sem á að kanna (e. intervention/issue of interest), samanburði (e. comparison), útkomu (e. 

outcome) og tíma eða rannsóknarsnið (e. time/type of study) (Polit og Beck, 2017).   

Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara var eftirfarandi: 

 

 Hver er árangur áhugahvetjandi samtals á lífsstílsbreytingar hjá einstaklingum með 

kransæðasjúkdóm í hjartaendurhæfingu samanborið við hefðbundna meðferð og hvernig 

er sá árangur mældur? 

1.2 Val á aðferð 

Aðferðin sem var valin til þess að svara rannsóknarspurningunni var kerfisbundin fræðileg samatekt. 

1.3 Gildi verkefnisins 

Verkefnið hefur mikið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa í hjartaendurhæfingu þar sem það stuðlar 

að faglegri, öruggari og skilvikari hjúkrun fyrir þennan sjúklingahóp.  
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2 Bakgrunnur  

Hér verður fjallað um kransæðasjúkdóminn og áhættuþætti hans. Hjartaendurhæfing verður skilgreind 

og gerð verður grein fyrir þeim ráðleggingum sem unnið er eftir og hvaða hlutverki hjúkrunarfræðingar 

gegna þar þegar kemur að lífstílsbreytingum. Stutt umfjöllun verður um göngudeild kransæðasjúklinga 

á Landspítalanum til þess að lesandinn geti áttað sig á þeirri þjónustu sem kransæðasjúklingar fá á 

Íslandi. Áhugahvetjandi samtali verður gert skil þar sem það er aðalumfjöllunarefnið. Þá verður 

fræðileg umfjöllun um þverkenningarlíkanið um hegðunarbreytingu til auðveldunar fyrir lesandann að 

átta sig á mikilvægi þess að hafa í huga það ferli hjá einstaklingum sem á sér stað við 

hegðunarbreytingar.  

2.1 Kransæðasjúkdómur 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru samheiti yfir sjúkdóma í hjarta- og æðakerfinu, þar með talið 

kransæðasjúkdóm, og eru þessir sjúkdómar algengasta orsök ótímabærs heilsubrests og dauðsfalla 

um heim allan. Árið 2012 dóu um 17,5 milljónir manna af völdum hjarta- og æðasjúkdóma (WHO, 

2017), en á Íslandi má rekja um 40% allra dauðsfalla árlega til þeirra (Aspelund o.fl., 2009). 

Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsökin af einstökum sjúkdómum hér á landi, bæði hjá 

körlum og konum, en þeir valda árlega um 20% allra dauðsfalla (Þórarinn Guðnason, 2008). 

Dánartíðnin hefur farið lækkandi hér á landi. Samkvæmt gögnum frá Hjartavernd þá lækkaði nýgengi 

kransæðastíflu um 70% og dánartíðnin af völdum kransæðasjúkdóms um 80% á árunum 1981-2006 

meðal íslenskra karla og kvenna á aldrinum 25-75 ára að mestu leyti vegna æskilegra lífstílsbreytinga 

en einnig vegna bættrar lyfjameðferðar og meðferðarmöguleika eins og kransæðavíkkunar (Aspelund 

o.fl., 2009; Andersen og Gudnason, 2012).  

Kransæðar eru slagæðar sem liggja á yfirborði hjartavöðvans og veita súrefnisríku blóði til hans 

svo hann fái starfað sem skildi. Kransæðasjúkdómur er skilgreindur sem ástand þar sem þrengingar 

eða lokun á kransæðum valda skertu blóðflæði til hjartavöðvans (Henderson, 1996). Orsakir skerts 

blóðflæðis í kransæðum geta verið ýmsar en algengasta orsökin er æðakölkun og blóðsegamyndun í 

tengslum við hana. Æðakölkunarferlið er flókið og langur tími líður frá því fyrstu breytingar koma fram 

þar til einkenni gera vart við sig. Þannig getur kransæðasjúkdómur verið einkennalítill eða 

einkennalaus framan af og eru einkenni aðallega tengd áreynslu eða álagi. Þreyta og úthaldsleysi eru 

þau einkenni sem oftast gera vart við sig eftir því sem lengra líður. Þegar misræmi verður á milli 

framboðs og eftirspurnar eftir súrefnisríku blóði í vöðvafrumum hjartans gera einkenni vart við sig sem 

hjartaöng (e. angina). Hjartaöng er herpings- eða þyngslaverkur, oftast vinstra megin í brjóstkassa eða 

fyrir miðju brjósti, sem getur leitt upp í háls, kjálka, handleggi og aftur í bak. Við kransæðastíflu er um 

að ræða bráða skerðingu á blóðflæði til hjartavöðvans sem oftast er tilkomin vegna segamyndunar í 

kransæð og getur leitt til dreps í hjartavöðvanum. Kransæðastífla getur leitt til skyndidauða þegar 

skyndilega verður svo mikil truflun á blóðflæði til hjartavöðvans að það leiði til hjartsláttartruflana og 

hjartastopps (Tómas Guðbjartsson, Karl Andersen, Ragnar Daníelsen, Arnar Geirsson og Guðmundur 

Þorgeirsson, 2014).   
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Kransæðasjúkdómur getur haft líkamlegar og sálfélagslegar afleiðingar fyrir einstaklinga og 

fjölskyldur þeirra eins og til að mynda úthaldsleysi, mæði, brjóstverki, skert lífsgæði, tekjumissi, kvíða 

og þunglyndi (Piepoli o.fl., 2016). Hjartabilun er sjúkdómur sem fylgir oft kransæðasjúkdómi, 

sérstaklega þegar mikil skemmd hefur orðið á hjartavöðvanum í tengslum við kransæðastíflu. 

Hjartabilun getur haft veruleg áhrif á líf einstaklinga og valdið miklum takmörkunum á athöfnum 

daglegs lífs (Tómas Guðbjartsson o.fl., 2014). 

2.1.1 Áhættuþættir kransæðasjúkdóms 

Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóma eru vel þekktir vegna þess fjölda faraldsfræðilegra rannsókna 

sem hafa verið gerðar undanfarna áratugi (Piepoli o.fl., 2016; Yusuf o.fl., 2004). Áhættuþættir sem 

stjórnast af lífstíl og hegðun skýra stóran þátt eða um 90% í þróun á sjúkdómnum þótt margir 

erfðaþættir komi einnig við sögu. Með lífstílsbreytingum er hægt að hafa jákvæð áhrif á áhættuþætti 

og draga þannig úr líkum þess að fá kransæðasjúkdóm (Piepoli o.fl., 2016; Pursnani o.fl., 2012; WHO, 

2017; Yusuf o.fl., 2004).  

 Áhættuþáttum kransæðasjúkdóms má skipta í óbreytanlega þætti og mögulega breytanlega þætti. 

Óbreytanlegir þættirnir eru: aldur, kyn og erfðir. Mögulega breytanlegu þættirnir eru, tóbaksnotkun, 

háþrýstingur, offita, hreyfingarleysi, sykursýki, blóðfituröskun (hátt LDL-kólesteról (eðlislétt fituprótein, 

e. low density lipoprotein), lágt HDL-kólseteról (eðlisþung fituprótein, e. high density lipoprotein), háir 

þríglýseríðar, bólguþættir, sálrænir þættir eins og þunglyndi og kvíði, slæmar félagslegar aðstæður og 

ofneysla áfengis (Piepoli o.fl., 2016; Tómas Guðbjartsson o.fl., 2014). Sterkustu áhættuþættirnir eru 

reykingar, hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról í blóði ásamt sykursýki og offitu. Tveir síðastnefndu 

áhættuþættirnir eru þeir áhættuþættir sem eru í hvað örustum vexti nú á dögum og verði ekki brugðist 

þessari þróun er hætta á því að algengi kransæðasjúkdóms muni aukast aftur á næstu áratugum 

(Piepoli o.fl, 2016; Tómas Guðbjartsson o.fl., 2014).  

INTERHEART- rannsóknin, sem framkvæmd var í yfir 50 löndum víðsvegar um heiminn, sýndi fram 

á að tóbaksnotkun, blóðfituröskun, sykursýki, hár blóðþrýstingur, hreyfing, neysla á ávöxtum og 

grænmeti, kviðfita, áfengisneysla og sálfélagslegir þættir tengdust kransæðastíflu marktækt, hjá 

báðum kynjum óháð aldri í öllum heimsálfum. Hins vegar var dagleg neysla grænmetis og ávaxta, 

reglubundin hreyfing (a.m.k. 4 klukkustundir á viku) og hófleg neysla áfengis þeir þættir sem reyndust 

verndandi fyrir kransæðastíflu. Rannsóknin er ein sú stærsta sem verið gerð hefur verið á 

áhættuþáttum kransæðastíflu um heim allan með þátttöku 15.152 einstaklinga sem nýlega höfðu 

fengið kransæðastíflu og 14.820 einstaklinga sem ekki voru með greindan kransæðasjúkdóm og fól í 

sér samanburð þessara hópa (Yusuf o.fl., 2004).  

Á Íslandi stóð Hjartavernd að framskyggðri hóprannsókn á árunum 1967-1985 sem kannaði 

samband milli hinna ýmsu áhættuþátta og dánartíðni úr kransæðasjúkdómi. Úrtakið var 8001 karl og 

8468 konur. Þar kom í ljós að sjálfstæðir áhættuþættir fyrir dauða af völdum kransæðastíflu hjá báðum 

kynjum voru: tóbaksnotkun, kólesteról, þríglýseríðar, aldur og blóðþrýstingur. Hjá körlum var hækkaður 

fastandi blóðsykur marktækur áhættuþáttur en svo var ekki hjá konum (Guðmundur Þorgeirsson, 

Davíð Davíðsson, Helgi Sigvaldason og Nikulás Sigfússon, 1992).  

Klínískar leiðbeiningar um meðferð við kransæðasjúkdómi mæla með því að allir 

kransæðasjúklingar fái hjartaendurhæfingu vegna þess að það er forgangsverkefni að aðstoða þá 
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einstaklinga sem hafa greinst með sjúkdóminn við að gera æskilegar breytingar á lifnaðarháttum 

sínum og stuðla með því að fækkun áhættuþátta (Piepoli o.fl., 2016). Þannig er unnt að hægja á 

framvindu sjúkdómsins, draga úr alvarlegum afleiðingum og jafnvel dauða af völdum hans (Piepoli 

o.fl., 2016; WHO, 2017).   

2.2 Hjartaendurhæfing 

Hjartaendurhæfing er veigamikill þáttur í bataferli sjúklinga. Samkvæmt skilgreiningu WHO á 

endurhæfingu og hugmyndafræðilegum bakgrunni hennar er markmið endurhæfingar að byggja upp 

einstaklinginn og styrkja hann til þess að viðhalda fyrri færni og leitast er við að draga úr áhrifum 

fatlana og þeirra hindrana sem upp koma. Tekið er tillit til líkamlegra, félagslegra og andlegra þátta 

(WHO, 2017).  

Amerísku hjartasamtökin (e. American Heart Association) skilgreina hjartaendurhæfingu fyrir 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm sem ferli sem felur í sér ákveðna meðferðarþætti er hafa það að 

markmiði að hægja á framvindu sjúkdómsins, draga úr hættu á frekari áföllum, auka lífslíkur og 

lífsgæði, hvetja til heilbrigðra lifnaðarhátta, eftirfylgni og stuðla að líkamlegri virkni hjá einstaklingum 

(Kwan og Balady, 2012). Endurhæfingin felur í sér mat á áhættuþáttum sjúkdómsins, meðferð til að 

breyta lifnaðarháttum og ná stjórn á áhættuþáttunum, næringarráðgjöf, fræðslu um gildi hreyfingar, 

sjúkraþjálfun og mat og meðferð á þunglyndi og kvíða. Hjartaendurhæfing er þverfagleg og að henni 

koma læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, næringarfræðingar og sálfræðingar (Kwan og 

Balady, 2012; Piepoli o.fl., 2016; West, Jones og Henderson 2012).  

Hjartaendurhæfing hefur verið skilgreind sem annarsstigs forvörn kransæðasjúkdóms og er henni 

skipt í þrjú stig. Fyrsta stigið hefst inni á spítalanum með fræðslu um sjúkdóminn, lyfin, hreyfingu, 

mataræði og áhættuþætti. Stig tvö felur í sér endurhæfingu á stofnunum eða sérhæfðum 

göngudeildum, eins og göngudeild kransæðasjúklinga á Landspítalanum, þar sem einstaklingum er 

veittur stuðningur við að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum ásamt þátttöku í sjúkraþjálfun. Stig 

þrjú er svo viðhaldsstigið þar sem einstaklingar viðhalda breytingunum heima. Yfirleitt tekur meðferðin 

á stigi tvö um tólf mánuði en það er þó einstaklingsbundið (Piepoli o.fl., 2016; Sharp og Salyer, 2012). 

Hvatt er til þátttöku aðstandenda á öllum stigum hjartaendurhæfingar. Þannig er hægt að styrkja þá í 

umönnunarhlutverki sínu og stuðla að auknum lífsgæðum fjölskyldunnar. Með því að líta á fjölskylduna 

sem eina heild, taka tillit til þarfa hennar og veita stuðning, næst betra meðferðarsamband milli allra 

aðila, gæði í þjónustu aukast og upplýsingaflæði verður meira (Wright og Leahey, 2013).  

2.2.1 Ávinningur hjartaendurhæfingar 

Fyrsta klíníska rannsóknin sem sýndi fram á að hjartaendurhæfing eftir kransæðastíflu minnkaði 

dánartíðni og dró úr versnun á sjúkdómnum var GOSPEL-rannsóknin (Giannuzzi o.fl., 2008). Þetta var 

slembin samanburðarrannsókn með yfir 3.200 þátttakendum þar sem bornir voru saman tveir hópar 

einstaklinga sem allir höfðu fengið kransæðastíflu, höfðu mjög svipaða áhættuþætti og stunduðu 

hjartaendurhæfingu. Endurhæfingin saman stóð af sjúkraþjálfun, mati á áhættuþáttum, endurmati á 

lyfjagjöf og stuðningi fagfólks við breytingar á lifnaðarháttum. Íhlutunarhópurinn fékk áframhaldandi 

endurhæfingu með einstaklingsviðtölum fyrstu sex mánuðina, svo á sex mánaða fresti næstu þrjú árin. 

Allar ráðleggingar og markmið voru byggð á evrópskum leiðbeiningum um forvarnir hjarta- og 
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æðasjúkdóma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að langtímameðferð hjartaendurhæfingar 

lækkaði dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma ásamt tíðni nýrrar kransæðastíflu um 33% 

miðað við samanburðarhópinn. Íhlutunarhópurinn náði að gera breytingar á áhættuþáttum sínum og 

hélt þeim út rannsóknartímabilið. Breytingarnar fólu í sér aukna reglubundna hreyfingu, betra 

mataræði, minni þyngdaraukningu, betri blóðfitugildi og minni streitu. Lítill munur var á hópunum hvað 

varðaði tóbaksnotkun, blóðþrýsting eða langtímablóðsykursgildi.  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á hve mikilvæg hjartaendurhæfing er fyrir einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm (Piepoli o.fl., 2016). Hjartaendurhæfing hægir á framvindu sjúkdómsins, fækkar 

endurinnlögnum (Anderson o.fl., 2016), lækkar heildardánartíðni (Heran o.fl., 2011) og er fjárhagslega 

hagkvæm fyrir samfélög (Yusuf o.fl., 2004; WHO, 2017). Ennfremur getur hjartaendurhæfing aukið 

lífsgæði einstaklinga og bætt sálfélagslega líðan eins og þunglyndi og kvíða (Dalal, Doherty og Taylor, 

2015; Piepoli o.fl., 2016), haft jákvæð áhrif á heilsutengda hegðun og bætt lífeðlisfræðileg gildi 

mælinga á blóðfitu, blóðþrýstingi og líkamsþyngd (Piepoli o.fl., 2016). Fyrir utan einstaklinga með 

kransæðasjúkdóm hefur verið sýnt fram á að hjartaendurhæfing er gagnleg fyrir þá sem þjást af 

hjartabilun, hafa farið í hjáveituaðgerð eða hjartalokuskpti, eru með hjálparhjarta eða gjafahjarta og 

fyrir einstaklinga með bjargráð (Dalal o.fl., 2015).   

Þrátt fyrir ávinning hjartaendurhæfingar hefur verið sýnt fram á lélega þátttöku kransæðasjúklinga 

eftir útskrift af sjúkrahúsi. Talið er að einungis 40-60% kransæðasjúklingar skili sér í  

hjartaendurhæfingu og af þeim er einn þriðji ennþá þáttakandi eftir sex mánuði (Ades, 2001; Hancock, 

Davidson, Daly, Webber, og Chang, 2005; Herber, Jones, Smith og Johnston, 2012; Uysal og Özcan, 

2012). Þættir er gætu útskýrt þetta eru til dæmis að hjúkrunarfræðingar eða læknar vísa sjúklingum 

ekki áfram í endurhæfingu, aðrir sjúkdómar sem gera sjúklingum ókleift að mæta, lítil trú á eigin getu 

(e. self-efficacy), lágt sjálfsmat, lítill félagslegur stuðningur, litlar væntingar til endurhæfingar, lítil 

áhugahvöt (e. self-motivation) og lágt menntunarstig (Herber o.fl., 2012; Parashar, o.fl., 2012). Þættir 

er geta haft áhrif á brottfall úr endurhæfingu eru til dæmis tóbaksnotkun, hár aldur, kvenkyn, lágt 

menntunarstig, lítið úthald og litlar væntingar til meðferðar. Mikilvægt er að hjúkrunarfæðingar hafi alla 

þessa þætti í huga til að tryggja það að sem flestir nýti sé þetta meðferðarúrræði. Ljóst er að til mikils 

er að vinna með hvatningu kransæðasjúklinga til þátttöku í hjartaendurhæfingu (Daly o.fl., 2002; 

Parashar o.fl., 2012; Herber o.fl., 2012). 

2.2.2 Klínískar leiðbeiningar í hjartaendurhæfingu  

Klínískar leiðbeiningar fela í sér leiðbeiningar um verklag sem heilbrigðisstarfsfólk getur haft til 

stuðnings við ákvörðunartöku við tilteknar aðstæður. Leiðbeiningarnar eru unnar á kerfisbundinn hátt 

og taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma. Tilgangur með þeim er að veita sem bestu meðferð fyrir 

ákveðna sjúklingahópa. Með því að fylgja klínískum leiðbeiningum er talið að fækka megi dauðsföllum 

og sjúkdómum ásamt því að hægja á framvindu þeirra (The American Academy of Family Physicians 

(AAFP), 1994). Þegar klínískar leiðbeiningar eru gerðar er stuðst við vissar reglur er varða mat og 

flokkun vísindalegs bakgrunns þeirra rannsókna sem leiðbeiningarnar byggja á. Við gerð klínískra 

leiðbeininga á Íslandi, sem og víða annarsstaðar, er stuðst við matskerfi frá SIGN, Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network. Samkvæmt því eru leiðbeiningarnar flokkaðar frá 1-4 eftir gæðum  

og A-D eftir styrk þeirra vísindarannsókna sem að baki þeirra liggja. Ýmis stór samtök notast við kerfi 
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kennt við American Heart Association og American College of Cardiology þar sem ráðleggingarnar eru 

flokkaðar í 4 flokka (I,IIa, IIb, III) frá A-C eftir gæðum þeirra rannsókna er liggja að baki. Ráðleggingar 

opinberra aðila um hjartaendurhæfingu koma víða að úr heiminum en eru í megindráttum samhljóma 

vegna þess að þær byggja á kerfisbundnum yfirlitum yfir vísindarannsóknir sem uppfylla fyrirfram 

ákveðin skilyrði varðandi gæði rannsóknanna. Hjartaendurhæfing er flokkuð sem stig-I, það þýðir að 

sýnt hefur verið fram á í mörgum íhlutunarrannsóknum eða tölfræðigreiningum (e. meta-analysis), að 

meðferðin sé gagnleg og virk og þess vegna er hægt að ráðleggja hana í annarsstigs forvörnum 

kransæðasjúkdóms (Embætti Landlæknis, 2014). Evrópsku hjartasamtökin gáfu út nýjar klínískar 

leiðbeiningar árið 2016 varðandi annarsstigs forvarnir kransæðasjúkdóms. Þar er ráðlagt að 

þverfagleg hjartaendurhæfing eigi að standa til boða fyrir alla kransæðasjúklinga eftir útskrift af 

sjúkrahúsi og notast eigi við aðferðir sem stuðla að breytingu á hegðun með það að markmiði að auka 

áhugahvöt og trú einstaklingsins á eigin getu, til dæmis áhugahvetjandi samtal. Þessar ráðleggingar 

eru flokkaðar sem 1-A (Piepoli o.fl., 2016). 

2.2.3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í hjartaendurhæfingu 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í hjartaendurhæfingu er fyrst og fremst að veita einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra stuðning til að takast á við veikindin, veita fræðslu um sjúkdóminn, áhættuþættina, 

lyfin og aðstoða við lífstílsbreytingar (Harbman, 2014). Hjúkrunarfræðingar leggja mat á einkenni 

versnunar, skima fyrir kvíða og þunglyndi, mæla lífsmörk, veita stuðning við reykleysi, gera samráð um 

markmiðssetningu, efla trú einstaklingsins á eigin getu og vísa til annarra fagaðila eftir þörfum. Ásamt 

því sjá þeir um að samhæfa vinnu sína og annarra fagaðila sem koma að endurhæfingu 

einstaklingsins. Þannig næst að veita bestu heildrænu meðferðina hverju sinni (Eshah og Bond, 2009; 

Fridlund, 2002; Harbman, 2014; Piepoli o.fl., 2016). Hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir góðri 

þekkingu á sjúkdómnum og einkennum hans ásamt því að hafa víðtækan skilning á því hvaða áhrif 

hann getur haft á líf þeirra sem hann hafa. Þannig eru þeir í lykilstöðu þegar kemur að því að aðstoða 

einstaklinga við að ná stjórn á sínum sjúkdómi, stuðli að því að einstaklingar verði sjálfstæðari og 

lífsgæði þeirra aukist. Hjúkrunin byggist á gagnreyndri þekkingu og unnið er eftir klínískum 

leiðbeiningum sem hafa verið gefnar út varðandi annarsstigs forvarnir kransæðasjúkdóms (Piepoli 

o.fl., 2016). Markmið hjúkrunar er að draga úr áhættuþáttum og sálfélagslegum vandamálum, efla 

meðferðarheldni, fyrirbyggja versnun á sjúkdómnum og koma í veg fyrir endurinnlagnir (Eshah og 

Bond, 2009; Piepoli o.fl., 2016).  

