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Útdráttur 
 

Rannsókn þessi var gerð til að kanna áhrif svæðameðferðar, náttúrulegrar og heildrænnar 

meðferðar, á þunglyndi og kvíða. Þunglyndi vegur hvað þyngst í að veikja heilsufarslegt 

ástand samanborið við aðra sjúkdóma. Rannsóknir hafa sýnt fram á að svæðameðferð dragi úr 

kvíða en áhrif hennar á þunglyndi eru óþekkt. Rannsóknin var framskyggn, slembuð meðferð-

arprófun með víxlsniði þar sem þátttakendum í rannsókninni var skipt með tilviljunaraðferð í 

tvo hópa. Þátttakendur í rannsókninni voru 17 einstaklingar sem greindir höfðu verið þung-

lyndir af lækni.  

Eftirfarandi rannsóknartilgátur og -spurningar voru settar fram: Svæðameðferð dregur 

marktækt úr þunglyndi mælt með þunglyndiskvarða Beck. Svæðameðferð dregur marktækt úr 

kvíða mælt með kvíðakvarða Spielberger. Er marktækur munur á þunglyndi milli hópa A og 

B eftir meðferð? Er marktækur munur á kvíða milli hópa A og B eftir meðferð? Er marktækur 

munur á þunglyndi hjá hóp A og B milli tíma 1, 2 og 3? Er marktækur munur á kvíða hjá hóp 

A og B milli tíma 1, 2 og 3? 

Hver þátttakandi rannsóknarinnar svaraði spurningalistum og viðtölum þrisvar á 16 

vikna rannsóknartímabili og fékk 10 svæðameðferðir á meðferðartímanum. Áhrif meðferðar 

voru mæld með þunglyndiskvarða Beck og kvíðakvarða Spielberger, Y-I og Y-II, og með við-

tölum. Áreiðanleikastuðlar þunglyndiskvarða Beck og kvíðakvarða Spielberger, Y-I, voru 

ásættanlegir en áreiðanleiki Y-II var mjög lágur miðað við áreiðanleikastuðul kvarðans í 

heild. Við úrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði, línuleg aðhvarfsgreining og parað t-próf. 

Parað t-próf sýndi að svæðameðferð hafði jákvæð áhrif á þunglyndi, bæði strax eftir meðferð 

og eftir 16 vikur, miðað við svörun á þunglyndiskvarða Beck hjá bæði A- og B-hóp (p = 

0,000). Meðferðin virðist einnig draga úr ástandskvíða (p = 0,000) en lyndiskvíði jókst (p = 

0,014).  

Rannsóknarniðurstöður gefa vísbendingar um að svæðameðferð dragi úr þunglyndi og 

ástandskvíða og að skoða megi svæðameðferð sem sjálfstæða- og/eða viðbótarmeðferð við 

þunglyndi og kvíða. Niðurstöður gefa jafnframt tilefni til frekari rannsókna um hvernig með-

ferðin þjóni best skjólstæðingum innan sem utan heilbrigðiskerfisins.  

 

 

 

Lykilorð: Svæðameðferð, óhefðbundin meðferð, þunglyndi, kvíði, framskyggn rannsókn 
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Abstract 
 

This research was done to study the effect of Reflexology, a natural and wholistic therapy, on 

depression and anxiety. Depression tops a list of comparable diseases in severely undermining 

overall state of health. Researches have shown that Refloxology can relieve anxiety but it´s 

effects on depression is unknown. The research was carried out as a randomised controlled 

trial with cross-over experimental design, where the participating subjects were randomly 

divided into two groups. Participants were 17 individuals with a medical diagnosis of de-

pression. Stress was examined as background criteria determining the individual expression of 

depression and anxiety. 

The following investigative questions were used: Reflexology significantly reduces 

depression as measured by the Beck Depression Inventory. Reflexology significantly reduces 

depression as measured by the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Is there a signifi-

cant difference in the depression between groups A and B after treatment? Is there a signifi-

cant difference in anxiety between groups A and B after treatment? Is there a significant diffe-

rence in the depression of groups A and B between session 1, 2 and 3? Is there a significant 

difference in the anxiety of groups A and B between session 1, 2 and 3? 

Each participant in the research project answered questionnaires and attended inter-

views three times over the 16 weeks, marking the time span of the project, receiving 10 thera-

py sessions during this period. The effect of the treatment was measured by the Beck Depress-

ion Inventory and by the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, Y-I and Y-II, and by 

interviews. Reliability test for the measuring scales revealed that the coefficient of reliability 

in Beck Depression Inventory and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, Y-I, was 

acceptable, while the reliability of Y-II was very low compared to the coefficient of reliability 

of the overall equipment applied. 

For the analysis descriptive statistics, linear regression analysis, and a paired t-test 

were applied. The results of the paired t-test indicate that Reflexology has positive effect on 

depression, both immediately following treatment and after 16 weeks. This is shown by the 

Beck Depression Inventory for both groups, A and B, p = 0,000. The therapy also seemed to 

reduce state anxiety, p = 0,000; while trate anxiety increased, p = 0,014.  

The research gives conclusive indication that Reflexology reduces depression and state 

anxiety and may thus be considered as an independent and/or complementary therapy relie-

ving depression and anxiety. The results of this research should also motivate further research 

on how Reflexology benefits clients within and outside the public health care system. 
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Kafli 1  
 

 

Hér verður fjallað um svæðameðferð í þeim tilgangi að rannsaka áhrif hennar á þunglyndi og 

kvíða. Svæðameðferð telst óhefðbundin meðferð en óhefðbundnar meðferðir hafa átt erfitt 

uppdráttar innan vísindasamfélagsins. Mikilvægt er að kanna áhrif fleiri úrræða á þunglyndi 

og kvíða en fyrir eru í heilbrigðiskerfinu þar sem þunglyndi virðist veikja heilsufarslegt 

ástand þjóða sem og fjárhagslega heilsu. Í upphafi þessa kafla er bakgrunnur rannsóknarinnar 

kynntur, þá er sagt frá tilgangi rannsóknarinnar, markmiði og rannsóknarspurningar kynntar 

til sögunnar. Færð verða rök fyrir vali á rannsóknaraðferðum, greint frá lykilhugtökum og þau 

skilgreind. Gerð verður grein fyrir gildismati og forsendum rannsakanda og takmarkanir 

rannsóknarinnar ræddar. 

 

1.1 Bakgrunnur  
 

Geðröskun á borð við þunglyndi vegur hvað þyngst í að veikja heilsufarslegt ástand saman-

borið við aðra sjúkdóma (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2007). Þunglyndi hefur verið einn 

þyngsti og dýrasti sjúkdómurinn sem herjar á mannkynið á heimsvísu og því hefur verið spáð 

að svo verði áfram, jafnt í þróuðum ríkjum sem og í þróunarlöndum (Landlæknisembættið, 

2007; Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2007). Þunglyndi birtist ekki einungis sem geðsjúk-

dómur, þunglyndi birtist á mismunandi hátt í sjúkdómsmynd annarra sjúkdóma, það er því 

leiðandi orsök í sjúkdómsbyrði hjá fólki með marga og langvinna sjúkdóma eins og hjarta-

kveisu, sykursýki, astma og gigt (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2007).   