Árangursrík meðferð í hjartaendurhæfingu byggir á samvinnu milli hjúkrunarfræðings og 

einstaklingsins og þar skiptir mestu máli að einstaklingurinn hafi áhuga á að vinna að úrlausnum 

vandamála sinna og fylgi þeim ráðleggingum sem hann fær. Þrátt fyrir að einstaklingar séu vel 

upplýstir um áhættuþætti sína og leiðir til úrbóta þá dugar sú vitneskja ekki alltaf til að þeir geri þær 

breytingar sem ráðlagt er (van Nes og Sawatzky, 2010). Til þess að auka líkur á lífstílsbreytingum í 

hjartaendurhæfingu, mæla klínískar leiðbeiningar með því að notast sé við aðferðir og líkön sem 

stuðla að hegðunarbreytingu. Likön og aðferðir eins og þær sem eru byggðar á þverkenningarlíkaninu 

um hegðunarbreytingu og áhugahvetjandi samtali. Rannsóknir hafa sýnt að slík nálgun hafi reynst 

árangursríkari en hefðbundin sjúklingafræðsla, einkum til lang tíma litið (Piepoli o.fl., 2016; Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2007; Thompson o.fl., 2011). Sérstaklega á þetta við hjá 
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þeim einstaklingum sem eru á báðum áttum varðandi breytingar. Hefðbundnar ráðleggingar geta haft 

öfug áhrif og leitt til þess að hegðun sé viðhaldið hjá þessum einstaklingum (Emmen, o.fl., 2006; 

Hollins, Williams, Collins og Morgan, 2013). Áhugahvetjandi samtal hefur sýnt sig að vera árangursrík 

leið til að mæta þeim einstaklingum sem eru tregir til, eða á báðum áttum með, að gera breytingar á 

heilsutengdri hegðun sinni. Eitt af markmiðum áhugahvetjandi samtals er að búa til stuðningsríkt 

umhverfi þar sem einstaklingurinn getur rætt möguleika þess að gera breytingar við meðferðaraðilann 

án þess að verða dæmdur fyrir skoðanir sínar (Hollins o.fl., 2013; Miller og Rollnick, 2013).  

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að átta sig á hugmyndafræði þessara aðferða vegna þess að 

eitt af mest krefjandi verkefnum hjúkrunarfræðinga varðandi hjartaendurhæfingu er að stuðla að 

viðhorfsbreytingum til heilsusamlegra lifnaðarhátta og virkja áhugahvöt til breytinga (Hollins o.fl., 

2013).  

2.2.4 Lífstílsbreytingar  

Lífstílsbreytingar hafa verið skilgreindar sem breytingar er hafa áhrif á ýmsa lífstílstengda hegðun. Á 

þetta við um matarræði, reykingar, hreyfingu, áfengi og vímuefnanotkun. Breytingarnar geta leitt til 

verulegrar og langvarandi áhrifa á líkamlega og andlega heilsu einstaklingsins (Richard og DeBerard, 

2013).  

Meðferð kransæðasjúkdóms miðast að því að stöðva framgang æðakölkunar eða snúa henni við, 

draga úr einkennum blóðþurrðar í hjartavöðvanum með því að auka og/eða minnka eftirspurn eftir 

súrefni og meðhöndla afleiðingar og fylgikvilla æðakölkunar. Lyfjameðferð er beitt hjá öllum 

kransæðasjúklingum. Undirstaða meðferðar er þó breyttur lífsstíll sem felur í sér reykleysi, 

reglubundna hreyfingu og heilsusamlegt mataræði. Með bættum lifnaðarháttum er hægt að draga úr 

æðakölkun og líkum á að fá kransæðastíflu ásamt því að draga úr framvindu sjúkdómsins hjá þeim 

sem hafa greinst með hann (Yusuf o.fl., 2004). Sýnt hefur verið fram á lægri dánartíðni af völdum 

hjartaáfalls hjá þeim kransæðasjúklingum sem náð hafa að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum 

miðað við hefðbundna lyfjameðferð (Ford o.fl., 2007).  

Helstu meðferðarmarkmið sem mælst er til að reynt sé að ná eru: reykleysi, reglubundin hreyfing í 

30 mínútur á dag, blóðþrýstingur undir 140/ 90 mmHg hjá almenningi en 130/80 mmHg hjá 

einstaklingum með greindan kransæðasjúkdóm eða sykursýki, heilbrigðar matarvenjur, halda 

kjörþyngd (líkamsþyngdarstuðull, LÞS ≤ 25 kg/m²) og forðast kviðfitu, heildarblóðfita undir 4,5 mmól/l 

hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm eða sykursýki en 5 mmól/l hjá almenningi, góð 

blóðsykursstjórnun hjá einstaklingum með sykursýki (blóðsykur <6 mmól/l). Samfara þessum 

markmiðum er mælt með lyfjameðferð hjá einstaklingum með sjúkdóminn og þá sem eru í áhættuhópi 

til að hindra frekari þróun sjúkdómsins og koma í veg fyrir versnun hans (Yusuf o.fl, 2004). 

Hjúkrunarfræðingar í hjartaendurhæfingu eru í lykilstöðu til að hjálpa einstaklingum við að ná stjórn 

á kransæðasjúkdómnum, með því að styðja við lífstílsbreytingar. Fræðsla og þekking á áhættuþáttum 

kransæðasjúkdóms dugar oft ekki til að einstaklingar geri breytingar á lifnaðarháttum sínum. 

Rannsóknir hafa sýnt að allt að 70 prósent einstaklinga hafa ekki náð að breyta hegðun sinni þrátt fyrir 

ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki (Stonerock og Blumenthal, 2016). Þannig duga fræðsla og 

ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki einar og sér ekki til breytinga nema að einstaklingurinn hafi 

áhuga á og vilja til að gera breytingar (Van Nes og Sawatzky, 2010). Hjá þeim sem eru á báðum áttum 
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með að gera breytingar geta ráðleggingar ýtt undir viðnám þeirra og dregið úr líkum þess að breyting 

eigi sér stað (Emmen o.fl., 2006; Hollins o.fl., 2013). Að breyta hegðun er ekki einfalt og það getur 

tekið langan tíma. Einstaklingurinn þarf að setja sér raunhæf markmið og hafa trú á að honum takist 

að gera breytingar. Með stuðningi heilbrigðisfólks eins og hjúkrunarfræðingum í hjartaendurhæfingu, 

þar sem unnið er að virkjun áhugahvatar, þá aukast frekar líkurnar á lífstílsbreytingum (Ades, 2001; 

Uysal og Ozcan, 2012).   

2.2.5 Göngudeild kransæðasjúklinga á Landspítalanum 

Hjartadeild Landspítalans er eina sérhæfða hjartadeildin á landinu. Árið 2004 var göngudeild 

kransæðasjúklinga stofnuð til þess að bregðast við styttri legutíma þessa sjúklingahóps. Göngudeildin 

var viðbót við þá sjúkraþjálfun og hópfræðslu sem fyrir var á hjartadeildinni og veitti eftirfylgni eftir 

útskrift. Hjúkrunarfræðingar og læknar hjartadeildar vísa sjúklingum á göngudeildina. Þverfaglegur 

hópur stóð að baki deildinni og í honum voru hjúkrunarfræðingar, læknir, sjúkraþjálfari, sálfræðingur 

og næringarfræðingur og hún var hjúkrunarstýrð. Unnið var eftir verklagsreglum um endurhæfingu 

kransæðasjúklinga sem byggðust á klínískum leiðbeiningum frá Nýja-Sjálandi. Tilgangur deildarinnar 

var að veita einstaklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu og stuðning til að breyta lifnaðarháttum 

sínum, takast á við veikindi sín og hverfa aftur til fyrra lífs með það að markmiði að hægja á 

sjúkdómnum, draga úr áhættuþáttum hans, efla meðferðarheldni, draga úr sálfélagslegum 

vandamálum og endurinnlögnum og veita þannig hagkvæma heilbrigðisþjónustu og viðhalda eða auka 

lífsgæði kransæðasjúklinga og fjölskyldna þeirra. Markmið með hjúkruninni var að veita stuðning við 

einstaklinga og fjölskyldur, aðstoð við að breyta lifnaðarháttum, fylgjast með einkennum sjúkdómsins, 

veita fræðslu varðandi lyfjatöku, meta og bæta þekkingu á sjúkdómnum, áhættuþáttunum og lyfjunum 

og skima fyrir kvíða og þunglyndi. Notast var við hefðbundna sjúklingafræðslu til að aðstoða 

einstaklinga við breytingar á lifnaðarháttum. Sjúklingafræðsla er aðferð til að breyta þekkingu 

einstaklinga, viðhorfum og trú þeirra varðandi heilsutengda hegðun með því að auka þekkingu og 

færni og hvetja til breyttrar hegðunar (Saarmann, Daugherty og Riegel, 2002).  

Þrátt fyrir mikla þörf var göngudeild kransæðasjúklinga lokað í sparnaðarskyni árið 2011. Auk þess 

hefur verið mikil áhersla á fækkun legudaga á sjúkrahúsum og aukna göngu- og dagdeildarþjónustu. Í 

kjölfar lokunar göngudeildarinnar var þörfum kransæðasjúklinga fyrir fræðslu ekki nægjanlega vel 

mætt, mögulega vegna styttri legutíma, aukins álags á starfsfólk og meiri hraða. Vegna þessa var 

ákveðið að enduropna göngudeild kransæðasjúklinga og var það gert formlega 10. mars 2016. 

Starfsemi deildarinnar er að mestu leyti byggð upp eins og þegar hún var upphaflega opnuð, með 

sama tilgang og markmið, en ákveðið hefur verið að hverfa frá því að veita hefðbundna 

sjúklingafræðslu þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að árangur er ekki eins góður varðandi 

lífstílsbreytingar og þegar notast er við aðferðir sem stuðla að hegðunarbreytingum (Hollins, 2013; 

Piepoli o.fl., 2016). Því er verið að þróa meðferð á göngudeildinni þannig að hún komi betur til móts 

við þarfir kransæðasjúklinga með von um að auka gæði hjúkrunar og árangur lífstílsbreytinga. Tengsl 

göngudeildar við legudeild eru mikil og hjúkrunarfræðingar sem vinna þar munu einnig sinna 

göngudeildinni. Þannig geta hjúkrunarfræðingar fylgt eftir sjúklingum sem þeir hafa annast á 

legudeildinni og fylgt eftir þeirri meðferð sem þeir settu upp þar. Með þessu skapast meiri samfella í 

hjúkrun sem leiðir til aukinnar ánægju sjúklinga. 
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2.3 Áhugahvöt  

Áhugahvöt (e. motivation) á við eitthvað sem kemur okkur að verki, heldur okkur við efnið og hjálpar 

okkur að vinna verkið til enda. Að sýna einhverju engan áhuga er andstaða áhugahvatar. Áhugahvöt 

býr innra með okkur og sýnir sig ekki nema í því sem við tökum okkur fyrir hendur, hvernig við vinnum 

þau verkefni sem við tökum að okkur, hvernig við tökumst á við erfiðleika og höldum áfram sökum 

þrautseigju og seiglu. Það getur verið mismunandi hversu mikinn áhuga einstaklingar sýna ákveðnu 

viðfangsefni og á hvaða grundvelli sá áhugi byggist (Deci og Ryan, 2000).  

Hægt er að skipta áhugahvöt upp í innri (e. intrinsic) og ytri (e. extrinsic) hvata. Innri hvöt er 

skilgreind þannig að einstaklingurinn gerir eitthvað ákveðið fyrir ánægjuna sem fæst með hegðuninni. 

Það er eitthvað innra með einstaklingnum sem hvetur hann áfram. Innri hvati er mikilvægur þáttur í 

vitsmunalegum, félagslegum og sálfélagslegum þroska hvers einstaklings vegna þess að þegar hann 

bregst við innri hvatningu sinni þá þroskast hann í þekkingu og færni. Innri hvati er sambandið á milli 

einstaklingsins og athafna. Hegðun fólks ræðst ekki eingöngu af innri hvata heldur einnig vegna ytri 

hvata. Þá byggist hegðun einstaklingsins á því annaðhvort að forðast afleiðingar sem geta verið 

skammir eða til að fá einhverja utanaðkomandi umbun (Ryan og Deci, 2000).  

Áhugahvöt einstaklinga er breytileg yfir tíma og frá einum aðstæðum til annarra. Áhugahvöt er hið 

virka afl sem knýr einstaklinginn áfram til breytinga. Hún býr innra með öllum og hana má efla til að 

auk líkurnar á að einstaklingi takist að gera jákvæðar breytingar. Þess vegna eru aðferðir sem leitast 

við að viðurkenna einstaklinginn eins og hann er og efla innri áhugahvöt hans, eins og áhugahvetjandi 

samtal, líklegar til að laða fram jákvæða hegðunarbreytingu (Miller og Rollnick, 2013). Gagnlegt hefur 

reynst að beita áhugahvetjandi samtali til að styðja einstaklinga til lífstílsbreytinga (Noordman, de Vet, 

van der Weijden og van Dulmen, 2013). 

2.3.1 Aðferðir og líkön sem stuðla að virkjun áhugahvatar og hegðunar-
breytingu 

Aðferðir sem hafa gefist vel, til að aðstoða einstaklinga við að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum, 

byggja á kenningum um hegðunarbreytingar (Riemsma o.fl., 2002). Þessar kenningar skýra hvernig 

breytingar komi í ákveðnum þrepum frekar en að þær séu samfellt ferli. Þrátt fyrir að kenningarnar séu 

ekki samhljóma um hversu mörg þrep eru í breytingarferlinu er hjálplegt að gera ráð fyrir að 

einstaklingar skiptist í þrjá grundvallarhópa út frá stöðu áhugahvatar m.t.t hegðunarbreytingar:  

 einstaklingar sem hafa ekki ennþá tekið ákvörðun um að gera breytingar 

 einstaklingar sem hafa tekið ákvörðun um að gera breytingar   

 einstaklingar sem hafa þegar gert breytingar 

 

Kenningar taka einnig til mismunandi hindrana sem verða á vegi fólks eftir því á hvaða þrepi 

einstaklingar séu staðsettir hverju sinni. Vegna þessa er æskilegt að þær íhlutanir eða aðferðir sem 

beitt er séu einstaklingshæfðar frekar en að eitt sé látið yfir alla ganga.  

Sú kenning um hegðunarbreytingu sem mest er notast við í klínísku starfi í dag er 

þverkenningarlíkanið. Kenningarlegur bakgrunnur hennar hefur verið notaður til að skilja ýmsar 

hegðunarbreytingar eins og reykleysi, aukna hreyfingu, bætt matarræði og getnaðarvarnatöku 

(Riemsma o.fl., 2002; Zimmerman, Olsen og Bosworth 2000). Með því að átta sig á hvar 
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einstaklingurinn er staddur í breytingarferlinu er hægt að gera sér betur grein fyrir því hver afstaða 

einstaklingsins er varðandi breytinguna og hverju sé raunhæft að búast við af honum þá stundina. 

Þannig fær einstaklingurinn stuðning, t.d. frá hjúkrunarfræðingi, til að hefja breytingarferlið eða 

viðhalda því og líkurnar á því að lífstílsbreytingum verði viðhaldið aukast (Ades, 2001; Hollins, 2013; 

Riemsma o.fl, 2002; Uysal og Ozcan, 2012).  

2.3.2 Þverkenningarlíkanið um hegðunarbreytingu 

Þverkenningalíkaninu um hegðunarbreytingu var lýst af þeim James O. Prochaska og Carlo Di 

Clemente árið 1986 og er líkanið byggt á kenningarlegum grunni annara líkana og hugtaka sem þegar 

hafði verið lýst eins og heilbrigðisviðhorfalíkan (e. health belief model) þeirra Hochbaum, Rosenstock 

og Kegels og hugtaksins um stjórnrót (e. locus of control) lýst af Julian Rotter í tengslum við 

félagsnámskenningu hans (Zimmerman o.fl., 2000). Þverkenningarlíkanið lýsir hugarástandi 

einstaklinga sem þurfa að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum og er hjálplegt að styðjast við það til 

að mæta einstaklingum í breytingarferlinu og velja viðeigandi meðferð eftir því hvar hann er staddur 

hverju sinni (Prochaska, Diclemente og Norcross, 1992; Zimmerman o.fl., 2000). Samkvæmt líkaninu 

eru ekki allir jafn reiðubúnir til að gera breytingar á lífi sínu og lifnaðarháttum. Breytingar taka tíma og 

ná yfir tímabil frá því að íhugun um breytingu vaknar og þar til hún hefur fest sig í sessi. Þær 

grundvallarhugmyndir sem þverkenningarlíkanið byggir á eru: breytingarþrep (e. stages of change), 

breytingarferlar (e. process of change), ákvörðunarvog (e. desicional balance) og trú á eigin getu (e. 

self-efficacy) (Miller og Rollnick 2013; Saarmann, Daugherty og Riegel, 2000), sjá frekari umfjöllun í 

næsta kafla.  

Með því að styðjast við þverkenningarlíkanið áttar fagaðilinn sig á því að breyting er ferli sem á sér 

stað í ákveðnum þrepum, getur tekið langan tíma og einstaklingur getur farið upp og niður þrepin 

mörgum sinnum áður en breytingin festir sig í sessi. Fagaðilinn getur metið það hvar einstaklingurinn 

er staddur í breytingarferlinu, hvaða hindranir eru til staðar og aðstoðaað einstaklinginn við að sjá fyrir 

bakslög og stutt hann í gegnum þau. Ekki má líta á bakslög sem mistök heldur frekar tækifæri til 

lærdóms. Þannig upplifir einstaklingurinn ekki vonleysi og hættir alfarið við að gera breytingar heldur 

vinnur sig í gegnum bakslögin með hjálp fagaðilans og lærir aðferðir við að forðast bakslögin. Með 

þessu nær fagaðilinn að byggja upp gott meðferðarsamband við skjólstæðing sinn sem leiðir frekar til 

breytinga (Zimmerman o.fl., 2000). 

2.3.2.1 Breytingarþrepin  

Ákveðið ferli á sér stað við breytingar á hegðun samkvæmt þverkenningarlíkaninu og það 

samanstendur af fimm þrepum. Þessi þrep eru meginþættir í uppbyggingu líkansins og eru 

einstaklingar flokkaðir í þrepin eftir því hversu tilbúnir þeir eru til að gera breytingar (Prochaska, Wright 

og Velicer, 2008). Fyrsta þrepið er nefnt foríhugunarþrepið (e. precontemplation). Þar er 

einstaklingurinn ósammála fagaðila um að um vandamál sé að ræða og hann upplifir ekki skaðlegar 

afleiðingar af hegðun sinni. Einstaklingur á þessu stigi hefur ekki tekið neina ákvörðun varðandi það 

að gera breytingar næsta hálfa árið. Hér er mikilvægt að laða fram misræmi í frásögn einstaklingsins 

m.t.t upplifunar af skaðleysi hegðunar og raunverulegra atburða sem undirstrika skaðsemi hegðunar í 

lífi einstaklings. Gott er að spyrja á þessu stigi hvort fagaðili megi koma með upplýsingar um til dæmis 
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skaðsemi reykinga. Íhugunarþrepið (e. contemplation) er þrep tvö. Á þessu þrepi er einstaklingurinn 

meðvitaður um að vandamál sé til staðar og hann er að íhuga breytingar en er tvíbentur, þ.e. á báðum 

áttum varðandi þær. Hann er meðvitaður um kosti þess að gera breytingar en einnig um ókosti þess. 

Spurningar um ávinning af því að hætta eða halda áfram fyrir einstaklinginn eiga vel við hér. Stöðnun 

á þessu þrepi getur orðið vegna þeirraar togstreitu sem getur myndast innra með einstaklingnum 

þegar hann stendur frammi fyrir því að taka ákvörðun um breytingu. Þrep þrjú er undirbúningsþrepið 

(e. preparation). Einstaklingurinn hefur nú tekið ákvörðun um að gera breytingar á næstu 30 dögum. 

Hér er mikilvægt að auka trú einstaklingsins á eigin getu og hægt er að vinna með einstaklingnum að 

markmiðssetningu. Framkvæmdarþrepið (e. action) er þrep fjögur. Á þessu þrepi er hægt að hefja 

meðferð. Einstaklingurinn hefur breytt hegðun sinni og heldur sig við breytinguna. Hann metur 

ávinning þess að halda sig við breytinguna meira en að halda uppteknum hætti. Töluverð hætta er á 

bakslagi á þessu þrepi. Við bakslag færist einstaklingurinn niður um þrep, oft alveg niður á 

foríhugunarþrepið. Þess vegna er alvanalegt að nokkrar tilraunir þurfi til áður en breytingin verður 

varanleg. Eftir um hálft ár á framkvæmdaþrepinu kemur fimmta þrepið sem er viðhaldsþrepið (e. 

maintenance). Þar er breytingum viðhaldið. Einstaklingurinn vinnur að því að fyrirbyggja bakslag. 

Hann lærir að þekkja áhættuþætti bakslags og að takast á við þá (Noordman ofl., 2013; Prochaska og 

Diclemente, 1983).  

Breytingarþrepin lýsa áhugahvöt og afstöðu fólks til þess að gera breytingar á lifnaðarháttum 

sínum. Einstaklingar eru mismunandi og fara mishratt upp þrepin. Einnig geta þeir farið fram og aftur 

um þrepin áður en breyting verður gerð (Noordman ofl., 2013). Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að 

styðjast við þessi þrep til þess að átta sig betur á afstöðu einstaklingsins til breytinga og hverju sé 

raunhæft að búast við þá stundina. Þannig verður auðveldara að hvetja einstaklinginn til að færast yfir 

á næsta þrep breytingar (Miller og Rollnick, 2013; Rollnick, Mason og Butler, 2008). 

2.3.2.2 Breytingarferlar 

Breytingarferlar vísa til þeirra aðferða sem einstaklingar nota til að færast á milli breytingarþrepa. 

Aðferðirnar ráðast af þrepi sem einstaklingurinn er á hverju sinni. Rannsóknir hafa mest rannsakað og 

skilgreint fimm hugrænar aðferðir (e. behavioral processes) og fimm atferlisaðferðir (e. experimental 

processes). Hugrænu aðferðirnar fjalla um það stuðnings- og umbunarferfi sem einstaklingar koma sér 

upp til að ná markmiðum sínum og atferlisaðferðirnar snúa að því hvernig einstaklingar vega og meta 

kosti og ókosti þess að gera breytingar (Prochaska, Wright og Velicer, 2008).  

2.3.2.3 Ákvörðunarvogin 

Einstaklingur sem stendur frammi fyrir því að taka ákvörðun um að gera breytingar á lifnaðarháttum 

sínum metur kosti og ókosti þess að gera breytingar. Einstaklingar á foríhugunarþrepinu finna fleiri 

ókosti en kosti við það að gera breytingu og eru því ekki eins reiðubúnir og þeir sem eru á 

framkvæmdar- eða viðhaldsþrepinu. Á íhugunarþrepinu og undirbúningsþrepinu hafa einstaklingar 

fundið fleiri veigameiri kosti en ókosti og má því leiða að líkum að einstaklingar breyta viðhorfi sínu 

gagnvart breytingum áður en hegðun þeirra breytist. Hér styður hjúkrunarfræðingur einstaklinginn til 

að taka ákvörðun með því að skapa tækifæri fyrir hann til þess að velta fyrir sér kostunum og ókostum 

hegðunar og hegðunarbreytingar (Prochaska, Wright og Velicer, 2008).  
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2.3.2.4 Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) er mjög mikilvægur þáttur þverkenningarlíkansins og er í raun 

grundvöllur þess að gera breytingar. Sá sem hugar að breytingum verður að hafa trú á að hann geti 

gert breytingar og staðist þær freistingar sem á vegi hans verða (Bandura, 2004). Skilgreiningu á trú á 

eigin getu er að finna hjá sálfræðingnum Albert Bandura frá 1977. Þar skilgreinir hann trú á eigin getu 

sem trú á hæfni manns sjálfs til að ná settu marki (Bandura, 1977). Sálfræðingar hafa rannsakað þetta 

hugtak frá mörgum hliðum, hvernig trúin á eigin getu þróast, tengsl hennar við sjálfsvitundina og þætti 

er styrkja eða letja hana. Hugtakið á sér rætur í félagslegu vitsmunalegu kenningu (e. social cognitive 

theory) Bandura sem leggur áherslu á mikilvægi þess að læra með því að fylgjast með öðrum. 

Samkvæmt Bandura eru aðallega þrír þættir er hafa áhrif á trú einstaklinga á eigin getu. Þessir þættir 

eru fyrri reynsla, samsvörun við aðra og sannfæring annarra. Fyrri reynsla er mikilvægust af þessum 

þáttum í að móta trúna. Gott er fyrir hjúkrunarfræðinga að fá einstaklinginn til þess að tala um það 

hvernig hann fór að því að gera breytingar síðast og styrkja hann í trú sinni á því að hann geti gert 

breytinguna aftur (Norcross, Krebs og Prochaska, 2011). Sannfæring annarra, til dæmis 

heilbrigðistarfsfólks, um að einstaklingur geti framkvæmt það sem fyrir liggur hefur jákvæð áhrif á trúna 

og þess vegna er mikilvægt að fá hvatningu og hrós (Bandura, 2004). Ákvarðarnir er varða heilbrigði 

og hegðun eins og það að hreyfa sig, að borða hollt, að taka lyfin sín og fleira eru háð trúnni á eigin 

getu og er hún góður mælikvarði á það hvort sjúklingar viðhaldi breytingum á lifnaðarháttum sínum 

(Bandura, 2004). Þekkt er að meðferð eins og hjartaendurhæfing geti styrkt trú einstaklinga á eigin 

getu og þannig stuðlað að breytingum (Sharp og Salyer, 2012). Sterkt samband er á milli trúar á eigin 

getu og hvatningar vegna þess að ef einstaklingur trúir því ekki sjálfur að hann geti gert breytingar þá 

skortir hann hvatningu til þess að reyna (Bandura, 2004). 

2.3.3 Áhugahvetjandi samtal 

Áhugahvetjandi samtal er samtalsstíll sem hefur gefist vel til að virkja eða efla innri áhugahvöt 

einstaklinga til breytinga í eigin lífi með því að skoða og vinna úr tvíbendi (e. ambivalence) (Miller og 

Rollnick, 2013). Tvíbendi verður þegar einstaklingur vill og vill ekki gera breytingar á sama tíma.  

Áhugahvetjandi samtali var fyrst lýst af sálfræðingunum William R. Miller og Stephen Rollnick 

árið1982 sem aðferð til að styðja við fólk sem haldið er fíkn og er skilgreint sem skjólstæðingamiðuð 

leið til samvinnu og leiðbeiningar sem laðar fram og styrkir áhugahvöt einstaklinga til 

hegðunarbreytinga (Rollnick, Miller og Butler, 2008). Kenningarlegur bakgrunnur meðferðarinnar er 

samþættur frá ýmsum fræðigreinum eins og sálfræði og kennslufræði og þverkenningarlíkaninu um 

hegðunarbreytingu en þó sérstaklega byggir hún á persónumiðaðri nálgun sem kennd er við 

sálfræðinginn Carl Rogers. Rogers leitaðist eftir því að mæta einstaklingum þar sem þeir voru staddir 

ásamt því að draga fram styrkleika þeirra til þess að hægt væri að nýta þá frekar (Miller og Rollnick, 

2013).  

Áhugahvetjandi samtal er ekki hluti af þverkenningarlíkaninu um hegðunarbreytingu en fagaðilar 

nota oft líkanið til þess að meta hvar einstaklingurinn er staddur í breytingarferlinu og taka mið af því í 

samtalinu. Hægt er að nota áhugahvetjandi samtal án líkansins. Gott er að nota líkanið þegar verið er 

að útskýra ferli breytinga og við skráningu í sjúkraskrá til að fagaðilinn muni hvar einstaklingurinn var 

staddur í lok síðasta samtals og til mats á árangri samtalsins (Miller og Rollnick, 2013).  
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Notast hefur verið við áhugahvetjandi samtal með góðum árangri í klínísku umhverfi í um 35 ár í 

meðferðum við misnotkun áfengis- og vímuefna, reykleysismeðferðum, þyngdarstjórnun og til að auka 

hreyfingu. Einnig hefur verið sýnt fram á að áhugahvetjandi samtal eykur meðferðarheldni og stjórnun 

langvinnra sjúkdóma á borð við sykursýki (Miller og Rollnick, 2013). Rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á notkun áhugahvetjandi samtals í hjartaendurhæfingu kransæðasjúklinga benda til góðs árangurs til 

dæmis við aukna hreyfingu og lækkunar á líkamsþyngdarstuðli (e. BMI) (Pietrabissa, Manzoni, Rossi, 

og Castelnuovo, 2017). Sérstaklega á þetta við hjá þeim einstaklingum sem eru tregir til eða á báðum 

áttum með hvort breytinga sé þörf þar sem þessi aðferð kallar fram eða styrkir áhuga einstaklinga til 

breytingar á hegðun sinni (Miller og Rollnick, 2013). Fræðilegar samantektir og tölfræðilegar greiningar 

(e. meta-analysis) hafa sýnt um 80 prósent meiri árangur við notkun áhugahvetjandi samtals miðað við 

hefðbundina sjúklingafræðslu og ráðleggingar í meðferð á ýmsum sjúkdómum þar sem þörf er á 

hegðunarbreytingu (Everett o.fl., 2008; Thompson o.fl., 2011). 

Í áhugahvetjandi samtali er áhersla á samvinnu milli einstaklingsins og fagaðilans þar sem 

fagaðilinn virðir skoðanir og sjálfstæði einstaklingsins og styður einstaklinginn til að taka sjálfur 

ákvarðanir (Collins, Butryn og Jennings, 2007). Einstaklingurinn sjálfur býr yfir styrkleikum og 

eiginleikum sem hjálpa honum að finna lausnir á vandamálum og með því að hvetja einstaklinginn til 

ígrundunar, þess að taka eigin ákvarðanir, setja sér markmið og finna leiðir til þess að ná þeim er 

hægt að efla áhugahvöt hans og þannig auka líkurnar á að breytingar eigi sér stað. Áhugahvetjandi 

samtali hefur oft verið lýst sem dansi þar sem annar leiðir og hinn fylgir vegna þess að gert er ráð fyrir 

að einstaklingurinn sé þátttakandi í samtalinu en það sé fagaðilinn sem heldur í taumana. Miklu skiptir 

að fagaðilinn skapi gott andrúmsloft, viðurkenni sjónarmið einstaklingsins, komi heiðarlega fram og 

setji fram skýrar áherslur og markmið sem stefnt sé að (Collins, Butryn og Jennings, 2007).  

Fagaðili, hugar að því hvar einstaklingurinn er staddur í breytingarferlinu, með hjálp 

þverkenningarlíkansins um hegðunarbreytingu, og mætir honum þar sem jafningja og veitir ekki ráð 

eða fræðslu nema einstaklingur óski eftir því (Hollins o.fl., 2013). Fagaðili forðast að gefa ákveðin 

skilaboð um heilbrigði heldur leyfir hann einstaklingnum að sækjast eftir upplýsingunum sjálfur. Hann 

spyr frekar spurninga fremur en að veita fræðslu og spyr hvort að hann megi koma með tillögur að því 

sem hefur reynst öðrum vel. Að þessu leyti er meðferðin ólík hefðbundinni sjúklingafræðslu þar sem 

einstaklingnum er sagt hverju hann eigi að breyta og hvernig hann eigi að fara að því (Miller og 

Rollnick, 2013). 

2.3.3.1 Grunnhugtök áhugahvetjandi samtals 

Þau grunnhugtök sem meðferðaraðilinn þarf að átta sig á til að geta hafið notkun áhugahvetjandi 

samtals í klínísku umhverfi eru: breytinga- og viðhaldstal, tvíbendi (e. ambivalence) og 

leiðréttingarviðbragð. Mikilvægasta hlutverk meðferðaraðilans er að hlusta eftir breytingatali, laða það 

fram og styðja við það. Með því að mynda farveg fyrir einstaklinga til þess að tjá sig um breytingar er 

hægt að kafa dýpra í vandamálin. Mjög mikilvægt er fyrir einstaklinga að ræða um breytingar. Með því 

að skapa tækifæri fyrir einstakling til að meta kosti og ókosti þess að gera breytingar og koma 

hugsunum sínum í orð getur meðferðaraðilinn greint breytinga- og viðhaldstal. Meðferðaraðili verður 

fljótt var við breytingatal hjá einstaklingi. Þar vegur einstaklingurinn og metur kosti þess að gera 
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breytingar. Viðhaldstal er aftur á móti þegar einstaklingurinn ræðir um kosti þess að gera ekkert: að 

viðhalda óbreyttu ástandi (Miller og Rollnick, 2013).  

Í breytingatali getur meðferðaraðilinn orðið var við tvíbendi. Algengt er að fólk dvelji lengi við að 

vega og meta kosti og ókosti þess að gera breytingar. Þegar meðferðaraðilinn verður var við tvíbendi 

er mikilvægt fyrir hann að bjóða fram góð ráð og leiðbeina. Þegar meðferðaraðili býður fram góð ráð 

þarf hann að forðast leiðréttingarviðbragð. Leiðréttingarviðbragð er það að sannfæra einhvern um að 

breyta rétt í stað þess að vinna með honum. Þess vegna þarf meðferðaraðilinn að bjóða fram góð ráð 

í staðinn fyrir að segja einstaklingnum hvað hann eigi að gera því þá getur viðkomandi orðið óöruggur, 

reiður og farið í vörn. Þá er mjög ólíklegt að hann fari eftir ráðleggingum (Miller og Rollnick, 2013).   

2.3.3.2 Andi áhugahvetjandi samtals 

Samkvæmt Miller og Rollnick (2013) má skilgreina „andann“ í áhugahvetjandi samtali sem sérstaka 

nærveru við einstaklinginn. Með nærveru er reynt skilja og skynja hið mannlega eðli sem hefur áhrif á 

að einstaklingar vilji sjálfir gera breytingar. Fjórir undirstöðþættir þurfa að vera til staðar í anda 

áhugahvetjandi samtals:  

 

-Samvinna (e. collaboration) þarf að ríkja á milli meðferðaraðila og einstaklingsins. Samtalið snýst 

ekki um að meðferðaraðilinn leysi vandamál einstaklingsins. Frekar er um að ræða samstarf á milli 

þeirra en þó þannig að framlag einstaklingsins er meira en meðferðaraðilans. Gengið er út frá því að 

enginn sé meiri sérfræðingur í sjálfum sér en einstaklingurinn sjálfur og þannig er hægt að segja að 

samtalið sé samvinna milli tveggja sérfræðinga.  

 

-Viðurkenning (e. acceptance). Þó að meðferðaraðilinn viðurkenni sjónarmið einstaklingsins þá þarf 

það ekki að þýða það að hann sé sammála honum. Viðurkenning felur í sér fjóra undirflokka sem fela í 

sér að meðferðaraðilinn leggur sig fram við að sjá einstaklinginn í réttu ljósi, hann setur sig í spor 

hans, viðurkennir skoðanir og sjálfstæði hans og finnur þá styrkleika sem hann hefur.  

 

-Auðmýkt (e. compassion). Meðferðaraðilinn leitast við að hafa velferð og bestu hagsmuni 

einstaklingsins í huga. Meðferðaraðilinn vinnur inn traust með því að koma heiðarlega fram og passa 

að það sem hann segi, standist.  

 

-Að laða fram (e. evocation), á við það að einstaklingur hafi það sem það þarf til að breyta hegðun 

sinni en í sameiningu geta meðferðaraðilinn og einstaklingurinn laðað þessi verkfæri fram og nýtt þau.  

 

Til að aðstoða fagaðilann við að viðhalda anda áhugahvetjandi samtals við notkun þess, eru nokkrir 

lykilþættir sem hann þarf að huga að. Til að opna fyrir umræður af hálfu skjólstæðingsins er mikilvægt 

að nota opnar spurningar. Fagaðilinn þarf að draga fram og styrkja kosti og styrkleika skjólstæðingsins 

sem koma fram í samtalinu. Til að veita skjólstæðingnum tækifæri á að heyra á nýjan leik tilfinningar 

sýnar og hugsanir þá speglar fagaðilinn, eða endursegir, það sem skjólstæðingurinn var að segja. Í 

þessu samhengi leggur fagaðilinn sérstaka áherslu á það breytingartal sem komið hefur fram í 

tjáningu einstaklings. Í lokin dregur fagaðilinn saman hluta samtalsins og fer yfir það með 
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skjólstæðingnum. Þessu er ætlað að skilja eftir þá tilfinningu hjá skjólstæðingnum að fagaðilinn hafi 

virkilega verið að hlusta á sig (Miller og Rollnick, 2013).  

2.3.3.3 Að meta áhugahvöt og áhugahvetjandi samtal  

Áhugahvetjandi samtal hefur náð mikilli útbreiðslu á undanförnum árum í vinnu með einstaklingum 

sem þurfa aðstoð við að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum. Þrátt fyrir að áhugahvetjandi samtal 

sé í eðli sínu einfalt þá getur verið erfitt að ná góðri færni í að nota þennan samskiptastíl. Færni 

meðferðaraðilans til að nota áhugahvetjandi samtal er mikilvæg og getur skipt sköpum um árangur 

þess fyrir einstaklinginn og því er æskilegt að vel sé staðið að kennslu og þjálfun meðferðaraðila í 

aðferðinni (Miller, Yahne, Moyers, Martinez og Pirritano, 2004).  

Miller og Moyers (2006) hafa skipt lærdómsferli áhugahvetjandi samtals í átta þrep. Fyrst þarf að 

skilja og tileinka sér hugmyndafræðina sem liggur að baki áhugahvetjandi samtali. Annað þrepið felst í 

því að öðlast ákveðna færni í einstaklingsmiðaðri ráðgjöf með því að tileinka sér samhygð. Á þriðja 

þrepinu lærist að þekkja breytingatal og á fjórða þrepi að laða það fram og styrkja. Á fimmta þrepinu 

lærist að þekkja viðnám einstaklinga við breytingu og að geta fylgst með mótstöðunni sem getur birtst í 

tjáningu einstaklings m.t.t breytingar. Á sjötta þrepinu lærist að þekkja hvenær einstaklingurinn er 

tilbúinn til að setja fram áætlun varðandi breytingu. Sjöunda þrepið felur í sér að læra að aðstoða 

einstaklinga við að fylgja þessari áætlun eftir. Á áttunda þrepinu hefur meðferðaraðilinn öðlast 

nægjanlega þjálfun til þess að geta metið hvenær áhugahvetjandi samtal hentar einstaklingnum og 

hvenær betra sé að notast við aðrar aðferðir sem stuðla að hegðunarbreytingu. Hann lærir þá að 

skipta á milli aðferða eftir þörfum einstaklingsins á hverjum tíma. Miller og Moyers telja að þessi átta 

þrep geti auðveldað kennslu í áhugahvetjandi samtali með því að skipuleggja kennsluna út frá hverju 

þrepi fyrir sig og að nemendur færast ekki upp um þrep nema þeir hafi öðlast færni í þrepinu á undan 

(Miller og Moyers, 2006).   

Í fræðilegri samantekt Madson, Loignon og Lane (2009), á mismunandi kennsluaðferðum 

áhugahvetjandi samtals, var sýnt fram á að kennsla sem byggist á blöndu af verklegri þjálfun, 

leiðsögn, faglegri endurgjöf og fræðilegum fyrirlestrum skilaði bestum árangri. Ekki var sýnt fram á 

hver væri æskileg tímalengd þjálfunar í þessari samantekt.  

Til þess að ganga úr skugga um að áhugahvetjandi samtalsstílnum sé beytt og allir lykilþættir þess 

komi fram, hafa verið þróuð fjölmörg greiningartæki til mats á gæðum aðferðarinnar. Mörg þessara 

greiningartækja eru flókin og erfið í notkun. Mest notaða greiningartækið í rannsóknum á 

áhugahvetjandi samtali heitir Motivational Interview Treatment Integrity (MITI), en það metur árangur 

og gæði samtala og frammistöðu meðferðaraðila. MITI má einnig nota við kennslu og þjálfun 

meðferðaraðila á áhugahvetjandi samtali. Það er auðvelt í notkun og er árangursríkt þegar kemur að 

endurgjöf eða við kóðun á samtölum (Moyers, Rowell, Manuel, Ernst og Houck, 2016).  

Áhugahvöt er margþátta og þess vegna er ekki auðvelt að mæla hana með einu mælitæki eða 

einum kvarða. Oft hefur verið notast við óformlegar spurningar þegar verið er að meta hvort 

einstaklingar séu tilbúnir til að gera breytingar en þó eru til staðlaðir matskvarðar sem hafa sýnt sig að 

geta auðveldað fagaðilum matið (Rollnick o.fl., 1999). Það hefur reynst vel að notast við matskvarða er 

mæla trú einstaklinga á eigin getu vegna þess að það er góður mælikvarði á það hvort sjúklingar 

viðhaldi breytingum á lifnaðarháttum sínum. „The Readiness Ruler“ er matskvarði hannaður af 
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Stephen Rollnick og hefur verið notað mikið í klínísku umhverfi. Þetta er einföld leið til þess að meta 

hversu reiðubúinn einstaklingurinn er til að gera breytingar með því að fá hann til þess að stiga sig á 

kvarðanum 0-10. Því hærra sem hann stigar sig því meira reiðubúinn er hann til þess að gera 

breytingar. Með niðurstöðurnar að leiðarljósi getur meðferðaraðilinn ákveðið hver næstu skref verða. 

Hjá þeim einstaklingum sem meta sig sem ekki tilbúna til þess að gera breytingar (skora sig 0-3 á 

kvarðanum) hefur reynst vel fyrir meðferðaraðilann að lýsa yfir áhyggjum sínum, bjóða upplýsingar,  

veita stuðning og eftirfylgni. Fyrir einstaklinga sem eru ekki vissir hvort þeir eigi að gera breytingar 

(skora sig 4-7 á kvarðanum) væri gott fyrir meðferðaraðilann að meta kosti og ókosti þess að gera 

breytingar. Hjá þeim einstaklingum sem eru tilbúnir til að gera breytingar (skora sig 8-10 á kvarðanum) 

getur verið gagnlegt að aðstoða þá við að skipuleggja sig, átta sig á styrkleikum sínum og ýta undir trú 

þeirra á að þeir geti gert þessar breytingar. Með því að fá einstaklinga til að skora sig á 

matskvarðanum á meðan á meðferð stendur getur meðferðaraðilinn fylgst með því hvort áhugahvöt 

þeirra eykst eða minnkar (Zimmerman o.fl., 2000). 

2.4 Samantekt 

Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsök einstakra sjúkdóma hér á Íslandi. Áhættuþættir sem 

stjórnast af lífstíl og hegðun skýra um 90% í þróun á sjúkdómnum. Með lífstílsbreytingum er hægt að 

hafa jákvæð áhrif á áhættuþættina og draga þannig úr líkum þess að fá sjúkdóminn. 

Ráðlagt er að allir kransæðasjúklingar fái hjartaendurhæfingu eftir útskrift af sjúkrahúsi. Hún þarf að 

fela í sér þjálfun og eftirlit ýmissa fagaðila til langs tíma. Hlutverk hjúkrunarfræðinga þar er að veita 

fræðslu og stuðning við lífstílsbreytingar til þess að draga úr líkum á versnun á sjúkdómnum, 

endurinnlagnir eða jafnvel dauða af völdum hans.  

Hefðbundin sjúklingafræðsla eða ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki virðist ekki skila nægum 

árangri. Þess vegna þarf að leita nýrra leiða til að aðstoða kransæðasjúklinga við að gera 

lífsnauðsynlegar breytingar á linaðarháttum sínum.  

Líkön eins og þverkenningarlíkanið um hegðunarbreytingu og áhugahvetjandi samtal hafa reynst 

gagnleg þegar kemur að því að aðstoða einstaklinga við breytingar á lífstíl. Ráðlagt er að byggja á 

þeim í endurhæfingu einstaklinga sem fengið hafa kransæðasjúkdóm. Mikilvægt er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að kunna skil á þessum aðferðum því ljóst er að til mikils er að vinna ef hægt er að 

aðstoða sem flesta við að ná tökum á sjúkdómi sínum.  
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknarsnið, aðferðafræði og framkvæmd við gerð krefisbundnu 

fræðilegu samantektarinnar. Lýst er hvernig kerfisbundinni leit rannsókna var hagað, hvaða leitarorð 

voru notuð, hvernig gögnin voru greind og hvaða aðferð var stuðst við til að meta gæði rannsókna.   

3.1 Rannsóknarsnið  

Tilgangurinn með þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt var að öðlast samsetta heildarmynd af 

þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á árangri áhugahvetjandi samtals hjá kransæðasjúklingum í 

hjartaendurhæfingu. Markmiðið er að greina hvort hjúkrunarfræðingar í hjartaendurhæfingu geti nýtt 

áhugahvetjandi samtal sem leið til að auka líkur á lífstílsbreytingum skjólstæðinga sinna. Með hliðsjón 

af tilgangi samantektar og rannsóknarspurningunni var ákveðið að notast við kerfisbundna fræðilega 

samantekt á vísindagreinum (e. systematic review of the literature) til þess að ná þeim markmiðum 

sem sett voru fram.  

Kerfisbundin fræðileg samantekt er aðferð sem er notuð til þess að varpa ljósi á niðurstöður 

rannsókna sem falla að fyrirfram ákveðnum þátttökuskilyrðum í þeim tilgangi að svara ákveðnum 

rannsóknaspurningum. Þannig er hægt að lágmarka hlutdrægni og það leiðir til áreiðanlegri 

niðurstaðna sem hægt er að draga ályktanir og ákvarðanir um. Þessi aðferð dregur saman það sem 

nú þegar er vitað um ákveðið efni og bendir á það sem má bæta við þá þekkingu. Þegar safna á 

saman gagnreyndri þekkingu, til dæmis við vinnu á klínískum leiðbeiningum, þá er notast við fræðilega 

samantekt (Polit og Beck, 2017). 

3.2 Aðferðafræði  

Við gerð kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar er mikilvægt að skrá og flokka það efni, sem kemur 

til greina í samþættingunni, á kerfisbundinn hátt, til að fá góða yfirsýn yfir efnið (Polit og Beck, 2017). 