Algengi örorku vegna geðraskana hefur aukist bæði hjá körlum og konum hér á landi 

síðan 1990. Geðraskanir hrjáðu 40% þeirra karla sem voru á skrá hjá Tryggingastofnun ríkis-
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ins árið 2005 vegna örorku, algengustu orsakir örorku hjá konum voru stoðkerfisvandamál 

(35%) og geðraskanir (31%) (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán 

Ólafsson, 2007).  

Skimun á ávísanir geðlyfja 1984 og 2001 sýnir tvöföldun í ávísun geðlyfja til fólks á 

aldrinum 20-59 ára. Magnaukningin var svipuð hjá báðum kynjum og í öllum aldurshópum, 

þó var hún hlutfallslega mest í yngsta hópnum. Í skýrslu Tómasar Helgasonar, Kristins 

Tómassonar, Eggerts Sigfússonar og Tómasar Zoëga (2004) er dregin sú ályktun að læknar og 

hin almenni borgari þekki í dag betur þá möguleika sem dragi úr vanlíðan og vanheilsu sem 

eru í dag meðhöndlaðir með „betri“ lyfjum. Þannig megi skýra aukna notkun geðlyfja fremur 

en að um verulega aukningu á tíðni geðraskana sé að ræða.  

Gera verður kröfu um frekari athugun á því hvað betur megi fara í meðferð við og 

forvörnum gegn þunglyndi. Vanlíðan og vanheilsu sem einstaklingar þjást af má e.t.v. með-

höndla á fleiri vegu en nú er gert. Lyf eru oftast dýr valmöguleiki bæði fyrir þjóðarbúið og 

einstaklinginn sem neytir þeirra auk þess sem þau hafa stundum í för með sér erfiðar auka-

verkanir. Kostnaður vegna tauga- og geðlyfja vegur mest í heildarlyfjakostnaði þjóðarinnar 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2008). Mörg góð úrræði eru í notkun í heilbrigðiskerfinu við 

þunglyndi og kvíða en samt sem áður virðist þörf fyrir fleiri úrræði miðað við þá sjúkdóms-

byrði sem þunglyndi leggur á mannfólkið. Þar sem rannsóknir á svæðameðferð hafa sýnt fram 

á áhrif meðferðarinnar á kvíða er ekki ólíklegt að svæðameðferð geti haft áhrif á þunglyndi en 

engar rannsóknir liggja fyrir um það.  
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1.2 Svæðameðferð við þunglyndi og kvíða 

 

Svæðameðferð er góð viðbót við þær meðferðir sem þegar eru í notkun innan heilbrigðis-

kerfisins. Svæðameðferð er skilgreind sem heildræn meðferð en í því felst að hafa áhrif á 

einstaklinginn í heild; á líkama og huga sem og á sál. Svæðameðferð er góð leið til heilsu-

bótar, hún veitir snertingu, samskipti og slökun, hún dregur úr streitu, kvíða og vanlíðan og 

vinnur þannig að heilsueflingu (Dougans, 2001; Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2007).  

Svæðameðferð er sérhæfð þrýstinuddmeðferð þar sem þrýstingi er beitt á ákveðin 

svæði, t.d. á fótum, og þau meðhöndluð til að hafa áhrif annars staðar í líkamanum. Meðferðin 

gengur út frá þeirri hugmyndafræði að allur líkaminn; líffæri, kirtlar, vöðvar og bein, endur-

speglist í fótum og höndum og að samband sé milli samsvarandi svæða. Þegar svæðameðferð 

er beitt er horft til þess að styrkja líkamann til sjálfshjálpar, bæta líðan, auka orku, draga úr 

streitu og hjálpa einstaklingum að takast á við sjúkdóminn fremur en að lækna hann 

(Dougans, 2001; Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2007). 

 

1.3 Óhefðbundin meðferð og heilbrigðisþjónustan 
 

Hjúkrunarrannsóknir beinast að mati á hjúkrunaraðgerðum til að tryggja gæði þeirra og 

árangur. Gera þarf grein fyrir þeirri meðferð sem veitt er, tilgangi hennar og árangri (Byrne, 

2001). Þessi rannsókn er liður í því að bæta við og efla þekkingargrunn um áhrif og árangur 

svæðameðferðar en slíkur grunnur er mikilvægur til að viðhalda notkun á meðferðinni innan 

hjúkrunar. Svæðameðferð og hjúkrun byggja á heildrænni hugmyndafræði og því getur 

svæðameðferð án vandkvæða verið góð sem viðbótarmeðferð í hjúkrun (Þóra Jenný Gunnars-

dóttir, 2006). Skilningur og aðgangur að gagnreyndum upplýsingum um óhefðbundnar með-

ferðir
1
 á borð við svæðameðferð getur hjálpað hjúkrunarfræðingum eða þeim sem vinna að 

                                                           
1
 Hugtökin heildræn meðferð og óhefðbundin meðferð eru skilgreind síðar í þessum kafla.  



18 

 

heilsueflingu við að velja meðferð og greina þörf einstaklinga á meðferð innan hjúkrunar. 

Óhefðbundnar meðferðir hafa átt erfitt uppdráttar innan vísindasamfélagsins. Innan hjúkrunar 

hefur skortur á gagnreyndri þekkingu um heildrænar meðferðir staðið meðferðum fyrir 

þrifum, einkum vegna þess að um þær hefur vantað vísindalega umfjöllun til að þær geti notið 

sanngjarnrar umræðu.  

Í gildi eru lög um græðara og þá þjónustu sem þeir veita en græðarar eru þeir kallaðir 

sem vinna með óhefðbundnar meðferðir samkvæmt lögum um græðara frá árinu 2005. Með 

þessum lögum styrktist staða óhefðbundinna meðferða og teljast slíkar meðferðir nú heilsu-

tengd þjónusta. Lögin ættu þannig að auðvelda heilbrigðisstarfsmönnum að rannsaka óhefð-

bundnar meðferðir inni á stofnunum.  

 

1.4 Tilgangur og markmið 

 

Mikilvægt er að skoða áhrif fleiri úrræða fyrir þunglynda og kvíðna einstaklinga. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að kanna áhrif svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða og, í framhaldi af 

því, að koma á framfæri aukinni þekkingu og vísindalegri umræðu um svæðameðferð. Jafn-

framt er tilgangurinn að svara rannsóknarspurningum og spurningum á borð við: Hver er 

reynsla fólks af svæðameðferð? Hver eru áhrif svæðameðferðar á mismunandi einkenni þung-

lyndis og kvíða, s.s. streitu? Telur fólk með þunglyndi og kvíða mikilvægt að fá slíka með-

ferð? Markmið rannsóknarinnar er að efla vísindalega þekkingu á svæðameðferð og kanna 

hvort heilbrigðiskerfið og notendur þess geti hagnýtt sér þá þekkingu sem rannsóknin hefur 

fram að færa 
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1.5 Rannsóknartilgátur og -spurningar 

 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru eftirfarandi rannsóknartilgátur og -spurningar settar 

fram: 

1. Svæðameðferð dregur marktækt úr þunglyndi mælt með þunglyndiskvarða Beck.  

2. Svæðameðferð dregur marktækt úr kvíða mælt með kvíðakvarða Spielberger.  

3. Er marktækur munur á þunglyndi milli hópa A og B eftir meðferð?  

4. Er marktækur munur á kvíða milli hópa A og B eftir meðferð?  

5. Er marktækur munur á þunglyndi hjá hóp A og B milli tíma 1,2 og 3? 

6. Er marktækur munur á kvíða hjá hóp A og B milli tíma 1, 2 og 3? 

 