Aðferðafræði samantektarinnar tók mið af leiðbeiningum Joanna Briggs stofnunarinnar (JBI) um gerð 

kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar (Aromataris og Munn, 2017). Yfirlýsing frá PRISMA (e. 

preferred reporting items for systematic review and meta-analysis) var höfð til hliðsjónar við 

framsetningu og greiningu gagna (sjá fylgiskjal 1.). Það var gert til þess að tryggja það að samantektin 

hafi verið skrifuð á skipulagðan og gagnsæjan hátt, að allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram við 

heimildarleit og sýni hvernig niðurstöður séu samþættar (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, the 

PRISMA group,  2009). PRISMA byggist á gagnreyndum þáttum sem þurfa að vera til staðar til að 

tryggja nákvæmni í vinnubrögðum. Þessir þættir eru: 1) Skýr titill sem endurspeglar fræðilegu 

samantektina, 2) skilyrði fyrir vali á þeim rannsóknum sem hafðar eru í samantektinni; t.d. 

þátttakendur, fyrirbæri, útkomur, samhengi og rannsóknarsnið), 3) áætlun gagnasöfnunar, 4) 

matsþættir, 5) útdráttur gagna og 6) samþætting niðurstaðna (Polit og Beck, 2017).  

3.3 Gagnasöfnun 

3.3.1 Skilyrði fyrir notkun heimilda  

Eftirfarandi skilyrði voru sett við öflun heimilda og ákvörðun um notkun í samantektinni: 



  

28 

Gagnabankar: PubMed, Scopus og Ovid.  

Þátttakendur: Eingöngu rannsóknargreinar sem tóku mið af fullorðnum einstaklingum, 18 ára og eldri, 

af báðum kynjum, með staðfestan kransæðasjúkdóm (e. coronary artery disease), þ.e. annaðhvort 

verið greindir með brátt kransæðaheilkenni (e. acute coronary syndrome/ACS), fengið hjartaáfall, (e. 

myocardial infarction/MI) gengist undir kransæðavíkkun (e. percutanius coronary intervention/PCI) eða 

farið í hjáveituaðgerð (e. coronary artery bypass graft/CABG), voru valdar. Kransæðasjúkdómur er 

skilgreindur sem ástand þar sem þrengingar eða lokun á kransæðum veldur skertu blóðflæði til 

hjartavöðvans (Henderson, 1996). Skoðaðar voru rannsóknir sem fjölluðu um sjúklinga með hjarta- og 

æðasjúkdóma (e. cardiovascular disease), ef þær komu upp við heimildarleit, vegna þess að þessir 

sjúklingahópar, sem samanstanda af einstaklingum sem eru með kransæðasjúkdóm, útæðasjúkdóm 

(e. vascular disease) og/eða hafa fengið heilaslag (e. stroke) eiga það sameiginlegt að hafa að mestu 

leyti sömu áhættuþættina og þar af leiðandi þurfa þessir sjúklingar oft að gera sömu 

lífstílsbreytingarnar. Rannsóknargreinar sem tóku mið af einstaklingum með hjartabilun voru útilokaðar 

þar sem hjartabilun stafar ekki alltaf af kransæðasjúkdómi. Þátttakendur urðu að vera í 

hjartaendurhæfingu á rannsóknartímabilinu eða hafa lokið henni.   

Tegund rannsókna: Allar tegundir rannsókna voru hafðar með í samantektinni, bæði eigindlegar og 

megindlegar, til þess að fá sem besta innsýn í efnið. Útilokaðar rannsóknir voru tilfellalýsingar (e. case 

study) og forrannsóknir (e. pilot study).  

Íhlutun: Rannsóknir sem skilgreindu íhlutunina sem áhugahvetjandi samtal voru hafðar með í 

samantektinni. Áhugahvetjandi samtal varð að vera beitt til að aðstoða kransæðasjúklinga við að gera 

breytingar á lifnaðarháttum sínum, til skamms- og/eða langs tíma litið. Áhugahvetjandi samtal gat verið 

hluti af öðrum meðferðum sem veittar voru ef þær stuðluðu einnig að hegðunarbreytingum 

kransæðasjúklinga. Íhlutunin varð helst að vera hluti af hjartaendurhæfingu. Rannsóknir voru skoðaðar 

og metnar með tilliti til annarra inntökuskilyrða ef þátttakendur höfðu lokið hjartaendurhæfingu áður en 

rannsóknin hófst. Rannsóknir þar sem íhlutunin var á formi símtala, smáskilaboða eða tölvupósta voru 

útilokaðar.  

Útkomumælingar: Rannsóknir sem fjölluðu um þekkta áhættuþætti kransæðasjúkdóms og breytingar á 

þeim fyrir og eftir íhlutunina. Þetta voru til dæmis breytingar á mataræði, hreyfingu, neyslu áfengis og 

tóbaks. Allar tegundir útkomumælinga, sálfélagslegar og lífeðlisfræðilegar voru teknar með. 

Sálfélagslegar mælingar eru til dæmis mælingar á kvíða, þunglyndi og lífsgæðum. Lífeðlisfræðilegar 

mælingar eru til dæmis mælingar á blóðþrýstingi, ummáli kviðar, blóðfitugildum og líkamsþyngdarstuðli 

(e. BMI). 

Tungumál: Rannsóknargreinar á ensku.  

Útgáfudagur rannsóknargreina: Rannsóknargreinar frá árunum 2013-2018 og höfðu birst í fræðilegum 

tímaritum. Rannsóknargreinar eldri en frá árinu 2013 vor útilokaðar þar sem til eru aðrar kerfisbundnar 

fræðilega samantektir um sama efni sem nær fram að því tímabili.  

Yfirlit inntöku- og útilokunarskilyrða má sjá í töflu 1.  
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Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði rannsókna Útilokunarskilyrði rannsókna  

Megindlegar og eigindlegar rannsóknargreinar frá árunum 

2013-2018 

Greinar á ensku, birtar í fræðilegum tímaritum 

Fullorðnir einstaklingar, 18 ára og eldri, af báðum kynjum 

Staðfestur kransæðasjúkdómur 

Þátttakendur  í hjartaendurhæfingu  

Áhugahvetjandi samtal 

Allar tegundir útkomumælinga, sálfélags- og lífeðlisfræðilegar 

Rannsóknargreinar eldri en frá árinu 2013 

Einstaklingar með hjartabilun 

Tilfellalýsingar og forrannsóknir  

Þátttakendur sem ekki voru með staðfestan 

kransæðasjúkdóm og/eða höfðu ekki verið í 

hjartaendurhæfingu 

Rannsóknir sem fjölluðu ekki um áhugahvetjandi samtal 

Engin skilyrði voru sett um útkomumælingar rannsókna 

Veitt meðferð á formi símtala, smáskilaboða eða tölvupósta 

3.3.2 Efnisleit og leitarorð 

Leit að heimildum fór fram á tímabilinu janúar 2016 til febrúar 2018. Leitað var að rannsóknargreinum 

sem höfðu verið gefnar út á tímabilinu janúar 2013 til og með janúar 2018. Eftir að búið var að 

staðfesta að ekki væri búið að birta svipaða kerfisbundna fræðilega samantekt og hér er verið að gera, 

með því að gera leit í gagnabönkum Joanna Briggs Institute Reviews (JBI) og the Cochrane Database 

of Systematic Reviews, var gerð kerfisbundin leit að rannsóknargreinum í þremur fræðilegum 

gagnabönkum á heilbrigðisvísindasviði. Notast var við gagnabankana: PubMed, Ovid og Scopus. 

Aðstoð var fengin frá bókasafnsfræðingi á heilbrigðisbókasafni Landspítalans við að finna næm 

leitarorð. Þau leitarorð sem voru notuð voru eftirfarandi: hjartasjúkdómur (e. heart disease), 

kransæðasjúkdómur (e. coronary artery disease), hjarta- og æðasjúkdómur (e. cardiovascular 

disease), áhugahvetjandi samtal (e. motivational interviewing), áhugahvetjandi ráðgjöf (e. motivational 

counselling), endurhæfing (e. rehabilitation), hjartaendurhæfing (e. cardiac rehabilitation), 

lífstílsbreyting (e. lifestyle risk reduction) og hegðunarbreyting (e. behavior change).  Stuðst var við 

PICOT viðmiðið við gagnaleit til þess að gera leit í gagnagbönkunum markvissari og varpa þannig 

frekari ljósi á rannsóknarspurninguna (Polit og Beck, 2017), sjá töflu 2.  

Tafla 2. Leitarorð samkvæmt PICOT viðmiði  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICOT viðmið Leitarorð við gagnaleit 

P (e. population) eða 

þátttakendur 

„heart disease“ (hjartasjúkdómur) OR „cardiovascular disease“ 

(hjarta- og æðasjúkdómur) OR „coronary artery disease“ 

(kransæðasjúkdómur) 

I (e. intervention or issue of 

interest) eða 

íhlutun/fyrirbæri sem áhugi 

er á að kanna 

„motivational interviewing“ (áhugahvetjandi samtal) OR 

„motivational counselling“ (áhugahvetjandi ráðgjöf) 

C (e. comparison) eða 

samanburður 

„cardiac rehabilitation“ (hjartaendurhæfing) OR “rehabilitation“ 

(endurhæfing) 

O (e. outcome) eða útkoma „lifestyle risk reduction“ (lífstílsbreyting) OR „behavior change“ 

(hegðunarbreyting)  

T (e. time/type of study) 

eða tími/rannsóknarsnið 

„cardiac rehabilitation“ (hjartaendurhæfing) OR „rehabilitation“ 

(endurhæfing) 
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Leitin í PubMed og Ovid fór fram með efnisorðunum „heart disease“ OR „cardiovascular disease“ OR 

„coronary artery disease“ (MeSh Major Topic) og í Scopus með „heart disease“ OR „cardiovascular 

disease“ OR „coronary artery disease“ (TITLE-ABS-KEY). Þessi efnisorð voru tengd við önnur 

leitarorð í þessum gagnabönkum til þess að fá tenginguna þar á milli, sjá töflu 3., með efnisleit í 

PubMed og fjölda greina samkvæmt leit og inntökuskilyrðum. Takmarkanir sem voru notaðar í 

gagnabönkunum til þess að þrengja leit voru: Enska, manneskjur (e. humans), greinar frá janúar 2013 

til og með janúar 2018 og aldur +18 ára og eldri. Heimildarskrár þeirra greina sem komu upp við leitina 

voru skannaðar og metnar með tilliti til titils og ágrips og hafðar með í samantektinni ef þær uppfylltu 

inntökuskilyrðin. Ásamt leit í gagnabönkunum var gerð handleit að greinum á Google fræðasetri (e. 

google scholar) með sömu skilyrðunum.  

Tafla 3. Yfirlit yfir efnisleit í PubMed með inntökuskilyrðum: fullorðnir 18 ára og eldri, 
menneskjur, greinar á ensku frá janúar 2013 til og með janúar 2018 

Leit Leitarorð titlar  

#4 Search (((((((((((((heart disease[MeSH Major Topic]) OR cardiovascular 

disease[MeSH Major Topic]) OR coronary artery disease[MeSH Major Topic]) AND 

"last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND English[lang] AND adult[MeSH])) 

AND lifestyle risk reduction) OR behavior change) AND "last 5 years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND English[lang] AND adult[MeSH])) AND rehabilitation) OR 

cardiac rehabilitation) AND "last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND 

English[lang] AND adult[MeSH])) AND motivational interviewing) OR motivational 

counselling Filters: published in the last 5 years; Humans; English; Adult: 18+ years 

863  

#3 Search (((((((((heart disease[MeSH Major Topic]) OR cardiovascular disease[MeSH 

Major Topic]) OR coronary artery disease[MeSH Major Topic]) AND "last 5 

years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND English[lang] AND adult[MeSH])) AND 

lifestyle risk reduction) OR behavior change) AND "last 5 years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND English[lang] AND adult[MeSH])) AND rehabilitation) OR 

cardiac rehabilitation Filters: published in the last 5 years; Humans; English; Adult: 

18+ years 

3750  

#2 Search (((((heart disease[MeSH Major Topic]) OR cardiovascular disease[MeSH 

Major Topic]) OR coronary artery disease[MeSH Major Topic])  AND "last 5 

years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND English[lang] AND adult[MeSH])) AND 

lifestyle risk reduction) OR behavior change Filters: published in the last 5 years; 

Humans; English; Adult: 18+ years 

17020  

#1 Search (heart disease[MeSH Major Topic]) OR cardiovascular disease[MeSH Major 

Topic] OR coronary artery disease[MeSH Major Topic]) Filters: published in the last 

5 years; Humans; English; Adult: 18+ years 

153456  

 

3.4 Gagnagreining 

PRISMA aðferð var notuð til stuðnings við að greina rannsóknarefnið sem kom upp í leitinni. Aðferð 

PRISMA telur fjögur stig. Fyrsta stigið er greining (e. identification), en þar koma fram allar greinarnar 

sem voru fengnar með grunnleitinni. Skimunarstig (e. screening) er stig tvö en þar eru þær greinar 

sem koma tvisvar eða oftar fyrir teknar út, útdráttur er lesinn og greinar teknar út sem tengjast ekki 

efninu. Þriðja stigið er hæfnistig (e. eligibility), þar er allur textinn lesinn og borinn saman við þau 

inntöku- og útilokunarskilyrði sem höfðu verið sett fram. Greinar sem ekki uppfylltu þessi skilyrði voru 

teknar út. Síðasta stigið er inntökustig (e. included), þar er farið mjög ítarlega yfir þær greinar sem 

stóðu eftir í yfirferðinni og mat lagt á hvort þær ættu við fyrirfram ákveðin inntöku - og 

útilokunarskilyrði. Niðurstöður úr þessu ferli voru settar fram í PRISMA flæðiriti (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, Altman, the PRISMA group, 2009).  
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Ekki var hægt að gera tölfræðilega greiningu á gögnum (e. meta-analysis) þar sem mikill 

fjölbreytileiki var meðal annars á matstækjum, tímasetningu mælinga, útkomubreytum og meðferð. 

Dregnar voru fram viðeigandi upplýsingar úr hverri rannsókn fyrir sig: (a) upplýsingar um einkenni 

rannsóknarinnar, það er: höfundar, hvaða ár hún var birt og í hvaða landi hún var gerð, (b) aðferðir og 

úrtak (úrtaksstærð), (c) íhlutun og samanburður, (d) tímapunktar mælinga, (e) mælitæki, (f) tilgangur 

rannsóknarinnar, (g) niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar upp í vinnuskjal (matrix/extraction 

form) (sjá fylgiskjal 2.). Þetta var gert til þess að hægt væri að fá betri yfirsýn yfir innihald 

rannsóknagreinanna með því að setja fram það sem er sameiginlegt með rannsóknunum og þannig 

auðvelda samþættingu á niðurstöðum þeirra. Matrix aðferðin er talin sérstaklega heppileg fyrir 

samþættingu rannsókna á heilbrigðisvísindasviði vegna þess að það auðveldar rannsakandanum að 

sjá sameiginlega þætti með þeim lykil rannsóknargreinum sem hann hefur fundið um fyrirfram ákveðið 

rannsóknarefni (Garrard, 2017).  

3.5 Gæði gagna  

Rannsóknargreinar voru metnar af tveimur rýnum (MVG/HJ), hvor í sínu lagi, með stöðluðum 

gæðamatstækjum frá Joanna Briggs Institute (JBI); MAStARI (Meta Analysis of Statistics Assessment 

and Review Instrument) fyrir megindlegar rannsóknir og QARI (Qualitative Assessment and Review 

Instrument) fyrir eigindlegar rannsóknir. Mælt er með að matið sé gert á hverri rannsókn fyrir sig út frá 

því hvaða rannsóknarsnið er notað (Aromataris og Munn, 2017). Fyrir megindlegar rannsóknir var 

notast við; Critical Appraisal Checklist for Randomised Controlled trials, Critical Appraisal Checklist for 

Quasi-Experimental Studies, Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 

(Aromataris og Munn, 2017) og fyrir eigindlegar rannsóknir; Critical Appraisal Checklist for Qualitative 

Research (Lockwood, Munn og Porritt, 2015) (sjá fylgiskjöl 3.- 6.). Fengin var sameiginleg niðurstaða 

með umræðu.   

Gæðamat JBI fyrir slembnar samanburðarrannsókn (e. randomized controlled trial) nær til 13 þátta, 

þverrannsóknir (e. analytical cross sectional study) hafa átta þætti og fyrir hálfstaðlaðar 

samanburðarrannsóknir (e. quasi-experimental study) eru þættirnir níu. Þessir þættir eru meðal 

annars; mat á því hvort þátttakendur hafi verið valdir af handahófi, hvort úrtakið hafi verið nægjanlega 

stórt, hvernig stjórn var á utanaðkomandi breytum, nægjanleg skilgreining á samanburðarhópi ef um 

samanburð var að ræða, hvort viðeigandi tölfræði hafi verið notuð og hvort eftirfylgni hafi verið nógu 

góð (Aromartaris og Munn, 2017). Mat JBI fyrir eigindlegar rannsóknir nær til 10 þátta. Þessir þættir 

meta meðal annars hvort samræmi hafi verið á milli hugmyndafræði og rannsóknaraðferðar, samræmi 

milli aðferðar og rannsóknarspurningar, gagnasöfnunaraðferð, greiningu og túlkun og hvað 

rannsóknaraðilinn hafi gert til að koma í veg fyrir að persónulegt viðhorf hans hefði áhrif á 

rannsóknargögnin (Aromartaris og Munn, 2017).  

Með því að notast við gæðamatstæki er markvisst farið yfir þá þætti er skipta máli þegar stendur til 

að meta rannsóknir fyrir fræðilega samantekt. Hverri rannsókn fyrir sig eru gefin stig og eftir því sem 

stigin eru fleiri því meiri eru gæðin (Aromartaris og Munn, 2017). Gæðamatið var ekki til notað til þess 

að útiloka rannsóknir úr samantektinni heldur hafði það áhrif þegar niðurstöður voru túlkaðar.  
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3.6 Siðferðileg álitamál  

Ekki var þörf að sækja um leyfi fyrir verkefnið þar sem ekki var krafist þátttöku sjúklinga eða starfsfólks 

og ekki var notast við upplýsingar úr sjúkraskrám.  
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður samþættingar á rannsóknum um áhugahvetjandi samtal fyrir kransæðasjúklinga í 

hjartaendurhæfingu verða gerð skil í þessum kafla. Fyrst verður gerð grein fyrir leit, gæðamati, 

uppruna og eiginleika rannsóknanna. Því næst verður farið yfir samanburðarhópa, íhlutun, 

útkomubreytur og þau mælitæki sem voru notuð í rannsóknunum. Að lokum verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni  um  árangur áhugahvetjandi samtals á lífsstílsbreytingar hjá sjúklingum með 

kransæðasjúkdóm í hjartaendurhæfingu samanborið við hefðbundna meðferð og hvernig sá árangur 

var mældur. 

4.1 Leitarniðurstöður 

Leitin í gagnabönkum PubMed, Scopus og Ovid skilaði samtals 1167 greinum og að auki fundust þrjár 

greinar við handleit. Titlar voru skimaðir og tvítekningar fjarlægðar innan gagnabanka og milli þeirra og 

greinar sem tengdust ekki rannsóknarefninu voru teknar frá. Þá stóðu eftir 115 útdrættir sem voru 

lesnir og metnir með tilliti til þeirra inntökuskilyrða sem voru sett. Eftir lestur á útdráttum voru 68 

greinar útilokaðar. Eftir stóðu 47 greinar sem voru lesnar í fullri lengd og metnar útfrá 

inntökuskilyrðunum. Samtals átta greinar uppfylltu þau skilyrði. Hinar greinarnar 39 voru útilokaðar 

vegna þess að þátttakendur voru ekki með staðfestan kransæðasjúkdóm (n=8), þátttakendur voru ekki 

í hjartaendurhæfingu meðan á rannsóknarferlinu stóð eða höfðu aldrei verið í hjartaendurhæfingu 

(n=8), íhlutunin var ekki áhugahvetjandi samtal (n=11), rannsóknir voru fræðilegar samantektir sem 

voru byggðar á rannsóknum eldri en frá árinu 2013 (n=4), greinar sem voru yfirlitsgreinar eða 

rannsóknir sem voru ennþá í gangi (n=5) og íhlutunin var á formi símtala, smáskilaboða eða 

tölvupósta (n=3). Þær átta greinar sem uppfylltu inntökuskilyrðin voru metnar út frá gæðamatstækjum 

Joanna Briggs stofnunarinnar af tveimur rýnum og voru hafðar með í samantektinni.  Af þessum átta 

greinum voru sjö megindlegar rannsóknir og ein rannsókn var eigindleg. Flæðirit yfir niðurstöður 

gagnaleitar þar sem PRISMA aðferð var notuð við gagnagreiningu má sjá á mynd 1. (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, 2009).  

4.2 Rannsóknaraðferðir og gæðamat rannsókna 

Unnið var með eina eigindlega rannsókn og sjö megindlegar, þar af voru fjórar slemdnar samanburðar 

rannsóknir, tvær hálfstaðlaðar og ein þverrannsókn. Þrjár rannsóknir voru framkvæmdar í Hollandi, ein 

í Bandaríkjunum, ein í Noregi, ein í Litháen, ein á Írlandi og ein í Ástralíu. Elstu rannsóknirnar voru frá 

2013 (Beckie, Beckstead, Kip og Fletcher; Cole, Smith, Hart og Cupples; Murphy o.fl.) en yngsta frá 

janúar 2018 (Hoeve o.fl.). Ein rannsókn var frá 2015, tvær frá 2016 og ein frá 2017.  

Almennt voru gæði rannsókna mikil í samanburði við rannsóknarsnið þeirra. Flestar rannsóknirnar 

fengu fullt hús stiga. Algengasti veikleiki megindlegra rannsóknanna sneri að því hvort hægt hafi verið 

að blinda þátttakendur og rannsakendur fyrir slembiskiptingunni í hópana. Veikleiki eigindlegu 

rannsóknarinnar sneri að því að ekki var gerð grein fyrir menningarlegum eða kenningarlegum 

bakgrunni rannsakenda og áhrif rannsakenda voru ekki skilgreind. Nákvæmt yfirlit á niðurstöðum á 

gæðamati megindlegra og eigindlegra rannsókna má sjá í fylgiskjölum 7-10.  
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                  PRIMA 2009 Flow Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. PRISMA flæðirit og niðurstöður gagnaleitar 
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4.3 Úrtök sjúklinga  

Samtals tóku 3.604 einstaklingar þátt í rannsóknarhópum megindlegu og eigndlegu rannsóknanna, en 

úrtaksstærð hópanna var breytileg (spönn 45-1.127). Meðalaldur þátttakenda var 55-63 ár. Í einni 

rannsókn (Beckie o.fl., 2013), voru þátttakendur allir kvenkyns en af báðum kynjum í hinum 

rannsóknunum. Færri þátttakendur voru kvenkyns heldur en karlkyns í heildina eða 898 kona miðað 

við 2706 karla. Meirihluti þátttakenda var með staðfestan kransæðasjúkdóm  (n=3413).  Í rannsókn 

van den Wijngaart, Sieben, Vlugt, Leeuw og Bredie (2015) voru einungis 35% þátttakenda með 

staðfestan kransæðasjúkdóm en hinir með aðra æðasjúkdóma (e. vascular disease) eða höfðu fengið 

heilaáfall (e. stroke). Aðein ein rannsókn (Jørstad o.fl., 2016) gerði grein fyrir því hve langt var liðið frá 

greiningu kransæðasjúkdómsins. Þar voru flestir af þeim 754 þátttakendum eða 73% nýgreindir með 

kransæðasjúkdóm. Fimm rannsóknir gerðu grein fyrir helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms hjá 

sínum þátttakendum (Murphy o.fl., 2013; van den Wijngaart o.fl., 2015; Jørstad o.fl., 2016; Peersen 

o.fl., 2017; Hoeve o.fl., 2018) og voru þeir eftirfarandi: jákvæð ættarsaga (spönn 53-68%), blóðfita yfir 

meðferðarmörkum (spönn 37-81%), háþrýstingur (spönn 35-75%), líkamsþyngdarstuðull ≥25 Kg/m² 

(spönn 40-77%), ekki næg hreyfing (spönn 30-48%), reykingar (5-45%) og sykursýki (spönn 11-26%).  

Úrtök rannsóknanna átta voru kransæðasjúklingar í hjartaendurhæfingu. Að auki voru sjúklingar 

með aðra hjarta- og æðasjúkdóma í rannsókn van den Wijngaart og félaga (2015). Allir þátttakendur 

fengu samskonar meðferð hvort sem þeir höfðu kransæðasjúkdóm eða aðra hjarta- og æðasjúkdóma. 

Úrtök fjögurra rannsókna (Cole o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016; Peersen, o.fl., 2017;  Hoeve o.fl., 2018) 

voru fengin úr úrtökum annarra rannsókna. Það voru allt slembnar samanburðar rannsóknir á 

kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu.  

4.4 Samanburðarhópar  

Í megindlegu rannsóknunum sjö var um samanburðarhóp að ræða. Í rannsókn van den Wijngaart og 

félaga (2015) voru tveir samanburðarhópar sem fengu sömu íhlutun og tilraunahópurinn. Í 

samanburðarhópnum voru einstaklingar með æðasjúkdóma (e. vascular disease) eða höfðu fengið 

heilaslag (e. stroke). Þessar sjö rannsóknir áttu það sameiginlegt að bornir voru saman hópur 

kransæðasjúklinga sem fékk hefðbundna  hjartaendurhæfingu og hópur kransæðasjúklinga sem fengu 

auk hennar, samtal um lífstílsbreytingar á formi áhugahvetjandi samtals. Þátttakendur í flestum 

samanburðarhópunum (n=6) fengu það sem rannsakendur kölluðu hefðbundna hjartaendurhæfingu en 

í þremur af þessum rannsóknum (Murphy o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016; Pietroliene o.fl., 2016) var 

ekki gert nánar grein fyrir í hverju hún fólst. Í rannsókn Peersen og félaga (2017) var lítillega gert grein 

fyrir hefðbundinni hjartaendurhæfingu en í rannsókn Beckie og félaga (2013) var hún ítarlega 

skilgreind samkvæmt skilgreiningu Amerísku samtakanna um hjarta- og lungna endurhæfingu (e. 

American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation). Hoeve og félagar (2018) settu 

einnig fram ítarlega skilgreiningu á hefðbundinni hjartaendurhæfingu í sinni rannsókn. Rannsókn Cole 

og félaga (2013) var eigindleg rannsókn og þar var ekki um samanburð á milli hópa að ræða.  

4.5 Íhlutun 

Íhlutunin í rannsóknunum átta var áhugahvetjandi samtal. Mismunandi var hversu vel rannsakendur 

lýstu íhlutuninni og skilgreindu áhugahvetjandi samtal. Aðeins tvær rannsóknir (Murphy o.fl., 2013; 
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Pietroliene o.fl. 2016) settu fram skilgreiningu á áhugahvetjandi samtali. Í flestum rannsóknum (n=7) 

fengu þátttakendur einstaklingsmeðferð með samtali um lífstílsbreytingar á formi áhugahvetjandi 

samtals, ein rannsókn var eingöngu með hópmeðferð byggða á áhugahvetjandi samtals aðferðum 

(Beckie o.fl., 2013). Tvær rannsóknir (Peersen o.fl, 2017; Hoeve o.fl., 2018) voru með bæði 

einstaklings- og hópmeðferð byggða á áhugahvetjandi samtals aðferðum. Þátttakendur fengu 

einstaklingsmeðferð með áhugahvetjandi samtali í þeim rannsóknum sem tóku það fram, frá einu 

skipti og upp í átta. Í tveimur rannsóknum er ekki greint frá fjölda skiptanna (Cole o.fl., 2013; Beckie 

o.fl., 2013) og rannsókn Peersen og félaga (2017) tók ekki fram hversu oft þátttakendur fengu annað 

hvort einstaklings- eða hópmeðferð. Tímalengd hvers áhugahvetjandi samtals fyrir sig var mismunandi 

milli rannsókna (spönn 20-90 mínútur). Þrjár rannsóknir tóku ekki fram tímalengd hvers samtals fyrir 

sig (Beckie o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016; Peersen o.fl., 2017). Ekki var greint frá þeim 

meðferðaraðilum sem beittu áhugahvetjandi samtali í rannsóknum Cole og félaga (2013) og Peersen 

og félaga (2017) en í flestum hinum rannsóknunum voru það hjúkrunarfræðingar sem beittu samtals 

aðferðinni (Beckie o.fl., 2013; Murphy o.fl., 2013; van den Wijngaart o.fl., 2015; Jørstad o.fl., 2016; 

Hoeve o.fl., 2018). Aðrir meðferðaraðilar voru sálfræðingar, sjúkraþjálfarar, næringarfræðingar og 

félagsráðgjafar. Einungis þrjár rannsóknir gerðu grein fyrir því hvernig staðið var að þjálfun 

meðferðaraðilanna (van den Wijngaart o.fl., 2015; Jørstad o.fl., 2016; Pietroliene o.fl., 2016). Þjálfunin 

var frá 10 skiptum og upp í þriggja daga námskeið. Engin rannsókn skýrði frá mati á gæðum hvers 

áhugahvetjandi samtals fyrir sig. Sjá nánar í töflu 4., með yfrliti yfir íhlutanir rannsókna.  

4.6 Tímapunktar mælinga 

Allar rannsóknirnar átta voru framkvæmdar eftir útskrift þátttakenda af sjúkrahúsi en mismunandi tími 

hafði liðið frá útskrift. Tímabilið spannaði frá sex vikum og upp í þrjú ár. Í rannsókn Petroliene og 

félaga (2016) kemur ekki fram hve langur tími var liðinn frá útskrift þátttakenda en ganga má út frá því 

að ekki sé langur tími liðinn þar sem þátttakendur voru að byrja í hjartaendurhæfingu þegar 

rannsóknin er framkvæmd. Tímapunktar mælinga var mismunandi milli rannsókna og í sumum 

rannsóknum var um að ræða endurteknar mælingar. Grunnupplýsingar eins og kyn, aldur, menntun, 

atvinna og hjúskaparstaða voru skrásettar í upphafi og meginhluti útkomumælinga voru gerðar innan 

18 mánaða eftir að framkvæmd rannsóknar hófst. Í rannsókn Hoeve og félaga (2018) voru mælingar 

gerðar fjórum sinnum á 18 mánaða tímabili. Í rannsókn van den Wijngaart og félaga (2015) og Murphy 

og félaga (2013) voru mælingar gerðar tvisvar sinnum á 12-15 mánaða tímabili.  
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Tafla 4. Yfirlit yfir íhlutanir rannsókna 

Íhlutun  Rannsókn 

Hefðbundin hjartaendurhæfing og annarsvegar íhlutunarhópur 1 sem fékk auk þess fjögur 

einstaklingsviðtöl og fjögur hópviðtöl, 60-75 mínútur hvert, um lífstílsbreytingar á formi áhugahvetjandi 

samtals. Sjúkraþjálfarar, næringarráðgjafar og félagsfræðingar voru meðferðaraðilar og höfðu fengið 

þjálfun í áhugahvetjandi samtali en það ekki skilgreint nánar. Hins vegar var íhlutunarhópur 2 sem fékk 

einnig hefðbundna hjartaendurhæfingu auk þriggja einstaklingsviðtala og eins hópviðtals, 60-75 mínútur, 

um lífstílsbreytingar á formi áhugahvetjandi samtals, auk 5-6 símtala frá hjúkrunarfræðingi með þjálfun í 

áhugahvetjandi samtali. Ekki er fjallað nánar um þjálfun hjúkrunarfræðinganna. Ekki lagt mat á gæði 

áhugahvetjandi samtals eða áhugahvetjandi samtal skilgreint nánar hér. 

Hoeve o.fl. 

(2018) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing ásamt áhugahvetjandi samtali. Ekki skilgreint nánar. Einstaklings- og 

hópmeðferð, samtal tvisvar sinnum í viku í fimm vikur. Ekki talað um hve lengi hvert viðtal var, hverjir 

meðferðaraðilar voru eða hvaða þjálfun þeir fengu eða hvernig gæði áhugahvetjandi samtals var metið. 

Peersen o.fl. 

(2017) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing ásamt áhugahvetjandi samtali. Áhugahvetjandi samtal ekki skilgreint 

nánar. Fjögur einstaklingsviðtöl við hjartahjúkrunarfræðing á sex mánaða tímabili. Hjúkrunarfræðingarnir 

fengu þriggja daga þjálfun í áhugahvetjandi samtali. Ekki gert grein fyrir hvernig gæði áhugahvetjandi 

samtalanna var metið. 

Jørstad o.fl. 

(2016) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing auk áhugahvetjandi samtal ssem var skilgreint nánar. Einstaklings 

meðferð, 1-4  samtöl við sálfæðing sem hafði fengið tveggja daga þjálfun. Hvert viðtal var 45 mínútur. 

Þjálfun sálfræðinganna var á formi lestur bóka og greina ásamt hópkennslu. Ekki var gerð grein fyrir því 

hvernig mat var lagt á gæði áhugahvetjandi samtala sálfræðinganna.  

Pietroliene o.fl. 

(2016) 

Áhugahvetjandi samtal um lífstílsbreytingar byggt á þverkenningarlíkaninu um hegðunarbreytingu. Ekki 

skilgreint nánar. Einstaklings meðferð.  3-4 samtöl,  30-40mínútur hvert, yfir þriggja mánaða tímabil. 

Meðferðaraðilar: hjúkrunarfræðingar sem höfðu fengið þjálfun í 10 skipti. Ekki talað um hversu lengi hvert 

skipti var. Ekki gert grein fyrir hvernig gæði áhugahvetjandi samtal var mælt. 

Van den 

Wijngaart o.fl. 

(2015) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing auk áhugahvetjandi samtals og hugrænni atferlismeðferð sem hvort 

tveggja er skilgreint . Einstaklings meðferð. Samtal 1 sinni í viku í 90 mínútur á átta vikna tímabili. 

Hjúkrunarfræðingar og sálfræðingar voru meðferðaraðilar. Ekki talað um þjálfun þeirra eða mat lagt á 

gæði viðtala. 

Murphy o.fl. 

(2013) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing auk fræðslu um lífstílsbreytingar byggt á þverkenningarlíkaninu um 

hegðunarbreytingu og veitt á formi áhugahvetjandi samtals. Ekki skilgreint nánar. Hópmeðferð. Tímabil: 8 

vikur en ekki talað um hve mörgum sinnum. Meðferðaraðilar: hjúkrunarfræðingar. Ekki talað um þjálfun 

þeirra eða hvort mat hafi verið lagt á gæði áhugahvetjandi samtals. 

Beckie o.fl. 

(2013) 

Hefðbundin hjartaendurhæfing auk áhugahvetjandi samtals. Ekki skilgreint nánar. Einstaklings meðferð, 

20-60 mínútna samtal, á fjögurra mánaða tímabili en ekki talað um hversu oft. Ekki gert grein fyrir 

meðferðaraðilum, þjálfun þeirra eða hvort mat var lagt á gæði samtalsins. 

Cole o.fl. (2013) 

 

4.7 Mælitæki 

Ýmis mælitæki voru notuð við gangasöfnun og voru útkomumælingar og útkomubreytur rannsóknanna 

misjafnar þrátt fyrir sömu íhlutun. Grunnupplýsingar voru skrásettar í upphafi allra rannsóknanna. Í 

öllum rannsóknunum átta var lagt mat á einhverja af þeim áhættuþáttum kransæðasjúkdóms sem 

snúa að hreyfingu, matarræði, tóbaksnotkun, áfengisnotkun, blóðþrýstingi, blóðfitu, líkamsþyngd, 

ummáli kviðar og sálrænni líðan. Misjafnt var eftir rannsóknum hvort þessir þættir voru metnir aftur eftir 

íhlutun og í einhverjum rannsóknum var lagt mat á fleiri en einn þátt.  
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Allar rannsóknirnar nema ein (Hoeve o.fl., 2018) notuðust við spurningalista til að mæla 

útkomubreytur. Hoeve og félagar (2018) notuðu skrefamæli til mælingar á útkomubreytunni. 

Spurningalistarnir lögðu mat á ýmiskonar þætti eins og hversu mikla hreyfingu þátttakendur stunduðu, 

hvernig matarræði þeirra var, einkenni þunglyndis og kvíða, hver lífsgæði þátttakenda voru og 

tóbaksnotkun. Aðeins HADS spurningalistinn var notaður oftar en einu sinni (Petroliene o.fl., 2016; 

Peersen o.fl., 2017). Annars var um mismunandi spurningalista að ræða í rannsóknunum sem mældu 

mismunandi útkomubreytur eins og neyslu á fitu og trefjum, líkur á hjartaáfalli innan tveggja ára, 

persónueiginleika og meðferðarheldni við lyfjatöku. Þættir er hvetja og hindra lífstílsbreytingar voru 

metnir með viðtölum við þátttakendur í eigindlegri rannsókn Cole og félaga (2013). Aðeins ein 

rannsókn (Petroliene o.fl., 2016), lagði mat á áhugahvöt þátttakenda með því að mæla trú einstaklinga 

á eigin getu til að gera breytingar með matstækinu „readiness to change questionnaire“. Þetta 

matstæki var upphaflega útbúið til að mæla trú á eigin getu til breytingar á áfengisneyslu (Rollnick, 

1992) en rannsakendur þýddu það og breyttu til að geta einnig mælt trú fyrir breytingar á 

tóbaksnotkun, hreyfingu og mataræði. Með mælitækinu tóku rannsakendur mið af því hvar 

þátttakendur voru staddir í breytingarferlinu hverju sinni og notuðu það við mat á áhugahvöt.  

Algengasta útkomubreytingin var hreyfing, en sex rannsóknir lögðu mat á eða mældu hreyfingu 

þátttakenda. Ein rannsókn gerði mælingar á hreyfingu með því að notast við skrefamæli (Hoeve o.fl., 

2018), ein rannsókn notaði sjálfsmat þátttakenda (Peersen o.fl., 2017) og þrjár notuðu spurningalista 

(Cole o.fl., 2013; Murphy o.fl., 2013; van den Wijngaart o.fl., 2015). Ein rannsókn (Beckie o.fl., 2013) 

notaði þrekpróf í sínu mati. Þátttakendur voru undir eftirliti hjartasérfræðings meðan þeir hlupu eða 

gengu á hlaupabretti og mælingar á hámarksupptöku súrefnis og hjartsláttar voru notaðar til að leggja 

mat á hreyfingu.  

Sálræn líðan var mæld í fimm rannsóknum (Beckie o.fl., 2013; Cole o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016; 

Petroliene o.fl., 2016; Peersen o.fl., 2017). Af þeim voru kvíði og þungyndi útkomubreytur í þremur 

rannsóknum (Beckie o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016 og Petroliene o.fl., 2016) og mælt með fjórum 

mismunandi spurningalistum (State Trait Anxiety Inventory (STAI), Self-Report Depression Scale for 

Research in General Populaiton (CES-D), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) og Beck 

Depression Inventory (BDI)). Þrjár rannsóknir (Beckie o.fl., 2013, Jørstad o.fl., 2016 og Peersen o.fl., 

2017) mældu lífsgæði með fjórum mismunandi spurningalistum (Multiple Discrepancies Theory 

Questionnaire (MDT), Self-Anchoring Striving Scale (SASS), The SF-36v2 Health Survey, MacNew 

Heart Disease Heart-related Quality of Life questionnaire og 12-Item Short Form Health Survey (SF-

12)). Önnur sálfélagsleg gildi sem voru mæld voru persónueiginleikar þátttakenda og meðferðarheldni 

gagnvart lyfjatöku. Sjá töflu 5. með yfirliti yfir helstu mælitæki rannsókna. 
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Tafla 5. Yfirlit yfir helstu mælitæki rannsókna 

Útkombreyta Mælitæki Rannsókn 

Hreyfing Sjálfsmat  

Spurningarlitsi höfunda 

 

Skrefamælir  

Þrekpróf 

Godin (Leisure-time Exercise Questionnaire) spurningalisti til mats á 
hreyfingu 

Active Australia Survey við mat á hreyfingu. Sex mínútna göngupróf 

Peersen o.fl. (2017) 

van den Wijngaart 
o.fl. (2015)  

Hoeve o.fl. (2018) 

Beckie o.fl. (2013) 

Cole o.fl.(2013) 

 

Murphy o.fl. (2013) 

Mataræði Sjálfsmat  

 

 

Neysla á fitu og trefjum metið með DINE (Dietary Instrument for Nutrition 
Education) mælitækinu  

Fituneysla metin með Short Fat Questionnaire   

Lífeðlisfræðileg mæling á blóðsykri 

 

Peersen o.fl. (2017)  

van den Wijngaart 
o.fl. (2015) 

Cole o.fl.(2013) 

 

Murphy o.fl. (2013) 

van den Wijngaart 
o.fl. (2015)  
Beckie o.fl. (2013) 

Tóbaksnotkun Sjálfsmat 

 

Þvag var mælt m.t.t nikótíns. Mæling á nikótíni í útblásturslofti. 

van den Wijngaart 
o.fl. (2015) 

Beckie o.fl. (2013) 

Áfengisneysla Sjálfsmat van den Wijngaart 
o.fl. (2015) 

Blóðþrýstingur  

Blóðfita 

Líkamsþyngdar-stuðull 
og ummál kviðar 

Lífeðlisfræðileg mæling van den Wijngaart 
o.fl. (2015) 

Peersen o.fl. (2017) 

Jørstad o.fl. (2016)  

Murphy o.fl. (2013)  

Beckie o.fl. (2013) 

Lífsgæði  

 

Spurningalistar SF-12 (12-Item Short Form Health Survey) 

Heilsutengd lífsgæði metið með MacNew Heart Disease Heart-Related      
Quality of Life questionnaire 

Lífsgæði metið með MDT (Multiple Discrepancies Theory Questionnaire) 
mælitækinu 

Lífsgæði metið með SASS (Self-Anchoring Striving Scale) mælitækinu 

Peersen o.fl. (2017) 

Jørstad o.fl. (2016) 
 

Beckie o.fl. (2013) 

Kvíði og þunglyndi  

 

Kvíði og þunglyndi metin með HADS (Hospital Anxiety and Depression 
Scale) mælitækinu 

Þunglyndi metið með BDI (Beck Depression Inventory) mælitækinu 

Kvíði metinn með STAI (State Trait Anxiety Inventoy) mælitækinu 

Þunglyndi metið með CES-D (Self-Report Depression Scale for Research in 
General Population) mælitækinu  

Petroliene o.fl. 
(2016)  

Peersen o.fl. (2017)  

Jørstad o.fl. (2016) 

Beckie o.fl. (2013) 

Persónuleiki  Persónueiginleika mælitækið NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory) Petroliene o.fl. 
(2016) 

Áhugahvöt  Readiness to change questionnaire til að meta trú einstaklingsins á eigin 
getu til að gera breytingar varðandi áfengisneyslu, reykleysi, hreyfingu og 
mataræði 

Einstaklingsviðtöl. Búin til þemu. Hindranir gagnvart breytingu skráð. 

Petroliene o.fl. 
(2016)  
 
Cole o.fl.(2013) 

Meðferðarheldni  Morisky lyfjameðferðarheldni kvarði (Morisky Medication Adherence scale) Peersen o.fl. (2017) 

4.8 Árangur áhugahvetjandi samtals í hjartaendurhæfingu 

Hér á eftir fer samþætt lýsing á rannsóknarniðurstöðum út frá vinnuskjali í viðhengi 1. (matrix) á 

árangri áhugahvetjandi samtals í hjartaendurhæfingu og verða niðurstöður flokkaðar útfrá 

útkomubreytingum rannsóknanna: Áhættuþættir kransæðasjúkdóms; (1) hreyfing, (2) matarræði, (3) 
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tóbaksnotkun, (4) áfengisneysla, (5) blóðþrýstingur, (6) blóðfita, (7) líkamsþyngdarstuðull og ummál 

kviðar, (8) sálfélagsleg líðan; áhugahvöt; hvatar og hindranir lífstílsbreytinga.  

4.8.1 Áhættuþættir kransæðasjúkdóms 

Alls voru sex rannsóknir sem fjölluðu um breytingar á áhættuþáttum kransæðasjúkdóms fyrir og eftir 

íhlutun (Beckie o.fl., 2013; Cole o.fl., 2013; Murphy o.fl., 2013; van den Wijngaart o.fl., 2015; Peersen 

o.fl., 2017; Hoeve o.fl., 2018). Í rannsókn Petrioline og félaga (2016) var könnuð áhugahvöt 

þátttakenda varðandi breytingar á áhættuþáttunum. Algengast var að bera saman hreyfingu 

þátttakenda fyrir og eftir íhlutun og var það gert í öllum rannsóknunum nema tveimur (Jørstad o.fl., 

2016; Petrioline o.fl., 2016). Sex rannsóknir gerðu mælingar á blóðþrýstingi, blóðfitu, ummáli kviðar og 

fastandi blóðsykri en flestar þeirra gerðu ekki grein fyrir breytingum á þessum þáttum í niðurstöðum 

sínum. Þrátt fyrir að 11-26% einstaklinga í rannsóknunum væru með sykursýki og mælingar hefðu 

verið gerðar á blóðsykri þá skoðaði engin af þessum átta rannsóknum áhrif áhugahvetjandi samtals á 

blóðsykurgildi. Flestar rannsóknirnar leggja mat á fleiri en einn áhættuþátt kransæðasjúkdóms en gera 

þrátt fyrir það ekki alltaf grein fyrir samhengi þar á milli í niðurstöðum sínum. Ein rannsókn sýndi fram 

á að íhlutunarhópar rannsóknarinnar náðu marktækt oftar flestum þeim forvarnarmarkmiðum sem sett 

eru fram varðandi áhættuþætti kransæðasjúkdóms (Peersen o.fl., 2017). Þátttakendur í 

íhlutunarhópnum í rannsókn Murphy og félaga (2013) drógu úr líkum á að fá hjartaáfall innan tveggja 

ára samkvæmt skori með Farmingham áhættureikninum.  