1.6 Rök fyrir rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknin er slembuð framskyggn meðferðarrannsókn með víxlsniði (cross-over experi-

mental design) þar sem þátttakendum í rannsókninni er skipt með tilviljunaraðferð í tvo hópa, 

meðferðarhóp A og samanburðarhóp B, fjöldi þátttakenda í rannsókninni eru 17 einstaklingar 

sem greindir hafa verið þunglyndir af lækni. Með víxlsniði fæst stærri hópur sem fær meðferð 

og ekki meðferð, jafnframt gefast fleiri möguleikar til samanburðar á hópum og innan hóps 

þar sem hver hópur verður sinn eigin samanburðarhópur. Tekin eru hálfstöðluð viðtöl sem 

gera rannsóknina blandaða með eigindlegu ívafi og gefa þátttakendum tækifæri til að koma 

reynslu sinni á framfæri sem er mikilvægt þegar á að fá fram viðhorf ákveðinna hópa, í þessu 

tilfelli þunglyndra og kvíðinna einstaklinga. Með viðtölum axlar rannsakandi ábyrgð á þeirri 

rannsóknarmeðferð sem þátttakendur gangast undir og fylgist þannig með líðan þeirra. Töl-

fræðilegar aðferðir eru notaðar við úrvinnslu þar sem megindlegar rannsóknir miða að því að 

sýna tengsl milli breyta og jafnframt að safna óhlutdrægum og mælanlegum gögnum. 
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1.7 Skilgreining meginhugtaka 

 

Viðbótarmeðferð (complementary therapy): Notað yfir meðferðir sem eru til viðbótar þeim 

meðferðum sem eru í notkun innan heilbrigðisþjónustunnar (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 

2006). 

Óhefðbundin meðferð (Complementary and Alternative Medicine (CAM)): Óhefðbundnar 

meðferðir eru skilgreindar sem fjöldi heilsutengdra aðferða eða kerfa til að efla og bæta 

heilsu og sem margar byggja á heildrænum kenningum (NCCAM, 2009).  

Heildræn meðferð (holistic therapy): Heildræn meðferð byggir á heildrænni sýn sem er það 

að nálgast og horfa á einstaklinginn í samofinni heild með skilningi á aðstæðum hans og 

heilsutengdum þörfum (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Svæðameðferð: Felur hér í sér tvær aðferðir, svæðameðferð og viðbragðsmeðferð. Þessar tvær 

aðferðir eru fléttaðar saman í þá meðferð sem hér er kölluð svæðameðferð og sem notuð 

er á þátttakendur rannsóknarinnar.  

Svæðameðferð (zonetherapy, reflexology) felur í sér sérstaka þrýstiaðferð (ákveðna 

nuddaðferð) sem beitt er á svæði og punkta á fótum og höndum. Hún byggir á þeirri 

kenningu að tiltekin svæði á fótum og höndum samsvari líffærum, kirtlum, vöðvum 

og beinum í líkamanum og að með því að meðhöndla þessi svæði megi hafa mark-

viss áhrif annars staðar í líkamanum (Dougans, 2001), þ.e. að hægt sé að meðhöndla 

hið stóra í gegnum hið smáa.  

Viðbragðsmeðferð (acupressure) er þrýstimeðferð á punkta á orkubrautum líkamans þar 

sem þær liggja um hendur og fætur. Viðbragðsmeðferð á samsvörun í nálastungum 

(acupuncture) á þann hátt að báðar aðferðir byggja á hugmyndafræðinni um orku-

brautir og hafa heildrænt sjónarhorn (Dougans, 2001).  

Þunglyndi: Amerísku sálfræðisamtökin skilgreina þunglyndi sem tilfinningaröskun eða geð-

röskun þar sem aðaleinkenni er tilfinningatruflun eða geðhvarfasýki (American Psycho-
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logical Association, 2007). Segja má að um þunglyndi sé að ræða þegar einkennin eru 

farin að skerða lífsgæði einstaklingsins og breyta háttum hans. Sjúkdómsmyndin er 

sjaldnast eins hjá tveimur einstaklingum og einkennin eru margvísleg (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir og Pind, 2003; McDowell og Newell, 1996; Tómas Zoëga og Gísli Á. 

Þorsteinsson,1993). Helstu þunglyndiseinkenni eru: tilfinningadeyfð, framtaksleysi, 

áhugaleysi, vonleysi, lágt sjálfsmat, einangrun, svartsýni, breyting á orku og það sem 

áður var gefandi er það ekki lengur (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind, 2003).  

Kvíði: Kvíði getur í grunninn verið af sömu orsök og þunglyndi en er aðgreindur frá því þar 

sem einkenni kvíða eru mun augljósari. Helstu einkenni eru miklar áhyggjur, sviti, óró-

leiki, taugaveiklun, skjálfti og svimi. Líkamleg einkenni eru óstöðugur blóðþrýstingur, 

hjartsláttur og hröð öndun (McDowell og Newell, 1996).  

 

1.8 Gildismat rannsakanda 

 

Efnisval rannsakanda er beintengt áhuga hans á andlegri og líkamlegri líðan skjólstæðinga og 

áratuga reynslu af heildrænni nálgun og trú á bæði hefðbundnar og heildrænar heilsubótar-

aðferðir. Rannsakandi hefur kennt slökun til margra ára og telur gagnsemi hennar vera mikla 

en reynsla hans af svæðameðferð hefur fært honum þá trú að meðferðin geti boðið einstak-

lingum sérstaka heilsubót að öllum öðrum meðferðum ólöstuðum. Vitneskju vantar um virkni 

svæðameðferðar svo sem á orkuáhrifum, djúpslökunaráhrifum og áhrifum á blóðrás, taugaboð 

og kirtlastarfsemi. Heildaráhrif af meðferð eða því að ná jafnvægi á ný hafa stundum verið 

kölluð heilunaráhrif sem hugsanlega hefur valdið einhverjum truflunum. Í stuttu máli þá er 

þetta megin ástæðan fyrir vali rannsakanda á rannsóknarefninu.  

Forsenda rannsakanda fyrir vali á rannsóknarefni er tengd tilgátu hans um áhrif með-

ferðarinnar á streitu. Ef hægt er að lýsa streitu sem orkuástandi/hugarástandi, jákvæðu eða 
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neikvæðu, og ef spegla má áhrif streitu í þunglyndi og kvíða þá er tengingin við svæðameð-

ferð hugsanlegri þar sem hún er talin vinna inn á orku og jafnframt eru orkubrautarfræði 

notuð í meðferðinni. Þau flóknu ferli sem fara af stað í líkamanum þegar streita gerir vart við 

sig má tengja við kenningar innan svæðameðferðar um neikvæðar hugsanir og hugarástand en 

þar er talið að hugarástand ásamt ytri þáttum, s.s. lélegu fæði og mengun, geti valdið breyt-

ingum í líkamanum og breytingum á orkuflæði líkamans. Sérstaklega tekur Ingham (1984) 

fram að neikvæðar tilfinningar og ótti séu sem eitur fyrir starfsemi kirtla og breyti efnaskipta-

starfsemi þeirra. Rannsakandi telur að tenging hugmyndafræði svæðameðferðar við viðfangs-

efnið þunglyndi og kvíða verði á þennan hátt skýrari sem og virkni svæðameðferðar á starf-

semi huga og líkama þar sem áhrifin af meðferðinni eru talin losa um staðnaða orku og örva 

blóðflæði. Með öðrum orðum er hugmynd rannsakanda sú að svæðameðferð losi um upp-

söfnun neikvæðra áhrifa streitu sem valda eða gætu valdið þunglyndi og kvíða.  