4.8.1.1 Hreyfing  

Í sex rannsóknum var skoðaður árangur áhugahvetjandi samtals á hreyfingu og sýndu allar nema tvær 

(Cole o.fl., 2013; van de Wijngaart o.fl., 2015) fram á jákvæð áhrif hvað varðar aukna hreyfingu eða 

meira þol. Í rannsókn Hoeve og félaga (2018) kom fram marktækt aukið erfiðleikastig hreyfingar og 

aukin fjöldi skrefa á dag hjá íhlutunarhópnum. Að 18 mánuðum liðnum var erfiðleikastig hreyfingar 

ennþá viðhaldið. Rannsókn Murphy og félaga (2013) sýndi að þótt ekki væri marktækur munur á 

hreyfingu milli rannsóknarhópanna þá hreyfðu þátttakendur sig allir markvisst meira í lok rannsóknar. 

Hinsvegar jókst þrek þátttakendanna í íhlutunarhópnum meira en hinna. Sömu niðurstöður fengust í 

rannsókn Beckie og félaga (2013) sem mældi einnig þrek þátttakenda og þrátt fyrir að ekki væri 

marktækur munur milli rannsóknarhópanna, þá jókst þrekið í báðum hópunum um 27%. Rannsókn 

Peersen og félaga (2017) bar saman mismunandi hjartaendurhæfingu á tveimur sjúkrahúsum og 

niðurstöður sýndu að íhlutunarhópurinn á öðru sjúkrahúsinu, sem fékk hefðbundna 

hjartaendurhæfingu auk áhugahvetjandi samtal um lífstílsbreytingar, hreyfði sig marktækt meira en 

samanburðarhópurinn á hinu sjúkrahúsinu. Rannsókn van de Wijngaart og félaga (2015) á hópi 

einstaklinga með hjarta- og æðasjúkdóma sýndi að 4,1% einstaklinga hreyfðu sig minna eftir íhlutun. 

Þrátt fyrir að um sömu áhættuþætti sé að ræða hjá þessum sjúklingahópum geta afleiðingar 

sjúkdómanna verið mismunandi og því getur verið erfitt að túlka þessar niðurstöður. Huga þarf að því 

að við heilaáfall getur orðið það mikil líkamleg skerðing að hreyfing sé takmörkuð að einhverju eða öllu 

leyti. Í tengslum við minni hreyfingu sást hér aukning á ummáli kviðar og líkamsþyngdarstuðli. Í 

rannsókn Cole og félaga (2013), sem var eigindleg rannsókn, var lagt mat á hreyfingu með 

spurningalista en í niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki gerð nánar grein fyrir matinu.  
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4.8.1.2 Mataræði 

Alls voru fjórar rannsóknir sem lögðu mat á áhrif áhugahvetjandi samtals á mataræði. Tvær rannsóknir 

sýndu fram á bætt mataræði (Murphy o.fl., 2013; van de Wijngaart o.fl., 2015). Þátttakendur í 

rannsókn van den Wijngaart og félaga (2015) bættu nær allir, eða 81,3%, mataræðið sitt til muna. Í 

upphafi rannsóknarinnar voru að meðaltali 4,4% þátttakenda sem sögðust fara eftir ráðleggingum um 

mataræði og um 19% fannst þeir borða mjög óhollt. Jákvætt samband var á milli gæði mataræðis og 

lækkunar á blóðþrýstingi. Í rannsókn Murphy og félaga (2013), fjórum mánuðum frá upphafi 

rannsóknar, neyttu þátttakendur íhlutunarhópsins minni fitu, heldur en þátttakendur í 

samanburðarhópnum. Jákvætt samband var á milli aukinnar hreyfingar, minna ummáls kviðar og bætt 

mataræðis. Ekki var marktækur munur á mataræði þátttakenda eftir íhlutun í rannsókn Peersen o.fl 

(2017). Þrátt fyrir það lækkaði líkamsþyngdarstuðull þátttakenda í íhlutunarhópnum miðað við 

samanburðarhópinn. Rannsókn Cole og félaga (2013) lagði mat á trefja- og fituneyslu með 

spurningalista í upphafi rannsóknar en settu ekki fram neinar niðurstöðurnar á þessu mati.  

4.8.1.3 Tóbaksnotkun 

Tvær rannsóknir lögðu mat á tóbaksnotkun þátttakenda og er það lágt hlutfall rannsókna miðað við að 

allt að 45% einstaklinga, í þeim rannsóknum sem lögðu mat á tóbaksnotkun, reykja. Í rannsókn van de 

Wijngaart og félaga (2015) sýndu niðurstöður að 6,7% þátttakenda af þeim 29,3% sem reyktu í 

upphafi rannsóknar hættu að reykja. Svipaðar niðurstöður fengust úr rannsókn Peersen og félaga 

(2017) en þar hættu fleiri þátttakendur að reykja í íhlutunarhópnum miðað við samanburðarhópinn. 

Jákvætt samband var á milli reykleysis, lægri blóðfitu og aukinnar meðferðarheldni gagnvart lyfjatöku 

hjá meðferðarhópnum. Ein rannsókn (Beckie o.fl., 2013) mældi níkótín í þvagi þátttakenda og ef það 

reyndist jákvætt var nikótín mælt í útblásturslofti. Rannsakendur greindu ekki nánar frá niðurstöðum 

þessa mælinga eða könnuðu áhrif íhlutunar á tóbaksnotkun þrátt fyrir að 14% þátttakenda reyktu í 

upphafi rannsóknar.  

4.8.1.4 Áfengisneysla 

Ein rannsókn (van den Wijngaart o.fl., 2015) mældi áfengisneyslu þátttakanda fyrir og eftir íhlutun. 

Rannsóknin sýndi að af þeim 15,6% þátttakenda sem drukku áfengi í óhófi í upphafi rannsóknar drógu 

11,7% úr áfengisneyslu sinni. Ein rannsókn (Petroliene o.fl., 2016) sýndi fram á samband milli 

áfengisneyslu og þunglyndis. Þátttakendur sem mældust með fleiri þunglyndiseinkenni í upphafi 

rannsóknar sýndu meiri áhuga á því að draga úr áfengisneyslu eftir íhlutun.  

4.8.1.5 Blóðþrýstingur  

Ein rannsókn sýndi fram á jákvæðan árangur af áhugahvetjandi samtali varðandi lækkun á 

blóðþrýstingi en tvær rannsóknir sýndu að þótt blóðþrýstingur þátttakenda lækkaði, þá reyndist ekki 

vera marktækur munur á milli rannsóknarhópanna. Af þeim 328 einstaklingum í rannsókn van den 

Wijngaart og félaga (2015), voru tæp 42% með greininguna háþrýstingur. Eftir íhlutun sást marktæk 

lækkun á blóðþrýstingi um 10 mmHg. Eins og hefur verið lýst áður var hér að finna jákvætt samband á 

milli mataræðis og lækkunar á blóðþrýstingi. Í rannsókn Beckie og félaga (2013) var íhlutunarhópurinn 

konur og samanburðarhópurinn fékk hefðbundna endurhæfingu fyrir bæði kynin. Rannsóknin sýndi 
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fram á meira þrek hjá þátttakendum í íhlutunarhópnum, eins og hefur verið lýst hér að ofan, en það 

reyndist ekki vera martækur munur á milli hópana á blóðþrýstingi. Báðir hóparnir lækkuðu þó í 

blóðþrýstingi á meðan á rannsóknarferlinu stóð. Sömu niðurstöður er að finna í rannsókn Peersen og 

félaga (2017). Þar voru 53% þátttakenda í íthlutunarhópnum með háan háþrýsting og 57% í 

samanburðarhópnum. Þrátt fyrir að það mældist ekki marktækur munur á milli hópanna þá lækkaði 

blóðþrýstingurinn í báðum hópunum. 

4.8.1.6 Líkamsþyngdarstuðull og ummál kviðar 

Fjórar rannsóknir fjölluðu um áhrif áhugahvetjandi samtals á líkamsþyngdarstuðul og ummál kviðar og 

sýndu þær mismunandi niðurstöður. Rannsókn Peersen og félaga (2017) sýnir að íhlutunarhópurinn, 

þar sem tæp 30% einstaklinga var með BMI ≥ 25 kg/m², lækkaði marktækt í líkamsþyngdarstuðli 

miðað við samanburðarhópinn. Þrátt fyrir þessar niðurstöður reyndist ekki marktækur munur á milli 

hópana varðandi mataræði eða blóðfitugildi. Í upphafi rannsóknar van de Wijngaart og félaga (2015) 

voru 55,7% karlmanna og 31,2% kvenmanna með BMI ≥ 25 kg/m² og ummál kviðar yfir 

meðferðarmörkum. Þó að þátttakendur hefðu tileinkað sér bætt matarræði í lok rannsóknar og hefðu 

lækkað marktækt í blóðfitugildum, þá jókst BMI og ummál kviðar hjá þátttakendum eftir íhlutun. 

Rannsókn Murphy og félaga (2013) leiddi í ljós að hjá þátttakendum í íhlutunarhópnum minnkaði 

ummál kviðar marktækt, þeir drógu úr fituríku matarræði og lækkuðu í blóðfitugildum, miðað við 

samanburðarhópinn, samkvæmt mælingum, fjórum mánuðum frá upphafi rannsóknar. Í lok 

rannsóknar, að 12 mánuðum liðnum, var ekki marktækt munur á milli hópanna. Jákvætt samband sást 

á milli aukins þreks og minna ummáls kviðar hjá báðum hópununum í rannsókn Beckie og félaga 

(2013).  

4.8.1.7 Blóðfita  

Ein rannsókn sýndi marktækt fram á betri blóðfitugildi eftir íhlutun (van den Wijngaart o.fl.,  2015) en  

tæp 42% þátttakenda í þeirri rannsókn höfðu blóðfituröskun. Ekki var að sjá marktækan mun á 

blóðfitugildum milli íhlutunarhópa og samanburðarhópa í rannsóknum Peersen og félaga (2017) og 

Beckie og félaga (2013).  

4.8.1.8 Sálfélagsleg líðan  

Niðurstöður þriggja rannsókna gáfu vísbendingar um að áhugahvetjandi samtal í hjartaendurhæfingu 

getur stuðlað að auknum lífsgæðu kransæðasjúklinga og dregið úr kvíða og þunglyndi. Í rannsókn 

Jørstad og félaga (2016) kom fram marktæk aukning í heilsutengdum lífsgæðum auk þess sem 

þátttakendur þar mældust með færri þunglyndiseinkenni. Sömu niðurstöður fengust í rannsókn Beckie 

og félaga (2013). Rannsókn Peersen og félaga (2017) leiddi í ljós að þátttakendur í íhlutunarhópnum 

sýndu marktækt minni kvíðaeinkenni og meiri lífsgæði heldur en samanburðarhópurinn. Í þessari 

rannsókn var einnig sýnt fram á aukna meðferðarheldni gagnvart lyfjatöku hjá íhlutunarhópnum. 

Rannsókn Petroliene og félaga (2016) sýndi ekki fram á tengsl persónuleika eða kvíða og þunglyndi 

við árangur af áhugahvetjandi samtali. Einu jákvæðu tengslin sem voru fundin, voru á milli fleiri 

þunglyndiseinkenna í upphafi íhlutunar og meiri áhuga á að gera breytingu á áfengisneyslu.   
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4.8.2 Áhugahvöt  

Ein rannsókn (Petrioline o.fl., 2016) mældi eina vídd áhugahvatar þátttakenda með matstækinu 

„readiness to change questionnaire“ sem mælir trú á eigin getu varðandi breytingar. Þannig lögðu 

rannsakendur mat á það hvar þátttakendur voru staddir í breytingarferlinu hverju sinni varðandi 

reykleysi, áfengisnotkun, hreyfingu og mataræði og gátu metið áhugahvöt út frá því. Matstækið var 

lagt fyrir þátttakendur í upphafi og við lok rannsóknar. Í upphafi rannsóknarinnar voru flestir komnir á 

framkvæmdarstigið varðandi reykleysi, voru á foríhugunarstiginu varðandi áfengisneyslu, á 

íhugunarstiginu varðandi líkamsrækt og til jafns á íhugunarstiginu og framkvæmdarstiginu varðandi 

mataræði. Niðurstöður við lok rannsóknarinnar sýndu að fleiri þátttakendur í íhlutunarhópnum höfðu 

áhuga á að minnka áfengisneyslu, auka líkamsrækt og huga að mataræðinu heldur en þátttakendur í 

samanburðarhópnum.  

4.8.3 Hvatar og hindranir lífstílsbreytinga 

Eigindleg rannsókn Cole og félaga (2013) skoðaði upplifun 45 einstaklinga af áhugahvetjandi samtali. 

Dregnir voru fram þeir þættir sem voru hvetjandi og hindrandi varðandi lífstílsbreytingar. Fjögur megin 

þemu voru greind: hvati breytinga, persónulegar skoðanir, hindranir breytinga og upplýsingar. Þeir 

þættir sem ýttu undir áhuga einstaklinganna varðandi lífstílsbreytingar voru meðal annars stuðningur 

heilbrigðisstarfsfólks, markmiðssetning, ánægja, hræðsla og félagslegur stuðningur, þar með talið frá 

gæludýrum. Sá stuðningur og samkennd sem einstaklingar fundu í hjartaendurhæfingu veitti þeim 

aukið sjálfsöryggi til að gera breytingar. Að setja sér markmið í samráði við heilbrigðisstarfsfólk 

hjálpaði þeim að sjá leiðir til breytinga. Einstaklingum fannst mikilvægt að finna fyrir ánægju af því að 

stunda heilbrigðari lifnaðarhætti og upplifa ávinninginn sem fylgir eins og jákvæðara viðhorf. Því meira 

sem þeir trúðu því að breytingarnar myndu leiða til betri líðanar því líklegra var að breytingar yrðu 

gerðar. Einhverjir einstaklingar töluðu um að það væri hræðslan við að deyja eða vera upp á aðra 

komin líkamlega sem ýtti undir breytingar. Stuðningur frá fjöskyldum og vinum var mikilvægur þáttur 

varðandi breytingar en einnig stuðningur frá öðrum sjúklingum eins og í hjartaendurhæfingu. Að eiga 

hund var sterkur hvati varðandi hreyfingu.  

Hindrandi þættir voru: lítill stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki eða fjölskyldu og vinum, freistingar og 

persónuleg vandamál. Einhverjum einstaklingum fannst þeir fá of litla fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki 

um leiðir til lífstílsbreytinga. Sumum fannst ástvinir ekki sýna því nógu mikinn skilning hversu erfitt það 

væri að gera lífstílsbreytingar. Öðrum fannst of mikið af freistingum út um allt og áttu erfitt með að 

standast þær. Einhverjir töluðu um það að leiði og of mikil röskun á daglegri rútínu ýttu undir mistök við 

lífstílsbreytingar. Aðrir sjúkdómar eins og gigt voru hindrandi þættir varðandi breytingar.  

 

 



  

44 

5 Umræða 

Klínískar leiðbeiningar varðandi annarsstigs forvarnir hjartasjúkdóma mæla með þverfaglegri 

hjartaendurhæfingu (Piepoli o.fl., 2016). Hlutverk hjúkrunarfræðinga þar er að meta einkenni 

versnunar og líðan ásamt því að veita fræðslu og stuðning við lífstílsbreytingar (Fridlund, 2002; 

Harbman, 2014; Piepoli o.fl., 2016). Tilgangur þessa verkefnis var að varpa ljósi á niðurstöður 

rannsókna á notagildi áhugahvetjandi samtals til grundvallar lífstílsbreytinga kransæðasjúklinga í 

hjartaendurhæfingu, með það að markmiði að nýta þekkinguna til þess að þróa og bæta þær 

hjúkrunarmeðferðir sem í boði eru og efla þannig hjúkrun þessa sjúklingahóps. 

Við mat á gæðum rannsóknanna átta í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt var notast við 

stöðluð gæðamatstæki frá JBI. Þó að gæði rannsóknanna hafi verið mikil í samanburði við 

rannsóknarsnið þeirra, þá lagði engin þeirra mat á gæði áhugahvetjandi samtalsins eða frammistöðu 

meðferðaraðilanna, þrátt fyrir að stöðluð gæðamatstæki séu til. Gæðamat JBI virðist ekki leggja 

áherslu á að leggja mat á íhlutunina sem verið er að rannsaka og þar af leiðandi virðast rannsakendur 

þurfa takmarkað að meta gæði eða koma með ítarlega skilgreiningu á íhlutunum sem þeir nota í 

sínum rannsóknum. Aðeins tvær rannsóknir í samantektinni skilgreindu og lýsingu á áhugahvetjandi 

samtal þrátt fyrir að það væri sú íhlutun sem verið var að árangursmeta í öllum rannsóknunum átta. 

Þar sem ekki var lagt mat á gæði samtalanna í rannsóknunum þá er takmarkað hægt að álykta um 

hvort það var í raun og veru samtalið sjálft sem hafði áhrif á útkomubreytur eða hvort það voru aðrir 

áhrifaþættir að verki. Í fimm rannsóknum voru það hjúkrunarfræðingar sem beittu samtals aðferðinni 

og tímalengd hvers samtals reyndist mismunandi milli rannsókna. Að auki var mismunandi eftir 

rannsóknum hvort um væri að ræða einstaklings- eða hópsamtöl og fjöldi skipta var heldur ekki sá 

sami. Ekki var alltaf gerð grein fyrir þjálfun meðferðaraðilanna. Þar af leiðandi er ekki hægt að leggja 

mat á hversu mörg samtölin þurfa að vera, hve lengi þau þurfa að vara eða hvort meðferðaraðilinn og 

fjöldi einstaklinga í samtalinu skiptir máli varðandi árangur samtalsins á lífstílsbreytingar 

kransæðasjúklinga. Eru þessar ályktanir í samræmi við aðrar rannsóknir. Lee, Choi, Yum, Yu og Chair 

(2016) komust að sömu ályktunum í sinni fræðilegu samantekt á 14 slembnum 

samanburðarannsóknum. Þar bentu niðurstöður þó til þess að því fleiri samtöl sem þátttakendur fengu 

því betri árangur náðist varðandi lífstílsbreytingar.   

Sex af þeim átta rannsóknum sem teknar voru með í þessari fræðilegu samantekt báru saman hóp 

einstaklinga með kransæðasjúkdóm sem annars vegar fékk hefðbundna hjartaendurhæfingu og hins 

vegar hefðbundna hjartaendurhæfingu auk áhugahvetjandi samtals um lífstílsbreytingar. Ein rannsókn 

(Cole o.fl., 2013) var eigindleg og lýsti upplifun einstaklinga af áhugahvetjandi samtali. Í einni rannsókn 

(van den Wijngaart o.fl., 2015) var ekki gerður samanburður milli þátttakenda heldur fengu allir 

þátttakendur áhugahvetjandi samtal. Tilgangur allra rannsóknanna átta var þó að meta árangur 

áhugahvetjandi samtals á lífstílsbreytingar miðað við hefðbundna meðferð. Erfitt er að átta sig á því 

hvort þátttakendur í rannsóknarhópunum hafi fengið sömu hefbundnu hjartaendurhæfinguna þar sem 

einungis fjórar rannsóknir settu fram skilgreiningu á henni.  

Rannsakendur notuðu mismunandi mælitæki til að mæla margskonar útkomubreytur og því er 

samþætting niðurstaðna flókin. Rannsóknirnar fjölluðu allar um fleiri en einn áhættuþátt. Það er því 

ekki hægt að leggja mat á áhrif áhugahvetjandi samtals á hvern og einn áhættuþátt 
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kransæðasjúkdóms. Eðli kransæðasjúkdóms er þannig að oft er um marga samþætta áhættuþætti að 

ræða og hafa þeir að öllum líkindum víxlverkandi áhrif. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á árangri 

áhugahvetjandi samtals á lífstílsbreytingar fjalla því yfirleitt ekki um einn sjálfstæðan áhættuþátt og 

það gerir samþættingu og túlkun niðurstaðna margslungna. Rannsóknir síðari ára hafa beinst að 

leiðum til þess að draga sem mest úr sem flestum áhættuþáttum í stað þess að einblína á einn 

áhættuþátt (Piepoli o.fl., 2016). Rannsókn Murphy og félaga (2013) sýndi minni líkur hjá íhlutunarhópi, 

á öðru hjartaáfalli innan tveggja ára, samkvæmt Farmingham mælitækinu. Þar sem allir þátttakendur 

voru með fleiri en einn áhættuþátt þá gefa niðurstöður vísbendingar um að áhugahvetjandi samtal 

getur dregið úr versnun á kransæðasjúkdómnum og betri framtíðarhorfum fyrir einstaklinginn.  

Árangur áhugahvetjandi samtals á hreyfingu var skoðaður í sex rannsóknum af átta með sex 

mismunandi mælitækjum. Allar nema tvær sýndu fram á jákvæð áhrif hvað varðar aukna hreyfingu 

eða meira þol. Í rannsókn Hoeve og félaga (2018) var sýnt marktækt fram á aukið erfiðleikastig 

hreyfingar og fleiri skrefafjölda á dag hjá íhlutunarhópnum og að 18 mánuðum liðnum var erfiðleikastig 

hreyfingar ennþá viðhaldið. Rannsókn Murphy og félaga (2013) sýndi að hreyfing jókst í báðum 

rannsóknarhópunum en þrek þátttakendanna í íhlutunarhópnum mældist meira en hinna. Sömu 

niðurstöður fengust í rannsókn Beckie og félaga (2013) sem mældi einnig þrek þátttakenda og jókst 

þrekið í báðum rannsóknarhópunum um 27%. Eru þessar niðurstöður í samræmi við aðrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið. Rannsóknir Hardcastle og félaga (2013) og Pinto og félaga (2011) sem 

skoðuðu árangur áhugahvetjandi samtals á hreyfingu sýndu báðar fram á marktækan mun á aukinni 

hreyfingu hjá þeim þátttakendum sem fengu áhugahvetjandi samtal miðað við samanburðarhóp sem 

fékk hefðbundna meðferð. Þessar tvær rannsóknir voru með samtals 464 þátttakendum. Þar sem 

þátttakendur í íhlutunarhópnum stunduðu ennþá markvissa hreyfingu, 12 og 18 mánuðum eftir 

meðferðarlok, bendir það til að áhugahvetjandi samtal geti haft langvarandi áhrif á hreyfingu 

kransæðasjúklinga. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á langtíma áhrifum áhugahvetjandi samtals hjá 

einstaklingum í hjartaendurhæfingu og því eru þessar niðurstöður áhugaverðar.  

Fjórar rannsóknir af átta fjölluðu um áhrif áhugahvetjandi samtals á mataræði og sýndu tvær þeirra 

fram á bætt mataræði eftir íhlutun (Murphy o.fl., 2013; van den Wijngaart o.fl., 2015). Rannsókn van 

den Wijngaart og félaga (2015) sýndi að 81,3% þátttakenda bættu mataræðið sitt til muna. Í rannsókn 

Murphy og félaga (2013) sýndu niðurstöður að þátttakendur íhlutunathópsins neyttu minni fitu heldur 

en þátttakendur í samanburðarhópnum. Þrátt fyrir að ekki væri marktækur munur á mataræði 

þátttakenda eftir íhlutun í rannsókn Peersen o.fl (2017), þá lækkaði líkamsþyngdarstuðull þátttakenda í 

íhlutunarhópnum miðað við samanburðarhópinn. Rannsóknir hafa sýnt að mataræði hefur bæði áhrif á 

líkur þess að fá kransæðasjúkdóm og dauðsföll af völdum hans og með hollu mataræði má auk þess 

bæta heildar blóðfituhlutfallið, lækka blóðþrýsting og bæta blóðsykurstjórn (Piepoli o.fl., 2016).  

Aðeins voru þrjár rannsóknir af átta sem fjölluðu um áhrif áhugahvetjandi samtals á áfengisneyslu 

og/eða tóbaksnotkun. Það er áhugavert hversu fáar rannsóknir fjölluðu um tóbaksnotkun (n=2) miðað 

við að tæp 45% einstaklinga, í þeim rannsóknum sem lögðu mat á tóbaksnotkun, reykja. Í ljósi þess 

hver erfitt það getur verið að hætta að reykja þá taldi höfundur að rannsóknir á áhrifum áhugahvetjandi 

samtals á reykingar hefðu meira vægi en hér var raunin. Í rannsókn van de Wijngaart og félaga (2015) 

sýndu niðurstöður að 6,7% þátttakenda af þeim 29,3% sem reyktu í upphafi rannsóknar hættu að 

reykja. Svipaðar niðurstöður fengust úr rannsókn Peersen og félaga (2017) en þar hættu fleiri 
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þátttakendur að reykja í íhlutunarhópnum miðað við samanburðarhópinn. Ein rannsókn (van de 

Wijngaart o.fl., 2015) sýndi að af þeim 15,6% þátttakendum sem drukku áfengi í óhófi í upphafi 

rannsóknar drógu 11,7% úr áfengisneyslu sinni. Rannsókn Petroliene o.fl. (2016) gefur vísbendingar 

um að þeir sem sýna meiri þunglyndiseinkenni í upphafi hjartaendurhæfingar lýsi yfir meiri áhuga á að 

gera breytingar á áfengisneyslu eftir að hafa fengið áhugahvetjandi samtal.  

Aðeins voru þrjár rannsóknir af átta sem fjölluðu um áhrif áhugahvetjandi samtals á blóðþrýsting 

og/eða blóðfitu. Ein rannsókn (van de Wijngaart o.fl., 2015) sýndi fram á jákvæðan árangur af 

áhugahvetjandi samtali varðandi lækkun á blóðþrýstingi en tvær rannsóknir (Beckie o.fl., 2013; 

Peersen o.fl., 2017) sýndu að þótt blóðþrýstingur þátttakanda lækkaði, þá reyndist ekki vera 

marktækur munur á milli rannsóknarhópanna. Ein rannsókn (van de Wijngaart o.fl., 2015) sýndi 

marktækt fram á betri blóðfitugildi eftir íhlutun. Þar sem þetta eru fáar rannsóknir og ekki afgerandi 

niðurstöður er erfitt að meta árangur áhugahvetjandi samtals varðandi þessa tvo áhættuþætti. Huga 

verður að því að lyfjameðferð kransæðasjúklinga byggir meðal annars á blóðþrýstings- og 

blóðfitulækkandi lyfjum og það gæti mögulega haft áhrif til lækkunar og þar af leiðandi skekkt 

niðurstöður.   

Tveir ef sterkustu áhættuþáttum kransæðasjúkdóms eru sykursýki og offita. Þessir áhættuþættir 

eru í hvað örustum vexti nú á dögum og verði ekki brugðist þeirri þróun er hætta á að algengi 

kransæðasjúkdóms muni aukast aftur á næstu áratugum (Piepoli o.fl, 2016; Tómas Guðbjartsson o.fl., 

2014). Rannsókn Yusuf og félaga (2004) um tengsl offitu og áhættu á að fá kransæðastíflu leiddi í ljós 

sterk tengsl á milli þessara þátta. Niðurstöður sýna að þeir sem eru í yfirþyngd eru í tvö til þrefalt meiri 

hættu á að þróa með sér kransæðasjúkdóm og jákvæð tengsl eru á milli þess að hafa aukið mittismál 

og þess að fá kransæðastíflu. Þrátt fyrir að 11-26% einstaklinga í rannsóknunum í samantekt höfundar 

væru með sykursýki þá fjallaði engin af þeim um áhrif áhugahvetjandi samtals á blóðsykurgildi og í 

ljósi þess hversu sterkur áhættuþáttur sykursýki er, þá eru þessar niðurstöður áhugaverðar. Fjórar 

rannsóknir könnuðu áhrif áhugahvetjandi samtals á líkamsþyngdarstuðul og ummál kviðar og sýndu 

þær mismunandi niðurstöður. Rannsókn Peersen og félaga (2017) sýndi fram á að íhlutunarhópurinn 

lækkaði marktækt í líkamsþyngdarstuðli miðað við samanburðarhópinn. Rannsókn van den Wijngaart 

og félaga (2015) sýndi að þótt þátttakendur hefðu tileinkað sér bætt mataræði í lok rannsóknar og 

hefðu lækkað marktækt í blóðfitugildum, þá jókst líkamsþyngdarstuðullinn og ummál kviðar hjá 

þátttakendum eftir íhlutun. Rannsókn Murphy og félaga (2013) leiddi í ljós að þátttakendur í 

íhlutunarhópnum minnkuðu marktækt ummál kviðar, samkvæmt mælingum sem voru gerðar fjórum 

mánuðum frá upphafi rannsóknar. Í lok rannsóknar, að 12 mánuðum liðnum, var ekki marktækt munur 

á milli rannsóknarhópanna. Jákvætt samband sást á milli aukins þreks og minna ummáls kviðar hjá 

báðum hópununum í rannsókn Beckie og félaga (2013). Eldri fræðileg samantekt á átta slembnum 

samanburðarrannsóknum sýndi fram á betri árangur við notkun áhugahvetjandi samtals borið saman 

við hefðbundna meðferð varðandi þyngdartap (Hardcastle o.fl., 2013). Þessar niðurstöður gefa því 

vísbendingar um að áhrifaríkara sé að beita áhugahvetjandi samtali til að stuðla að þyngdartapi.  

Niðurstöður þriggja rannsókna (Beckie o.fl., 2013; Jørstad o.fl., 2016; Peersen o.fl., 2017) gáfu 

vísbendingar um að áhugahvetjandi samtal í hjartaendurhæfingu getur stuðlað að auknum lífsgæðum 

kransæðasjúklinga og dregið úr kvíða og þunglyndi. Aðrar eldri rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð 

tengsl áhugahvetjandi samtals við aukin lífsgæði (Uysal og Özcan, 2012; Hollins o.fl., 2013). Sýnt 



  

47 

hefur verið fram á jákvæð tengsl á milli þess að fá kransæðastíflu og verri lífsgæða fyrstu vikurnar á 

eftir útskrift af sjúkrahúsi (Uysal og Özcan, 2012). Sálfélagslegir þættir eins og þunglyndi og kvíði geta 

aukið brottfall í hjartaendurhæfingu og auk þess haft áhrif á horfur kransæðasjúklinga (Daly o.fl., 2002; 

Parashar o.fl.,2012; Herber o.fl., 2012). Því er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að hafa þessa þætti í 

huga og skima fyrir þeim. Rannsókn Petrioliene og félaga (2016) var annars eðlis en hinar sem eru í 

samantekt höfundar. Rannsakendur vildu skoða hvort mismunandi persónuleikar þátttakenda hefðu 

áhrif á árangur áhugahvetjandi samtals varðandi breytingu á hreyfingu, tóbaksnotkun og matarræði. 

Niðurstöður sýndu að persónuleikinn skiptir litlu máli þegar kemur að árangri áhugahvetjandi samtals á 

þessa áhættuþætti. Eru þessar niðurstöður mjög áhugaverðar og draga má þá ályktun að jafnmikill 

árangur næst af áhugahvetjandi samtali hjá einstaklingi sem er þunglyndur og hjá einstaklingi sem 

hefur jákvæða sýn á tilveruna.  

 Rannsókn Cole og félaga (2013) var eina eigindlega rannsóknin í hinni kerfisbundnu fræðilegu 

samantekt höfundar. Þar fjölluðu höfundar um upplifun 45 einstaklinga af áhugahvetjandi samtali.  

Niðurstöðurnar gefa mikilvægar upplýsingar um þá þætti sem geta stuðlað að eða hindrað 

lífstílsbreytingar og dýpri skilning á erfiðleikum þess að gera breytingar. Ljóst er að hegðunarbreyting 

er flókið ferli og margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á árangur. Út frá frásögnum þátttakenda 

mátti greina marga þætti er ýttu undir eða drógu úr áhugahvöt varðandi lífstílsbreytingar sem 

hjúkrunarfræðingar verða að hafa í huga. Hvetjandi þættir voru meðal annars stuðningur 

heilbrigðisstarfsfólks, markmiðssetning, ánægja, hræðsla og félagslegur stuðningur. Hindrandi þættir 

voru meðal annars lítill stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki eða fjölskyldu og vinum, freistingar og 

persónuleg vandamál. Þátttakendur lýstu yfir mikilvægi þess að fá stuðning og samkennd frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Að setja sér markmið í samráði við heilbrigðisstarfsfólk hjálpaði þeim til að sjá 

leiðir til breytinga. Þátttekendur sem sáu ávinning af breytingum áttu auðveldar með að viðhalda þeim. 

Þeir einstaklingar sem áttu í hvað mestum vandræðum með að gera breytingar virtust skorta áhugann 

og sáu ekki tilganginn með breytingunum. Eru þessar niðurstöður í samræmi við aðrar eigindlegar 

rannsóknir. Rannsókn Brobeck, Odencrants, Bergh og Hildingh (2014) fjallaði um upplifun 16 

einstaklinga (sex konur og 10 karlmenn) á áhugahvetjandi samtali varðandi lífstílsbreytingar. Þar 

töluðu einstaklingarnir um mikilvægi þess að finna fyrir stuðningi frá hjúkrunarfræðingum. Jákvæð 

upplifun af áhugahvetjandi samtali ýtti undir áhugahvöt til breytinga og jók vellíðan. Draga má þær 

ályktanir af þessum tveimur rannsóknum að upplifun einstaklinga af áhugahvetjandi samtali sé jákvæð 

og áhugahvetjandi samtal geti ýtt undir áhugahvöt og leitt til breytinga á lifnaðarháttum einstaklinga.  

Áhugavert var að af þeim átta rannsóknum í samantekt höfundar þá fjallaði engin þeirra um 

árangur áhugahvetjandi samtal á streitu jafnvel þótt að streita sér sjálfstæður áhættuþáttur kransæða-

sjúkdóms.  

Aðeins ein rannsókn (Petrioline o.fl., 2016) af átta, mældi eina vídd áhugahvatar þátttakenda fyrir 

og eftir íhlutun. Í ljósi þess að áhugahvetjandi samtal hefur gefist vel til að virkja eða efla innri 

áhugahvöt einstaklinga til breytinga þá má draga þá ályktun að til þess að geta metið árangur af 

samtalinu þá þurfi að gera mælingar á áhugahvöt einstaklingsins fyrir og eftir inngrip. Rannsóknir 

virðast í stórum dráttum mæla lífeðlisfræðileg gildi eins og breytingar á þyngd, blóðþrýstingi, blóðfitu 

og ummáli kviðar frekar en að skoða breytingar á áhugahvöt einstaklinga (Wilson o.fl., 2016). 

Lykilþáttur þess að vinna með einstaklinga sem þurfa að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum er að 
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meta áhugahvöt. Það er hægt með því að leggja mat á staðsetningu einstaklingsins í breytingarferlinu. 

Þannig getur meðferðaraðilinn mætt einstaklingnum þar sem hann er staddur og veitt viðeigandi 

meðferð á þeim tímapunkti (Diclemente o.fl., 2004). Petrioline og félagar (2016) notuðu matstækið 

„Readiness to Change Questionnaire“ sem mælir trú á eigin getu varðandi breytingar. Þannig lögðu 

rannsakendur mat á það hvar þátttakendur væru staddir í breytingarferlinu hverju sinni varðandi ýmsa 

heilsutengda hegðun og gátu metið áhugahvöt út frá því. Í upphafi rannsóknarinnar voru flestir komnir 

á framkvæmdarstigið varðandi reykleysi, á foríhugunarstiginu varðandi áfengisneyslu, á 

íhugunarstiginu varðandi hreyfingu og til jafns á íhugunarstiginu og framkvæmdarstiginu varðandi 

mataræði. Niðurstöður við lok rannsóknarinnar sýndu að fleiri þátttakendur í íhlutunarhópnum höfðu 

áhuga á að minnka áfengisneyslu, auka hreyfingu og huga að mataræðinu heldur en þátttakendur í 

samanburðarhópnum. Á árunum 2006-2007 var gerð stór lýsandi þversniðs rannsókn sem kallast 

EUROASPIRE III rannsóknin. Náði hún til 22 Evrópulanda og þátttakendur voru einstaklingar undir 

áttræðu og nýgreindir með kransæðasjúkdóm. Einn þáttur rannsóknarinnar kannaði algengi reykinga í 

þessum hópi ásamt því hversu tilbúnir þessir einstaklingar voru til þess að hætta að reykja með því að 

styðjast við þverkenningarlíkanið um hegðunarbreytingu. Af þeim 8.966 þátttakendum í rannsókninni 

reyktu 2.585 manns (um 17%) fyrir innlögn á spítala. Tekið var viðtal við þessa einstaklinga að 

meðaltali 15 mánuðum eftir útskrift af spítala og þeir metnir með tilliti til þess hversu tilbúnir þeir voru til 

að hætta að reykja með því að sjá hvar þeir voru staddir í breytingarferlinu. 25,6% einstaklinganna 

voru á foríhugunarþrepinu, 16,8% voru á íhugunarþrepinu, 8,1% á undirbúningsþrepinu, 5,4% voru 

komnir á framkvæmdarþrepið og höfðu hætt að reykja innan sex mánaða og 44% voru á 

viðhaldsþrepinu og meira en sex mánuðir voru síðan þeir hættu að reykja (Kotseva o.fl., 2009; 

Prugger o.fl., 2015). Jákvætt samband var á milli þess að vera tilbúinn til að hætta að reykja og vera 

þátttakandi í hjartaendurhæfingu en neikvætt samband reyndist vera á milli þess að vera yngri, ekki 

tilbúinn til að hætta reykingum, þunglyndiseinkenna, hafa reykt lengi og óbeinna reykinga (til dæmis 

frá maka). Af þessu má sjá að um einn þriðji þeirra kransæðasjúklinga sem reykir ætlar sér ekki að 

hætta og það eru auknar líkur á að með því að fá sem flesta til þess að þiggja hjartaendurhæfingu þar 

sem veitt er reykleysismeðferð þá væri hægt að fjölga þeim sem myndu hætta. Huga þarf sérstaklega 

að yngri einstaklingunum sem eru ólíklegri til þess að þiggja hjartaendurhæfingu (Prugger o.fl., 2015).  

5.1 Hagnýting rannsóknar  

Þrátt fyrir að einstaklingar með kransæðasjúkdóm séu vel upplýstir um áhættuþætti sína og aðferðir til 

að draga úr þeim, þá dugar sú þekking ekki alltaf til að þeir geri breytingar á lifnaðarháttum. Það getur 

reynst mörgum erfitt að breyta hegðun sinni og því þarf að leita leiða til þess að styðja betur við 

þennan sjúklingahóp. Meiri líkur eru á lífstílsbreytingum ef notaðar eru aðferðir sem stuðla að 

hegðunarbreytingum heldur en hefðbundin sjúklingafræðsla eða ráðleggingar. Samstarf milli 

meðferðaraðila og sjúklings er nauðsynlegt og það þarf að huga að þeim hindrunum sem sjúklingurinn 

tjáir sig um og leita leiða til að bregðast við þeim. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa með 

kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu að kunna skil á og nota aðferðir sem stuðla að 

hegðunarbreytingu og virkjun áhugahvatar skjólstæðinga sinna. Hjúkrunarfræðingar eru taldir vera 

lykilaðilar í að styðja við einstaklinga með kransæðasjúkdóm og aðstandendur þeirra í ferlinu við að 

aðlagast breyttum lífsháttum. Þessi kerfisbundna fræðilega samantekt varpar ljósi á notagildi 
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áhugahvetjandi samtals til grundvallar lífstílsbreytinga kransæðasjúklinga í hjartaendurhæfingu. Hægt 

er að styðjast við niðurstöður hennar til að auka skilning og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks sem starfar 

með þessum sjúklingahópi á þeim þáttum er skipta máli varðandi lífstílsbreytingar og árangursríkar 

leiðir til að styðja við þær. Mikilvægt er að tækifæri myndist fyrir þróun og uppbyggingu á slíkum 

stuðningi á göngudeild kransæðasjúklinga á Landspítalanum.  

5.2  Styrkleikar og veikleikar  

Þessi samantekt hefur ýmsa styrkleika og veikleika. Kerfisbundnar fræðilegar samantektir hafa yfirleitt 

alltaf ákveðna aðferðafræðilega veikleika. Verið er að meta gögn annarra í stað þess að safna 

frumgögnum og það getur valdið ónákvæmni í túlkuninni. Einnig getur verið viss hætta á að mikilvæg 

gögn komi ekki fram við leit þrátt fyrir að næm leitarorð séu sett fram. Hér var leitað eftir greinum sem 

voru skrifaðar á ensku eða íslensku en sá möguleiki er fyrir hendi að einhverjar rannsóknir séu til sem 

hafa verið skrifaðar á önnur tungumál. Annar veikleiki er takmarkaður fjöldi rannsókna sem voru 

samþættar. Mælitæki sem voru notuð í rannsóknunum voru mismunandi og útkomubreytur margar og 

gerði samþættun erfiða. Íhlutun rannsóknanna var misvel skilgreind og engar rannsóknir mældu gæði 

íhlutunar. Styrkleikar samantektarinnar er að hún er unnin á kerfisbundinn hátt og má því segja að hún 

endurspegli það sem er vitað um árangur áhugahvetjandi samtals á lífstílsbreytingar 

kransæðasjúklinga í hjartaendurhæfingu. Leitin var skilgreind og skipulögð og viðurkenndir 

gagnabankar notaðir. Með nákvæmri lýsingu á þeirri aðferðafræði sem var notuð, auk staðlaðra 

matstækja, var innra réttmæti aukið. 
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6 Ályktanir  

Mikilvægt er að skilgreina þá sjálfstæða áhættuþætti kransæðasjúkdóms sem eru til staðar hjá 

hverjum og einum einstaklingi en jafnframt að hafa það í huga að oftast er um marga samþætta 

áhættuþætti að ræða sem hafa að öllum líkindum hafa víxlverkandi áhrif. Margir utanaðkomandi þættir 

virðast einnig hafa áhrif á áhugahvöt til breytinga. Þetta gerir lífstílsbreytingar flóknar fyrir 

einstaklinginn. Rannsóknir á áhættuþáttum kransæðasjúkdóms virðast í stórum dráttum mæla 

lífeðlisfræðileg gildi eins og breytingar á þyngd, blóðþrýstingi, blóðfitu og ummáli kviðar frekar en að 

skoða breytingar á áhugahvöt einstaklinga. Lykilþáttur þess að vinna með einstaklinga sem þurfa að 

gera breytingar á lifnaðarháttum sínum er að meta áhugahvöt og hvar einstaklingurinn er staðsettur í 

breytingarferlinu hverju sinni. Þannig getur hjúkrunarfræðingurinn mætt einstaklingnum þar sem hann 

er staddur og veitt viðeigandi meðferð á þeim tímapunkti. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að átta 

sig á hvort einstaklingurinn sé tilbúinn eða ekki til að gera breytingar á lifnaðarháttum sínum vegna 

þess að það skiptir máli varðandi árangur breytinganna. Sterkar vísbendingar eru um að einstaklingum 

með kransæðasjúkdóm gangi betur að gera lífsnauðsynlegar breytingar á lifnaðarháttum sínum ef þeir 

fá samtal um lífstílsbreytingar á formi áhugahvetjandi samtals auk stuðnings frá heilbrigðisstarfsfólki til 

langs tíma.  

6.1 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafa gefið vísbendingar um góðan árangur af áhugahvetjandi samtali fyrir 

kransæðasjúklinga í hjartaendurhæfingu þá er ljóst að frekari rannsókna er þörf. Hegðunarbreyting er 

flókið ferli og margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á árangur. Framtíðarrannsóknir ættu að 

kanna áhrif þessara þátta. Huga ætti sérstaklega að langtíma rannsóknum en erfiðasti þáttur breytinga 

er viðhald þeirra. Áhugavert væri að skoða hvort munur sé á körlum og konum, ungum og öldruðum, 

þegar kemur að árangri áhugahvetjandi samtalsins varðandi lífstílsbreytingar. Fleiri rannsakendur ættu 

að nota viðurkennd matstæki, eins og MITI, til að meta gæði áhugahvetjandi samtalsins og skoða 

þannig hvort einstaklingur er í raun að fá það inngrip sem verið er að skoða. Auk þess má benda á að 

gagnlegt væri að rannsóknir séu gerðar með áhugahvöt einstaklinga sem útkomubreytu í stað 

lífeðlisfræðilegra þátta.  
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Fylgiskjal 2. Samantekt yfir helstu atriði rannsókna samantektarinnar (Matrix tafla) 

Heimild 

Ár 

Land 

Aðferð og 

úrtak  

Íhlutun og  

Samanburður 

Tíma-

punktar  

mælingar  

Mælitæki Tilgangur Niðurstöður 

Hoeve o.fl. 

(2018) 

 
Holland 

Slembin 
samanburðar-
rannsókn 
 
Kransæða-
sjúklingar í 
hjartaendur-
hæfingu 
Meðalaldur 59 
ára 
 
N=731  
Hópur 1: 
n=245 
Hópur 2: 
n=240 
Hópur3: 
n=246 
 
 

3 mismunandi hópar 
Hópur 1: stöðluð 
hjartaendurhæfing: 2x75 
mín hópþjálfun á viku í 3 
mánuði. Einstaklings- og 
eða hópfræðsla. Engin 
eftirfylgni  
 
Hópur 2:Stöðluð hjarta- 
endurhæfing auk 3x75 
mín einstaklings og 
hópfræðsla þar sem 
sjúkraþjálfarinn beitti 
áhugahvetjandi samtali 
Eftirfylgni í 9 mánuði- 
3x1klst hópþjálfun og 
3x1klst hópfræðsla 
Sjúkraþjálfari, 
félagsráðgjafi næringar-
fræðingur beittu 
augahvetjandi samtali 
 
Hópur 3: Stöðluð 
endurhæfing. Eftir 3 
mánuði þá var eftirfylgni 
í 9 mánuði á formi 
símtala frá hjúkrunar-
fræðingum þjálfuðum í 
áhugahvetjandi samtali 
5-6 símtöl fyrir hvern 
þátttakanda  

Mælingar  
eftir 3,12 og 
18 mánuði 

Mæling á 
erfiðleikastigi 
hreyfingar 
(mikið, 
miðlungs og 
lítið) og 
skrefafjöldi 
með skrefa- 
mæli 

Mat á áhrifum 
mismunandi 
hjartaendur-
hæfingu, með og 
án áhugahvetjandi 
samtali,  
bæði til stutts- og 
langstíma, á 
hreyfingu 
kransæðasjúklinga 

Marktækt meiri skrefafjöldi 
og hærra erfiðleikastig 
(meðal til mikilð), hjá  hópi  
2, miðað við hina hópana 
eða að metaltali 500 fleiri 
skref daglega 
Að 18 mánuðum liðnum 
var sama erfiðleikastigi 
viðhaldið   

Peersen 
o.fl.  
 