 

1.9 Takmarkanir rannsóknar 

 

Við upphaf rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir viðhorfi eða gildismati 

sínu gagnvart rannsóknarefninu og haldi sínu hlutverki sem rannsakandi í hlutlausum gír. 

Höfundur rannsóknar gerir sér fyllilega grein fyrir ástríðu sinni á efninu þar sem það rak hann 

áfram í að framkvæma rannsóknina og það getur mögulega skekkt hana í átt að jákvæðni. 

Hlutleysi við fyrirlögn viðtala, gagna og úrvinnslu var haft í huga. Megindleg úrvinnsla 

kemur að mestu í veg fyrir hlutlægni. Við val á mælitækjum var haft í huga áreiðanleiki og 

réttmæti spurningalista sem eru viðurkenndir innan vísindasamfélagsins. Hafa verður í huga 

að reynslu- og þjálfunarleysi rannsakanda í rannsóknarvinnu getur einnig haft áhrif á 

rannsóknina.  
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1.10 Samantekt 

 

Hér hefur verið farið stuttlega yfir bakgrunn rannsóknarinnar, erfiða stöðu og sjúkdómsbyrði 

þunglyndra í þjóðfélaginu og mikilvægi þess að geta boðið skjólstæðingum fleiri úrræði. Sagt 

var frá stöðu svæðameðferðar og mikilvægi rannsókna á heildrænum meðferðum innan 

hjúkrunar. Nefnt var mikilvægi þess að efla rannsóknir og vísindalega vitneskju um svæða-

meðferð og auka skilning á henni en það er tilgangur og markmið rannsóknarinnar. Rann-

sóknartilgátur og -spurningar fjölluðu um hvort draga mætti úr þunglyndi og kvíða með 

svæðameðferð. Rannsóknarsniðið er megindlegt með eigindlegu ívafi þar sem óhlutdræg og 

mælanleg gögn safnast en jafnframt er reynsla þátttakenda skoðuð með viðtölum. Helstu 

hugtök voru skilgreind og takmarkanir rannsóknarinnar ræddar.  
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Kafli 2 
 

 

Þegar rannsaka á svæðameðferð er mikilvægt að hafa heildræn áhrif hennar á þann er þiggur 

meðferðina í huga, þar með talin orkuáhrif, ekki síst í ljósi þess að líkamlegir, sálrænir og 

andlegir þættir verða ekki aðskildir þegar geðraskanir á borð við þunglyndi og kvíða eru með-

höndlaðar. Svæðameðferð er meðferð sem veitir snertingu, opnar fyrir samskipti og örvar 

heilunarkraft líkamans. Fyrir einstaklinga með þunglyndi og kvíða þá getur skort á að þessum 

þörfum sé fullnægt. Í byrjun þessa kafla verður farið yfir efnisleit varðandi rannsóknir og 

fræðilegt efni er tengist svæðameðferð og óhefðbundnum meðferðum. Svæðameðferð verður 

skoðuð út frá þróun, sögulegu samhengi og áhrifum, jafnframt verður fjallað um stöðu hennar 

innan heilbrigðiskerfisins og stuttlega fjallað um viðhorf notenda. Þunglyndi, kvíði og streita 

hvíla þungt á þjóðfélaginu þrátt fyrir þau meðferðarúrræði sem nú þegar eru í notkun og því er 

mikilvægt að kanna áhrif fleiri úrræða, s.s. svæðameðferðar, á einkenni einstaklinga sem þjást 

af þunglyndi og kvíða. Í seinni hluta kaflans verða niðurstöður nokkurra rannsókna á áhrifum 

svæðameðferðar, m.a. á kvíða, verki og vefjagigt, til umfjöllunar.  

 

2.1 Svæðameðferð og rannsóknir 
 

Rannsóknum á óhefðbundnum meðferðum fer fjölgandi og helst það í hendur við aukningu á 

eftirspurn eftir þeim í mörgum löndum (Bishop, Yardley og Lewith, 2007; Ernst, Schmidt og 

Wider, 2005; Andrews og Boon, 2005; McCabe, 2005). Þrátt fyrir það fannst við gagnaöflun 

(Medline, Embase, Cinal, og Cochrane library) engin rannsókn á áhrifum svæðameðferðar á 
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þunglyndi og kvíða þar sem þessi atriði voru fyrsta sjúkdómsgreining. Nokkrar rannsóknir á 

áhrifum svæðameðferðar á kvíða og lífsgæði fundust í tengslum við aðra sjúkdóma.  

Svæðameðferð hefur verið rannsökuð töluvert í tengslum við áhrif hennar á kvíða, 

ýmsar tegundir verkja, t.d. höfuðverki og bakverki, lífsgæði krabbameinssjúkra, lungnasjúk-

dóma og fleira en áhrif hennar á þunglyndi sem fyrstu sjúkdómsgreiningu hafa enn ekki verið 

tekin fyrir í evrópskum rannsóknum. Upplýsingar um austrænar rannsóknir eru takmarkaðar, 

t.d. vegna erfiðleika í sambandi við aðgengi og tungumálakunnáttu.  

Umræða um framskyggna, slembaða meðferðarprófun (RCT), eins og hér verður 

notuð, hefur verið gagnrýnd á meðal þeirra sem rannsakað hafa óhefðbundnar meðferðir 

(Pilkington, Rampes og Richardson, 2006; Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir, 

2007) þar sem hún er aðgerðabundin og leyfir síður sveigjanleika fyrir hvern og einn þátt-

takanda en heildrænar meðferðir byggja á einstaklingsmiðun og því að ná jafnvægi fremur en 

að meðhöndla einkenni.   

 

2.2 Áhrif meðferðaraðila 
 

Mackereth og Stringer (2005) fjalla um hlutverk meðferðaraðila í óhefðbundnum meðferðum 

þar sem ekki er gert ráð fyrir að lækna mein heldur bæta líðan. Í þess konar meðferðum felst 

stuðningur sem gefur hinum sjúka kraft til að þola erfiða reynslu. Jafnframt benda þeir á að 

óhefðbundnar meðferðir leggi áherslu á heilandi samband milli meðferðaraðila og sjúklings 

og það að gefa sér góðan tíma með skjólstæðingi.  

Framskyggnar rannsóknir eru taldar taka aðeins á áhrifum meðferðarinnar eða því sem 

verið er að prófa samkvæmt Verhoef o.fl., 2002 (vitnað til í Þóra Jenný Gunnarsdóttir og 

Helga Jónsdóttir, 2007), og reynt hefur verið að aðskilja áhrif meðferðaraðilans í mælingum 

sem mest, eftir standa þá áhrifin af upplifun og hvaða merkingu meðferðin hefur fyrir ein-
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staklinga. Helsta fyrirstaða í rannsóknum á svæðameðferð er að ekki hefur fundist viðeigandi 

samanburðarmeðferð. Sýndarnudd hefur verið notað sem samanburðarmeðferð en þær nudd-

strokur sem þar eru framkvæmdar virðast framkalla þægindaáhrif líkt og aðrar nuddmeðferðir 

og eru of líkar þeirri meðferð sem verið er að prófa. Heildræn áhrif meðferðar geta einnig 

flækt mælingar þar sem erfitt er að mæla heildaráhrif, s.s. almenna vellíðan, orkuáhrif, upp-

lifun o.fl., og margar breytur flækja niðurstöður. Jafnframt er mat á orkuáhrifum meðferðar-

innar einungis byggt á huglægu mati hvers nuddþega þar sem ekki hafa enn fundist aðrar að-

ferðir til mælinga á orku einstaklinga. 