(2017) 
 
Noregur  
 

Þverrannsókn 
 
Útskrifaðir 
kransæða- 
sjúklingar 
 
 N=1127, 
Drammen 
(n=585)  
Vestfold 
(n=542) 
 
Meðalaldur á 
báðum stöðum  
61,5ár 
50% Kvk   
 

Í Drammen er 
endurhæfingin: 1 dagur í 
„hjarta skóla“ og 
sjúkraþjálfun 2x í viku í 6 
vikur  
Í Vestfold er 
endurhæfingin: 
þverfagleg með 
einstaklings viðtölum 
og/eða hópmeðferðum í 
fimm vikur, 2x í viku og 
er fræðslan  á formi 
áhugahvetjandi samtals. 
Sjúkraþjálfun 2x í viku í 
allt að sex mánuði 
 

2-36 
mánuðir eftir 
útskrift af 
sjúkrahúsi 

Áhættuþættir: 
reykingar, 
hreyfing, 
matarræði, 
mæling á BMI, 
blóðþrýstingi, 
LDL blóðfitu  
 
SF-12 sem 
metur lífsgæði 
HADS sem 
metur 
þunglyndi og 
kvíða  
Morisky 
Medication 
Adherence 
scale til að 
meta 
meðferðar- 
heldni 
gagnvart 
lyfjatöku 

Að bera saman 
hjartaendur-
hæfingu á tveimur 
sjúkrahúsum, m.t.t 
breytingar á 
áhættuþáttum, 
sálfélagslegri líðan 
og meðferðar-
heldni gagnvart 
lyfjatöku 
 

Í Vestfoldhópnum var 
marktækt jákvæðari 
breytingar á áhættuþáttum 
miðað við Drammen 
hópinn: meiri hreyfing 
(meira en 2-3x í viku), BMI 
undir 30kg/m² og aukin 
meðferðarheldni við 
lyfjatöku 
Ekki sýnt fram á mismun á 
milli hópa varðandi 
blóðfitugildi, bþ, matarræði 
eða tóbaksnotkun 
 í Vestfoldhópnum: 
marktækt meiri lífsgæði og 
minni kvíða  
 
Kransæðasjúklingar í 
Vestfold í hjartaendur-
hæfingu sýndu marktækt 
betri stjórn á áhættu-
þáttum sínum en  í 
Drammen 

Jørstad 
o.fl. 
  
(2016) 
 
Holland 

Slembin 
samanburðar 
rannsókn  
 
Kransæða-
sjúklingar í 
hjartaendur-
hæfingu 
 
N=754 
Meðalaldur 58 
ár   
20% konur 

Hjúkrunarstýrð 
göngudeild með fræðslu 
á formi áhugahvetjandi 
samtals 
Sex viðtöl á 6 mánaða 
tímabili, við hjúkrunar-
fræðing með sérhæfingu 
í hjartahjúkrun 
Samanburðarhópurinn 
fékk staðlaða 
hjartaendurhæfingu  
 

Að 12 
mánuðum 
liðnum 

Áhættuþættir 
skráðir  
Lífsgæði: 
MacNew Heart 
Disease 
Heart-related 
Quality of Life 
questionnaire. 
Þunglyndi: 
Beck 
Depression 
Inventory 
(BDI) 

Mat á árangri 
hjúkrunarstýrðar 
göngudeildar með 
fræðslu á formi 
áhugahvetjandi 
samtals á 
heilsutengd 
lífsgæði og 
einkenni 
þunglyndis 
kransæðasjúklinga 

Marktækur munur á 
auknum heilsutengdum 
lífsgæðum hjá 
íhlutunarhópnum miðað 
við samamburðarhópnum  
Minni þunglyndiseinkenni í 
íhlutunarhópnum  

Petroliene  
o.fl. 
 

Hálfstöðluð 
samanburðar 
rannsókn  

Samanburður: 
hefðbundin 
hjartaendurhæfing 

Upphaf og 
lok  
hjartaendur-

NEO-FFI 
kannar 
persónuleika 

Meta hvort 
mismunandi 
persónuleikar og 

Báðir hóparnir jafn 
reyðubúnir  til að gera 
breytingar á lifnaðarháttum 



  

60 

(2016) 
 
Litháen 

 
Kransæða-
sjúklingar í 
hjartaendur-
hæfingu sem 
lýst höfðu yfir 
áhuga á því að 
gera 
breytingar á 
lifnaðar-
háttum sínum 
 
N=142 
83 KK  
36 KVK 
Meðalaldur 
60,47 ára  
 

 
Íhlutun: hefðbundin 
hjartaendurhæfing 
ástamt áhugahvetjandi 
samtali 
Alls 1-4 viðtöl, 
45mín hvert  
 
Meðferðaraðilar: 
sálfræðingar sem fengu 
tveggja daga kennslu í 
áhugahvetjandi samtali 
 
Í íhlurunarhópnum voru 
9 (14,3%) sem fengu 1 
viðtal, 29 (46%) sem 
fengu 2 viðtöl, 22 
(34,9%)  3 viðtöl og 3 
(4,8%) sem fengu 4 
viðtöl 

hæfingar HADS: mat á 
þunglyndi og 
kvíða  
Readiness to 
change:hversu 
reyðubúinn 
einstaklingur 
er varðandi 
breytingar og 
hvar hann er 
staddur í 
breytingar-
ferlinu 

sálræn líðan skiptir 
máli m.t.t 
lífstílsbreytinga og 
árangurs af 
áhugahvetjandi 
samtali 

sínum í upphafi 
Einstaklingar í 
íhlutunarhópnum sýndu 
meiri áhuga á að gera 
breytingar á áfengis-
neyslu, hreyfingu og 
matarræði  
Jákvætt samhengi var á 
milli breytingar á 
áfengisneyslu og 
þunglyndi í 
íhlutunarhópnum. 
 
Persónuleikar einstaklinga 
skipta ekki máli varðandi 
árangur af áhugahvetjandi 
samtali 

van den 
Wijngaart  
o.fl.  
 
(2015) 
 
Holland 

Hálfstöðluð 
samanburðar-
rannsókn  
 
Sjúklingar með 
áhættuþætti 
hjarta- og 
æðasjúkdóma  
 
N=294  
 
n=103(35%): 
kransæða-
sjúklingar  
 
n=191(64,7%: 
aðrir 
æðasjúklingar  
 
65% eða 191 
var KK 
Meðalaldur 65 
ár  
 

Hjúkrunarstýrð 
lífstílsmeðferð með 
áhugahvetjandi samtali  
Tekið mið af því hvar 
einstaklingurinn var 
staddur í 
breytingarferlinu 
Hjúkrunarfræðingar  
þjálfaðir í áhuga-
hvetjandi samtali 
4-5 viðtöl,30-45 mín. 
hvert yfir 3 mánuði  

Eftir 3-6 
mánuði   
mæling aftur 
á BMI, 
ummáli 
kviðar,bþ og 
blóðfitu-
gildum 
og aftur eftir 
9-15 mánuði 
til þess að 
meta 
langtíma 
áhrif  

Áhættuþættir: 
tóbaksnotkun, 
hreyfing, 
mattarræði, 
áfengisneysla, 
BMI, bþ, 
ummál kviðar, 
fastandi 
blóðsykur,  
blóðfitugildi 
Kreatíníngildi, 
þvagprufa og 
hjartalínurit 

Mat á árangri 
þvegfaglegrar  
hjúkrunarstýrðrar  
lífstílsmeðferðar á 
áhættuþætti 
hjarta-og 
æðasjúklinga 

29,3% allra reyktu að 
staðaldri (n=86)15,6% 
allra (n=46) notuðu áfengi 
í óhófi, 39,8% (n=117) 
stunduðu litla hreyfingu, 
19,5% borðuðu óhollt, 
55,7% allra voru með BMI 
≥25 og 31,2% með of 
mikið ummál kviðar. 
41,8% voru bþ≥ 140mmHg 
og LDL blóðfita 
≥2,5mmol/L hjá 41,8% 
 
Tíðni þeirra sem reyktu að 
staðaldri fækkaði um 
6,7%, 11,7% dróu úr 
áfengisneyslu sinni 
Flestir, 81,3%, fóru að 
huga að matarræðinu  
Margtæk lækkun sást á bþ 
og LDL blóðfitu 
Það dróst úr ráðlagðri 
hreyfingu um 4,1% og 
ummál kviðar og BMI jókst 

Murphy 
o.fl. 
 
(2013) 
 
Ástralía 

Slembin 
samanburðar-
rannsókn  
 
Kransæða-
sjúklingar í 
hjartaendur-
hæfingu 
 
N=275 
 
Meðalaldur 59 
ár  
 

8x1,5 klst vikulegra 
viðtala byggt á áhuga-
hvetjandi samtali og 
hugrænni atferlis-
meðferð samanborið við 
hefðbundna endur-
hæfingu  
Meðferðaraðilar: sál-
fræðingur og  hjúkrunar-
fræðingar 

Að 4 og 12 
mánuðum 
liðnum  

Áhættuþættir: 
tóbaksnotkun, 
matarræði, 
hreyfing, 
sykursýki, bþ, 
blóðfita, 
ummál kviðar  
Líkurnar á 
hjartaáfalli 
innan tveggja 
ára reiknað út 
með 
Farmingham 
reikninum  
Sex mínútna 
göngupróf  
  

Mat á árangri 
hugrænnar 
atferlismeðferð og 
áhugahvetjandi 
samtali á líkum 
þess að fá 
hjartaáfall innan 
tveggja ára og 
jákvæðari 
áhættuþætti   

Íhlutunarhópurinn dró 
verulega úr áhættu sinni á 
því að fá hjartaáfall innan 
tveggja ára  
Íhlutunarhópurinn dró 
töluvert meira úr fituneyslu 
að 4 og 12 mánuðum 
liðnum 
Kviðarummálið minnkaði 
hjá íhlutunarhópnum eftir 4 
mánuði 
 
Ekki var marktækur munur 
milli hópa varðandi tíðni 
hreyfingar en sex mínútna 
gönguprófið  kom betur út 
hjá íhlutunarhópnum  
Báðir hóparnir hreyfðu sig 
meira en í upphafi 

Beckie 
o.fl.  
 
(2013) 
 
Banda-
ríkin 

Slembin 
samanburðar-
rannsókn 
 
Kransæða-
sjúklingar í 
hjartaendur-
hæfingu 
 
N=236  
 
Meðalaldur 63 
ára 

Samanburðarhópur : 
stöðluð hjartaendur-
hæfing: sjúkraþjálfun 
undir eftirliti í hjartasírita 
3x í viku í 12 vikur, 
hópþjálfun og hóp-
fræðsla fyrir bæði kynin 
Íhlutunarhópur:  sama 
og samanburðarhópur 
nema að því leyti að þar 
voru bara konur saman 
og fræðslan var byggð á 
þverkenningarlíkaninu 

Í upphafi og 
lok endur-
hæfingar 

Áhættuþættir: 
Bþ, BMI, 
ummál kviðar, 
blóðfitugildi, 
fastandi 
blóðsykur, 
hlutfall 
líkamsfitu, 
Þvag og 
útöndun m.t.t 
nikótíns 
Áreynslupróf 
State Anxiety 

Mat á árangri 
hjartaendur-
hæfingar  fyrir 
konur, þar sem 
áhugahvetjandi 
samtali er beitt, á 
áhættuþætti og 
sálfélagslega líðan 

Íhlutnuarhópurinn fór 
marktækt oftar í 
sjúkraþjálfun og 
hópfræðslu og mældist 
með minni þunglyndis-
einkenni og aukin lífsgæði 
Einnig sýndi hann 
aukningu á fleiri atriðum á 
spurningarlistanum um 
heilsutengd lífsgæði 
Ekki var marktækur munur 
milli hópana m.t.t. 
lífeðlisfræðilegra gilda eða 
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um hegðunarbreytingu 
og veitt á formi 
áhugahvetjandi samtals  
 

Inventory (STI)  
fyrir kvíða 
Þunglyndi  
með CES-D  
Lífsgæði með 
MDT 
Heilsutengd 
lífsgæði með  
SF-36v2 

þreks en þessir þættir  
voru jákvæðari í lok 
rannsóknar hjá báðum 
hópunum 

Cole o.fl. 
 
(2013) 
 
Írland 

Eigindleg 
rannsókn 
 
Kransæða-
sjúklingar 
búnir með 
hjartaendur-
hæfngu 
 
N=45 
 
KK um 70% 
Flestir 60-70 
ára 
 

Samanburðarhópur: 
stöðluð hjartaendur-
hæfing 
Íhlutunarhópur: stöðluð 
hjartaendurhæfing 
ásamt áhugahvetjandi 
samtali 

Að 18 
mánuðum 
liðnum  

Viðtöl 20-60 
mín hvert 
Spurt um 
hvata og 
hindranir 
varðandi 
lífstíls-
breytingar og 
upplifun af 
áhuga-
hvetjandi 
samtali  
Godin fyrir 
hreyfingu  
DINE fyrir 
trefja- og fitu 
neyslu 

Að skoða hvaða 
þættir það eru sem 
hvetja eða hindra 
lífstílsbreytingar 
kransæðasjúklinga 

4 meginþemu: a) hvati til 
breytinga 
b) persónuleg trú- t.d á að 
breytingar leiði til bættrar 
heilsu eykur líkur á að þær 
verði gerðar 
Einstaklingar sem skorti 
trú sýndu marktækt lægri 
skor á Godin og DINE  
c) hindranir breytinga- t.d. 
lítill stuðningur frá 
heilbrigðisstarfsfólki, 
freistingar, lítill stuðningur 
og skilningur frá 
aðstandendum 
d) persónuleg vandamál 
t.d. lítið sjálfsmat, gigt og 
sykursýki 
 
Þættir sem ýttu undir 
áhugahvöt:  
a) stuðningur  og 
samkennd frá starfsfólki  
b) markmiðssetning 
c) ánægjan af hreyfingu og 
bættu matarræði 
d) hræðsla- við 
sjúkdómsástand og að 
geta ekki gert breytingar 
e) stuðningsnet ættingja, 
vina og gæludýra. Að eiga 
hund ýtti undir hreyfingu.   
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Fylgiskjal 3. Gæðamat JBI fyrir slemdnar samanburðarrannsóknir 

JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized Controlled Trials 

Reviewer     Date       

Author      Year   Record Number   

 Ye

s 

N

o 

Uncl

ear 
NA 

1. Was true randomization used for assignment of participants to treatment 
groups? □ □ □ □ 

2. Was allocation to treatment groups concealed? □ □ □ □ 
3. Were treatment groups similar at the baseline? □ □ □ □ 
4. Were participants blind to treatment assignment? □ □ □ □ 
5. Were those delivering treatment blind to treatment assignment?  □ □ □ □ 
6. Were outcomes assessors blind to treatment assignment? □ □ □ □ 
7. Were treatment groups treated identically other than the intervention of 

interest? □ □ □ □ 
8. Was follow up complete and if not, were differences between groups in 

terms of their follow up adequately described and analyzed? □ □ □ □ 
9. Were participants analyzed in the groups to which they were randomized? □ □ □ □ 
10. Were outcomes measured in the same way for treatment groups? □ □ □ □ 
11. Were outcomes measured in a reliable way? □ □ □ □ 
12. Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 

13. Was the trial design appropriate, and any deviations from the standard RCT 
design (individual randomization, parallel groups) accounted for in the 
conduct and analysis of the trial? 

□ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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Fylgiskjal 4. Gæðamat JBI fyrir hálfstaðlaðar samanburðarannsóknir 

JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies  

(non-randomized experimental studies) 

Reviewer     Date       

 

Author      Year   Record Number        

 

 Ye

s 

N

o 

Uncl

ear 

Not 

applicable 

1. Is it clear in the study what is the ‘cause’ and what is the ‘effect’ 
(i.e. there is no confusion about which variable comes first)? □ □ □ □ 

2. Were the participants included in any comparisons similar?  □ □ □ □ 
3. Were the participants included in any comparisons receiving 

similar treatment/care, other than the exposure or intervention 
of interest? 

□ □ □ □ 

4. Was there a control group? □ □ □ □ 
5. Were there multiple measurements of the outcome both pre 

and post the intervention/exposure? □ □ □ □ 
6. Was follow up complete and if not, were differences between 

groups in terms of their follow up adequately described and 
analyzed? 

□ □ □ □ 
7. Were the outcomes of participants included in any comparisons 

measured in the same way?  □ □ □ □ 

8. Were outcomes measured in a reliable way? □ □ □ □ 

9. Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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Fylgiskjal 5. Gæðamat JBI fyrir þverrannsóknir 

JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies  

Reviewer      Date      

 

 

Author       Year  Record Numbe 

 

 Ye

s 

N

o 

Uncl

ear 

Not 

applicable 

1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly 
defined? □ □ □ □ 

2. Were the study subjects and the setting described in 
detail? □ □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable 
way? □ □ □ □ 

4. Were objective, standard criteria used for 
measurement of the condition? □ □ □ □ 

5. Were confounding factors identified? □ □ □ □ 
6. Were strategies to deal with confounding factors 

stated? □ □ □ □ 
7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
□ □ □ □ 

8. Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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Fylgiskjal 6. Fylgiskjal JBI fyrir eigindlegar rannsóknir  

JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer      Date      

 

Author      Year  Record Number   

 Ye

s 

N

o 

Uncl

ear 

Not 

applicable 

10. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? 
□ □ □ □ 

11. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? 
□ □ □ □ 

12. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? 
□ □ □ □ 

13. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? 
□ □ □ □ 

14. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? 
□ □ □ □ 

15. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? 
□ □ □ □ 

16. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? 
□ □ □ □ 

17. Are participants, and their voices, adequately 

represented? 
□ □ □ □ 

18. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 

□ □ □ □ 

19. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? 
□ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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Fylgiskjal 7. Mat á skekkjum í slembnum samanburðarrannsóknum 

J=já 

N=nei 

E=ekki vitað 

 

 

Fylgiskjal 8. Mat á skekkju í hálfstöðluðum samanburðarrannsóknum 

Mat á skekkjum í slembnum 

samanburðarrannsóknum  

Hoeve 

o.fl. 

(2018) 

Beckie 

o.fl. 

(2013) 

Murphy 

o.fl. 

(2013) 

Jørstad 

o.fl. 

(2016) 

1) Var þátttakendum slembiraðað í hópa? J J J J 

2) Var vali á þátttakendum í hópa haldið leyndu? J J J J 

3) Voru hóparnir sambærilegir í upphafi? J J J J 

4) Voru þáttakendur blindaðir fyrir vali í hópana? J J J J 

5) Voru meðferðaraðilar blindaðir m.t.t íhlutun? E E J J 

6) Voru rannsakendur blindaðir m.t.t íhlutun? J J J E 

7) Var um sömu meðferð að ræða í 

samnburðarhópunum fyrir utan íhlutun?  

J J J J 

8) Er brottfall þátttakenda lýst og gert ráð fyrir þeim í 

greiningunni?  

J J J J 

9) Var gerð gagnagreining á þátttakendum í þeim 

hópi sem þeir voru valdir í? 

J J J J 

10) Voru útkomubreytur mældar eins í 

íhlutunarhópunum?  

J J J J 

11) Var útkomubreytur mældar með viðeigandi 

aðferðum? 

J J J J 

12) Var viðeigandi tölfræðiaðferðir notaðar við 

úrvinnslu gagna? 

J J J J 

13) Var þetta viðeigandi rannsóknarsnið fyrir þessa 

rannsókn? 

J J J J 

Heildarstig 12/13 12/13 13/13 12/13 
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Mat á skekkju í hálfstöðluðum 

samanburðarrannsóknum 

Petrioliene o.fl. 

(2016) 

Van de Wijngaart 

o.fl. (2015) 

1) Var á hreinu í rannsókninni hvað var „orsök“ og hvað 

var „afleiðing“? 

J J 

2) Voru þátttakendur sambærilegir? J N 

3) Fengu þátttakendur svipaða meðferð fyrir utan íhlutun? J J 

4) Var samanburðarhópur? J J 

5) Var um endurteknar mælingar að ræða fyrir og eftir 

íhlutun? 

J J 

6) Var brottfalli þátttakenda lýst og var gert ráð fyrir þeim í 

gagnagreiningunni? 

J J 

7) Voru útkomubreytur mældar á svipaðan hátt? J J 

8) Voru útkomubreytur mældar með viðeigandi aðferðum? J J 

9) Var viðeigandi tölfræðiaðferð notuð við úrvinnslu 

gagna?  

J J 

Heildarstig  9/9 8/9 

 J=já 

N=nei 

E=ekki vitað 
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Fylgiskjal 9. Mat á skekkju í þverrannsóknum 

Mat á skekkju fyrir þverrannsóknir Peersen o.fl. 

(2017) 

1) Voru inntökuskilyrði nógu skýr? J 

2) Var úrtakið skilgreint? J 

3) Var mat á íhlutun gerð með vieigandi hætti? J 

4) Voru útkomubreytur metnar með hlutlægum mælitækjum? J 

5) Voru utanaðkomandi breytur skilgreindar? J 

6) Var utanaðkomandi breytum stjórnað?  J 

7) Voru útkomubreytur mældar með viðeigandi aðferðum?  J 

8) Voru viðeigandi tölfræðiaðferðir notaðar við úrvinnslu gagna? J 

Heildarstig  8/8 

J=já 

N=nei 

E=ekki vitað 
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Fylgiskjal 10. Mat á skekkjum í eigindlegum rannsóknum  

Mat á skekkjum í eigindlegum rannsóknum  Cole o.fl. (2013) 

1) Er samræmi á milli hugmyndafræði og aðferðafræði? J 

2) Er samræmi á milli aðferðafræði og rannsóknaspurninga? J 

3) Er samræmi á milli aðferðafræði og gagnasöfnunaraðferða? J 

4) Er samræmi á milli aðferðafræði og framsetningu og greiningu gagna? J 

5) Er samræmi á milli aðferðafræði og túlkunar á gögnum? J 

6) Er útksýring á menningarlegri og kenningarlegri stöðu rannsakenda? E 

7) Eru áhrif rannsakenda á rannsókn skilgreind? En áhrif rannsóknar á 

rannsakendur? 

E 

8) Kemur rödd þátttakenda vel fram? J 

9) Er rannsóknin siðferðilega rétt og liggur fyrir samþykki siðanefndar?  J 

10) Kemur fram í ályktun, sú túlkun sem var dregin af gögnunum?  J 

Heildarstig  8/10 

J=já 

N=nei 

E=ekki vitað 

 

 

 