 

2.3 Viðhorf og eftirspurn eftir óhefðbundnum meðferðum 
 

Hlutfall fólks sem sækir til græðara jókst úr 6% í 27% á árunum 1985-2000 samkvæmt 

könnun sem framkvæmd hefur verið af Landlæknisembættinu á fimm ára fresti frá árinu 

1985. Eftirspurn eftir óhefðbundnum meðferðum hefur farið vaxandi hér á landi og var 

svæðameðferð vinsælust á meðal þeirra sem leituðu í óhefðbundnar meðferðir (Heilbrigðis-

ráðuneytið, 2003). Þetta gefur tilefni til rannsókna og umræðna um hvað liggi þarna að baki. 

Reikna má með að 20-30% þjóðarinnar leiti einhvern tíma í óhefðbundnar meðferðir á lífs-

leiðinni og u.þ.b. 90% krabbameinssjúkra Íslendinga notfæra sér óhefðbundnar meðferðir í 

veikindum sínum (Landlæknisembættið, 2005).  

Roberts, MacNulty og Caress (2005) vekja athygli á mikilvægi þess að skilja hver sé 

tilgangurinn, ávinningurinn og niðurstaðan á bakvið þarfir og sívaxandi leit krabbameins-

sjúkra í óhefðbundnar meðferðir. Hvaðan sprettur þessi mikla þörf fyrir óhefðbundin með-

ferðarrúrræði meðal krabbameinssjúkra? Forvitnilegt væri að skoða þessa þörf með það í huga 

hvað hún segir um hefðbundnar lækningar og einnig með það í huga hvaða ályktanir hjúkrun-

arfræðingar og aðrar stéttir geta dregið af henni, t.d. hvort verið sé að hlusta á og uppfylla 

þarfir krabbameinssjúkra nægilega vel. Margþættar ástæður liggja að baki því að einstaklingur 



27 

 

leitar í óhefðbundnar meðferðir, meðal annars geta þar haft mikið að segja viðhorf hans, t.d. 

gagnvart lyfjanotkun. 

Hugmyndir um viðhorf sjúklinga til óhefðbundinna meðferða koma fram í rannsókn 

Thomas (2000) þar sem tekin voru viðtöl við sjúklinga sem nutu óhefðbundinna meðferða á 

vegum heilsugæslunnar víðsvegar um Bretland. Þar kom í ljós að allir þátttakendur töldu að 

óhefðbundnar meðferðir bættu lífsgæði þeirra, t.d. með því að bæta færni þeirra í að takast á 

við streitu og draga úr óþægindum vegna hefðbundinna meðferða. Sjúklingarnir töldu sam-

band sitt við græðara vera heilandi og einkennast af umhyggju og hvatningu. 

 

2.4 Flokkun svæðameðferðar 

 

Skoðanir á því hvernig flokka skuli svæðameðferð eru mismunandi. Svæðameðferð má telja 

til orkumeðferða og byggir aðferðin á meðhöndlun með þrýstingi á svæði á höndum og fótum 

og punkta á orkubrautum (Dougans, 2001; Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2007). Hún er skil-

greind sem líkamsmeðhöndlun (Manipulative and body-based practices), eins og aðrar nudd-

aðferðir, samkvæmt flokkun samtaka um óhefðbundnar meðferðir (National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)). Skiptar skoðanir á því hvernig með-

ferðin eigi að flokkast tengjast eflaust mismunandi bakgrunni svæðameðferðar og að rann-

sóknir eru takmarkaðar og byggja ekki allar á sömu hugmyndafræði. 

Til að forðast misskilning um svæðameðferð er nauðsynlegt að það komi fram að 

svæðameðferð er ekki læknisfræðileg meðferð. Við meðhöndlun á einstaklingum er ekki talað 

um að lækna meinið heldur miðar meðferðin að því að vinna á viðbragðssvæðum og orku-

punktum sem svara til veiklaðra líkamshluta og hafa þannig áhrif á einkenni sem stundum láta 

undan slíkri meðferð. Græðarar stunda ekki lækningar og sjúkdómsgreina ekki, jafnvel þótt 

meðferðin geti gefið vísbendingar um sjúkleika (Norman, 1988).  
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2.5 Staða óhefðbundinna meðferða á Íslandi 

 

Frá árinu 2005 hafa ákveðnar óhefðbundnar meðferðir verið skoðaðar sem heilsutengd þjón-

usta og þeir sem veita þjónustuna eru kallaðir skráðir græðarar. Skráðir græðarar er samheiti 

yfir þá sem veita þjónustu utan hinnar hefðbundnu heilbrigðisþjónustu og lúta reglum um 

skráningu Bandalags íslenskra græðara (Heilbrigðisráðuneytið, 2005). Heilbrigðisráðherra á 

þessum tíma, lagði til í skýrslu um þetta efni að fræðasetri yrði komið á fót þar sem þverfag-

legar rannsóknir færu fram á gildi heilsutengdrar þjónustu græðara með aðkomu greina á sviði 

hugvísinda, félagsvísinda, heilbrigðisvísinda og raunvísinda (Jón Kristjánsson, 2005). Heil-

brigðisyfirvöld lögðu þar til samvinnu óhefðbundinna og hefðbundinna meðferða að sam-

eiginlegum markmiðum. Slík samvinna gæti leitt af sér fleiri viðurkennd úrræði til að leysa 

vanda heilbrigðisþjónustunnar í landinu. Með fjölbreyttari áherslum í menntun heilbrigðis-

starfsfólks, en með því er átt við að bæta megi við fræðslu um óhefðbundnar meðferðir, og að 

undangenginni rannsóknarvinnu gæti þetta verið raunsæ framtíðarsýn.  

Eisenberg o.fl. (1998) telja að frumkvæði til rannsókna á óhefðbundnum meðferðum 

eigi að koma frá opinberum stofnunum, einkafyrirtækjum og menntastofnunum. Bandaríska 

heilbrigðisráðuneytið stofnaði árið 1998 sérstaka rannsóknarstofnun, National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM, 2008), sem fæst m.a. við rannsóknir á 

óhefðbundnum meðferðum. Á Íslandi hefur verið lagt til að við förum sömu leið og Banda-

ríkjamenn; eflum rannsóknir og fræðslu og aukum samvinnu, eftirlit, samstarf og samþætt-

ingu óhefðbundinna og hefðbundinna meðferða en umræðan er á frumstigi hér 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2005). 

Óhefðbundnar meðferðir hafa verið í notkun um aldir. Innan hjúkrunar hefur notkun 

þeirra verið til staðar lengi sem og innan heilbrigðiskerfisins og skal engan undra þar sem 

hlutverk flestra þessara meðferða er að veita umhyggju, huggun og heilun (Snyder og 

Lindquist, 2002). Ef sjúklingur óskar eftir viðbótarmeðferð við hefðbundna meðferð ber 
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hjúkrunarfræðingi siðferðileg skylda til að aðstoða hann við að finna meðferð sem byggir á 

gagnreyndri þekkingu (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2006).  

Hjúkrunarfræðingar eiga í erfiðleikum með að greina skilmerkilega frá notkun sinni á 

óhefðbundnum meðferðum þar sem gagnreynd þekking er af skornum skammti (Snyder og 

Lindquist, 2006). Hjúkrunarfræðingar eru jafnframt í lykilaðstöðu til að rannsaka óhefð-

bundnar meðferðir, t.d. í tengslum við aðrar meðferðir inni á deildum sem utan. Gæta verður 

þess að sá umhyggjuþáttur sem oft felst í því að beita óhefðbundnum meðferðum, ekki síst 

svæðameðferð, bíði ekki lægri hlut gagnvart hröðum handtökum færibandameðferða, tækni- 

og lyfjanotkun.  

 

2.6 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur svæðameðferðar 
 

Svæðameðferð teygir rætur sínar í margar áttir og til margra fornra menningarsamfélaga. Má 

þar nefna Egypta, Kínverja, og Indíána Norður-Ameríku. Svæðameðferð gengur út frá því að 

hið stóra speglist í því smáa, í þessu felst hugmyndafræðin um að allur líkaminn speglist í 

fótunum; líffæri, kirtlar, vöðvar og bein. Kaptchuk (2000) heldur því fram að hluti geti aðeins 

verið skilinn út frá heildinni og það speglast í kenningum svæðameðferðar sem heildrænnar 

meðferðar. Hugmyndafræði svæðameðferðar á rætur sínar að rekja til tveggja mismunandi 

kenninga; kenninga hefðbundinnar kínverskrar læknisfræði (Traditional Chinese Medicine 

(TCM)) og kenninga vestrænnar svæðameðferðar sem Eunice Ingham mótaði (Zone 

Therapy). 

 

2.6.1 Austrænn bakgrunnur svæðameðferðar 
 

Hugmyndin um orku og orkuflæði er sprottin úr austurlenskri hugmyndafræði. Orka (chi, qi, 

prana) er náttúruleg orka alheimsins og fyrirfinnst í öllu sem til er, allt er í samhengi við 

umhverfið, alheiminn, hið sýnilega og ósýnilega. Orka er upphaf alls og drifkraftur alls, hún 
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stýrir gangi himintunglanna, plánetunnar, gangi árstíðanna og vexti plantna og dýra. Jafnvel 

þótt við getum ekki séð orku mannsins eða athugað hana eða mælt beint, þá getum við skilið 

að orka allra hluta, lifandi eða dauðra, er náttúrulögmál (Överbye, 1982). Tilvera þín og mín 

sannar tilveru lífsins og orkunnar (Ruiz, 2006). Allt efni er orka sem breytist úr einni mynd í 

aðra. Við sem búum í hinum vestræna heimi eigum erfitt með skilning og tengingu á orku 

sem lífsgefandi krafti, við gerum greinarmun á efni og anda og eigum því erfitt með að ná 

heildarskilningi á hugtakinu orka (Erlendur Jónsson, 2003). Kirkengen og Jörgensen (1993) 

vekja athygli á mikilvægi þess að aðskilja ekki efni og anda til að geta veitt heildræna um-

önnun og segir tilhneigingu hafa verið til að leita skýringa í hinu efnislega fremur en hinu 

andlega. Mikilvægt er að einblína ekki eingöngu á líkamlega vankanta heldur nálgast málefni 

skjólstæðingsins heildrænt. 

Samkvæmt kenningum kínverskrar læknisfræði streymir lífsorkan um ákveðna farvegi 

eða orkubrautir í líkamanum sem tengja saman og næra öll líffæri og líkamshluta (Dougans, 

2001). Orkubrautir líkamans virðast vera eins og „þráðlaust net“, öll líffæri tengjast hvert 

öðru í gegnum þetta net og þau eru jafnframt háð því að orkan flæði óhindrað um líkamann. 

Komi hindranir í orkuflæðið getur það truflað starfsemi líffæra og líkamshluta og valdið van-

heilsu (Dougans, 2001: Överbye, 1982). Fleiri sannanir fyrir tilvist orkubrauta hafa verið að 

koma upp á yfirborðið. Rússneskir líffræðingar hafa fengið aukna vitneskju um orkubrautirnar 

og tilvist þeirra með rannsóknum, hjartarafritum, heilaritum og röntgentækni. Þessar rann-

sóknir hafa jafnframt staðfest grundvallarkenningar um tilvist nálastungupunkta eða þrýsti-

punkta með mælingum á rafhleðslu í punktum undir húð sem hafa verið kortlagðir á orku-

brautum líkamans (Dougans, 2001; Schjelderup, 1998). Á orkubrautunum er fjöldi orku-

punkta (nálarstungupunktar, þrýstipunktar) sem hafa mismunandi verkun. Í svæðameðferð er 

þrýst á mikilvæga orkupunkta og svæði við hinum ýmsu kvillum. Ef engin hindrun er í orku-



31 

 

rásunum þá er líkaminn í jafnvægi og heilbrigði og vellíðan er til staðar (Kristján Jóhannes-

son, 1994; Överbye, 1982).  

Kenningin um hugtökin yin og yang er í kínverskri hugmyndafræði notuð til að skoða 

og greina heiminn en yin og yang spegla öll form og eiginleika alheimsins og eru jafnvel 

kölluð lögmál himins og jarðar (Liangyue o.fl., 1999). Heimspekileg uppbygging þessara 

tveggja póla, yin og yang, er notuð til að lýsa náttúrulegum og stöðugum breytingum sem eiga 

sér stað í manninum og hugsun hans, náttúrunni og alheiminum. Í þessu felst að allir hlutir 

hafa tvær hliðar, yin-hlið og yang-hlið, sem ávallt leita að jafnvægi (Kaptchuk, 2000).  

Aðrar kenningar hefðbundinnar kínverskrar læknisfræði fela í sér hugmyndafræði um 

fjölda atriða, t.d. um frumefnin fimm; vatn, jörð, við, málm og loft, sem notuð eru til að lýsa 

ástandi einstaklinga. Þessi hugmyndafræði kemur að vandamálum fólks á annan hátt en við 

eigum að venjast og meðhöndlar fáa ef nokkra með sömu meðulum (Kaptchuk, 2000). Jafn-

framt á hugmyndafræðin ekki neinn grunn í vestrænum lækningum og er ekki notuð í þeim 

meðferðum sem veittar eru í þessari rannsókn, því verður ekki farið nánar út í hana hér. 

 

2.6.2 Vestrænn bakgrunnur svæðameðferðar 
 
Upphaf svæðameðferðar á Vesturlöndum má rekja til Dr. William Fitzgeralds, háls-, nef- og 

eyrnasérfræðings frá Connecticut, sem hóf að kanna áhrif þrýstipunktameðferðar upp úr alda-

mótunum 1900. Hann safnaði þekkingu og framkvæmdi eigin rannsóknir. Hann komst að því 

að ef þrýstingi var beitt á svæði á höndum eða fótum gat hann deyft svæði í hendi, framhand-

legg og öxl upp í kjálka, andlit, eyra, nef og víðar. Hann notaði teygjur eða klemmur á fingur 

og tær til að framkalla þrýstinginn og þá gat hann framkvæmt minniháttar aðgerðir. Dr. Fitz-

gerald skipti líkamanum í tíu svæði (zone) eftir áhrifasvæðum þrýstipunktanna sem hann 
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notaði til deyfingar og gat þannig fundið svæðin sem deyfðust. Svæðum Dr. Fitzgerald svipar 

nokkuð til orkubrautanna sem þegar höfðu verið kortlagðar í kínverskri læknisfræði
2
.  

Fitzgerald fullyrti að svæðameðferð örvaði ekki aðeins líffæri heldur einnig tengsl 

milli líffæra og annarra líkamshluta (Dougans, 2001; Griffiths, 2001). Síðar þróuðust kenn-

ingarnar um svæðin enn frekar í höndum Eunice Ingham í kringum 1930 en hún fullmótaði 

kortlagningu á fótum með tilliti til áhrifa svæðanna frá iljum upp í líkamann. Hún hélt því 

fram að með þrýstingi á áhrifasvæði á fótum mætti meðhöndla allan líkamann (Dougans 

2001; Griffiths 2001). Eunice Ingham setti fram þá kenningu um svæðameðferð að hugar-

ástand framkallaði áhrif í líkamanum, þ.e. að vegna neikvæðra hugsana og streitu, sem og 

lélegs fæðis og mengunar mynduðust „kristallar“ (crystal-like formation) í taugaendum sem 

trufluðu orkuflæði einstaklingsins og yllu vanvirkni. Hún taldi meðferðina eiga að miðast að 

því að leiðrétta ójafnvægi á orkuflæði sem kann að valda vanheilsu (Dougans, 2001; Ingham, 

1984). Ef ójafnvægi kemst á streymi lífsorkunnar þarfnast það leiðréttingar til að fyrirbyggja 

ýmis konar kvilla, verki og sjúkdóma. Þetta ójafnvægi skapast þegar maðurinn missir jafn-

vægi sitt við náttúruna, lífið og sjálfan sig (Ingham, 1984).  

Í kenningum Ingham felst að kristallamyndun er afleiðing mismunandi einkenna í 

líkamanum og að stærð kristallanna er í beinu samhengi við það hversu lengi einkennin hafa 

staðið yfir og hversu sárt speglunarsvæðið er sem meðhöndlunin tekur á. Ingham talaði um 

speglun og speglunarsvæði, þ.e. að fætur og hendur spegli líkamann. Tiltekin svæði á fótum 

og höndum samsvara líffærum, kirtlum, vöðvum og beinum í líkamanum og með því að með-

höndla og beita þrýstinuddi (ákveðinni nuddaðferð) á þessi svæði er hægt að hafa markviss 

áhrif annars staðar í líkamanum (Dougans, 2001; Ingham, 1984), þ.e. hægt er að meðhöndla 

hið stóra í gegnum hið smáa. Ingham er talin móðir eða upphafsmaður svæðameðferðarinnar 

eins og hún er stunduð á Vesturlöndum í dag. Hún taldi að svæðameðferð hefði áhrif á ein-

                                                           
2
 Orkubrautakort og kort af svæðum á fótum eru í viðauka.  



33 

 

staklinginn í heild og að meðferðin örvaði blóðflæði um veika líkamshluta. Svæðameðferð 

miðar ávallt að því að leiðrétta ójafnvægi í líkamsstarfsemi þess sem þiggur meðferðina og 

losa um hindranir í orkuflæði líkamans (Dougans, 2001; Ingham 1984; Kunz og Kunz, 2005).   

 

2.7 Hugmyndir og kenningar um áhrif svæðameðferðar  

 

Almenn lýsing á svæðameðferð vísar til hins heildræna um að meðferðin örvi viðbragð 

líkamans til að lækna sig sjálfur, ná jafnvægi og að hún geti þannig styrkt einstaklinga til 

sjálfshjálpar. Hún hefur reynst mörgum árangursrík leið til slökunar, vellíðunar og styrkingar 

og er talin vinna markvisst inn á líffæri og orku líkamans. Hluti af heildrænni virkni svæða-

meðferðar er talin stafa af djúpslökunaráhrifum, annar hluti af auknu blóðflæði og losunar á 

úrgangsefnum og þriðji hlutinn er umönnunarþátturinn (Katrín Jónsdóttir, 2002).  

Martine Alderson (2005) kemst að svipaðri niðurstöðu og telur áhrif svæðameðferðar 

vera a.m.k. þríþætt. Í fyrsta lagi getur meðferðin framkallað djúpa slökun ef vel tekst til. Í 

öðru lagi eru þægindaáhrif meðferðarinnar en þau skapast við umbúnað, umhyggju, snertingu 

og það að gefa tíma, sú tilfinning að „einhver sinnir mér og veitir mér vellíðan“ gefur 

tilfinningum og sál viðtakanda ró og slökun. Í þriðja lagi veitir meðferðin markviss áhrif á 

afmörkuð svæði (áhrifasvæði) og orkupunkta líkamans þar sem ákveðin álagseinkenni eru 

meðhöndluð í gegnum fæturna (Alderson, munnleg heimild, 10. september 2005).   

 

2.7.1 Hreinsun 
 

Þrýstitæknin sem notuð er við framkvæmd svæðameðferðar er talin leysa upp kristalla sem 

hindra orkuflæði í veikluðum líkamshluta (Ingham, 1984). Með því aukna orkuflæði sem fæst 

með þessari tækni nást fram ákveðin áhrif; taugaendar ná næringu frá auknu blóðflæði og 

viðkomandi svæði nær betri blóðrásar- og taugatengslum við heildina, örvun næst á blóðrásar- 
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og sogæðakerfi og losun úrgangsefna og kristalla og heilunarferli líkamans fer af stað. Áhrifin 

af meðferðinni sem einstaklingur fer í gegnum vara mislengi eftir því hvers eðlis einkenni / 

veikindi eru og hversu lengi þau hafa staðið yfir (Ingham, 1984).  

Einstaklingur sem þiggur svæðameðferð fer í gegnum sjálfsheilun (Dougans, 2001). 

Heilunarferlið lýsir sér oft sem hreinsun eins og líkaminn sé að losa sig við eiturefni, s.s. með 

aukinni þvagmyndun, auknum þarmahreyfingum og losun, aukinni svitamyndun o.fl. Þessari 

aðlögun líkamans var fyrst lýst af Ingham en nafngiftin afturbati (healing crisis) kemur síðar 

inn í fræðin. Upplifun fólks í þessu heilunarferli er oft sú að um aukaverkanir sé að ræða en 

ekki er alltaf auðvelt að greina þar á milli (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, (2007). 

 

2.7.2 Tilfinningalosun 
 

Svæðameðferð losar ekki einungis um úrgangsefni heldur á hún þátt í að greiða fyrir andlegri 

losun. Svæðameðferð notar ákveðnar aðferðir til að ná fram slökun sem ætlaðar eru til þess að 

draga úr kvíða og lífeðlisfræðilegum viðbrögðum líkamans við streitu og auka þannig tilfinn-

ingu fyrir vellíðan og eigin stjórn á aðstæðum (Poole, Glenn og Murphy, 2007). Peter Macke-

reth (2002) fjallar um áhrif svæðameðferðar þar sem hann bendir meðal annars á græðslumátt 

meðferðarinnar sem hann segir geta greitt fyrir tilfinningalegri losun, sjálfsmeðvitund og 

þeirri tilfinningu að vera í jafnvægi og að ráða við aðstæður. 

 

2.7.3 Aðrar kenningar 

 

Yngri kenningar sem tengjast virkni svæðameðferðar hafa komið fram og ein þeirra er kenn-

ingin um sársaukahliðið, svokölluð „gate control theory“ sem sett var fram af Melzack & 

Wall á árunum 1962–1965. Kenningin gengur í örstuttu máli út á það að hægt sé að hafa áhrif 

á sársaukaskynjun með örvun á húð vegna mismunandi flutningsgetu og eiginleika tauga-
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þráða. Boðin vegna þrýstingsins á húðina ná fljótar að berast til heila en sársaukaboðin og 

loka þannig „hliðinu“ fyrir sársaukaboðunum (Melzack og Wall, 1965). Önnur tilgáta um 

verkun svæðameðferðar er að hún örvi losun endorfína (Dougans, 2001; Pert, 1997). Áhrif 

svæðameðferðar á verki virðast vera til staðar (Launsö o.fl., 1999; Stephenson, Weinrich og 

Tavakoli, 2000) en þessi áhrif eru meðal annars talin geta stafað af aukinni framleiðslu 

endorfína sem afleiðing af meðhöndlun.  

Endorfín er samheiti yfir efnasambönd eða taugaboðefni, að minnsta kost 17 talsins, 

og viðtaka fyrir þau má finna á taugafrumum í heila, mænu og í meltingarvegi. Mikilvæg 

áhrif endorfína eru að þau virðast koma í veg fyrir sársaukaboð til heilans og eru þar af leið-

andi verkjastillandi. Jafnframt auka þau aðlögunarhæfni líkamans gagnvart streitu eða streitu-

viðbrögðum (fight or flight reaction). Endorfín hafa einnig áhrif á túlkun tilfinninga og valda 

vellíðan eða sælutilfinningu (Forth, Beyer og Peter, 1993). Slökunaráhrif svæðameðferðar eru 

meðal annars talin stafa af áhrifum endorfína en þessi náttúrulega svörun líkamans við með-

ferðinni hækkar sársaukaþröskuld og framkallar slökun og vellíðan.  

 

2.7.4. Þægindaáhrif 

 

Huglægar lýsingar nuddþega á þægindaáhrifum af svæðameðferðum eru vel þekktar. Hins 

vegar hafa samanburðarmeðferðir, s.s. sýndarnudd, slökun eða sýndarpunktameðferð, verið 

bornar saman við svæðameðferðir í samanburðarrannsóknum en þá hafa mælingar oft sýnt 

fram á sambærileg slökunaráhrif (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2007). Það sem skortir hins vegar 

eru nákvæmari rannsóknir á því hvað felst í sérhæfðri virkni svæðameðferðar, miðað við aðrar 

meðferðir, sem orsakar slökunarviðbragð (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2007). Þarft væri að 

rannsaka orkuáhrif og innri áhrif á starfsemi líffæra sem og slökunar og verkjaáhrif.  
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2.8 Þunglyndi: Algengi og sjúkdómsbyrði 

 

Þunglyndi getur hrjáð fólk á öllum aldri en u.þ.b. 15-25% kvenna og 10% karla þjást af ein-

kennum þunglyndis einhvern tíma á ævinni. Á vefsíðu landlæknisembættisins þar sem fjallað 

er um fræðslu og forvarnarverkefnið Þjóð gegn þunglyndi kemur fram að þunglyndi sé og 

verði einn þyngsti og dýrasti sjúkdómurinn á heimsvísu, jafnt í þróuðum ríkjum sem og í 

þróunarlöndum. Þunglyndi hefur í för með sér mjög neikvæð áhrif á líf einstaklinga og fjöl-

skyldur þeirra og hann er einnig erfiður samfélaginu vegna meðferðarkostnaðar og neikvæðra 

áhrifa á þjóðarframleiðslu (Landlæknisembættið, 2007).  

Birtar hafa verið niðurstöður úr stórri rannsókn á vegum Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar sem gerð var árið 2007 og náði til 245.404 einstaklinga frá 60 löndum. Í niður-

stöðum rannsóknarinnar kemur fram að þunglyndi vegur hvað þyngst í að veikja heilsufars-

legt ástand einstaklinga samanborið við aðra sjúkdóma. Þunglyndi er einnig leiðandi orsök í 

sjúkdómsbyrði margra langvinnra sjúkdóma eins og hjartakveisu, sykursýki, astma og gigt 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2007). Þessar niðurstöður gefa til kynna nauðsyn þess að 

setja þunglyndi í forgang þegar tekist er á við sjúkdóma og draga úr þeirri byrði sem sjúk-

dómurinn veldur. Eins er mikilvægt að greina áðurnefnd einkenni hjá þunglyndum einstak-

lingum eins og þunglyndið sjálft og veita úrræði eins og kostur er. 

 

2.8.1 Einkenni þunglyndis 

 

Þunglyndi er sjúkdómur sem mikið hefur verið rannsakaður. Þunglyndi er skilgreint sem til-

finningaröskun eða geðröskun þar sem aðaleinkenni er tilfinningatruflun eða geðhvarfasýki 

(American Psychological Association, 2007). Sjúkdómurinn einkennist af neikvæðum tilfinn-

ingum, neikvæðum viðhorfum og vanlíðan á sál og líkama, áföll og sorgaratburðir eru þar oft 

í bakgrunni. Segja má að um þunglyndi sé að ræða þegar einkennin eru farin að skerða lífs-
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gæði einstaklingsins og breyta háttum hans (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind, 2003; 

McDowell og Newell, 1996; Tómas Zoëga og Gísli Á. Þorsteinsson, 1993). Einkennum þung-

lyndis er síðan skipt í væg (mild) einkenni, mikil (moderate) einkenni og alvarleg (severe) 

einkenni. Vægt þunglyndi eða depurð (dysthymia) er í raun mitt á milli alvarlegs þunglyndis 

og eðlilegrar líðunar. Þeir sem þjást af vægu þunglyndi eru oft með langvarandi þunglyndis-

einkenni en ekki nógu mikil til að uppfylla greiningarviðmið alvarlegs þunglyndis (American 

Psychological Association, 2007).  

Birtingarmynd þunglyndis er sjaldnast eins hjá tveimur einstaklingum og einkennin 

eru margvísleg, þeim má skipta niður í tilfinningaleg, vitsmunaleg og líkamleg einkenni:  

Tilfinningaleg einkenni: grátur, reiði, dofi, leiði, sinnuleysi eða tilfinningadeyfð, 

framtaksleysi, örvænting og fleira.  

Vitsmunaleg einkenni: áhugaleysi, vonleysi, hjálparleysi, sjálfsvígshugsanir, sekt, að 

finnast maður einskis virði, lágt sjálfsmat og einangrun, skortur á einbeitingu, 

svartsýni og skortur á gleði.   

Líkamleg einkenni: svefntruflanir, breyting á orku, þreyta, þyngsli fyrir brjósti, breyt-

ingar á matarlyst, kyndeyfð, höfuðverkur, spenna og verkir, skert starfshæfni og 

geta til að læra, hvílast og borða, athafnir sem áður voru gefandi og áhugaverðar 

eru það ekki lengur (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind, 2003; McDowell og 

Newell, 1996; Tómas Zoëga og Gísli Á Þorsteinsson, 1993).  

 

2.8.2 Helstu tegundir þunglyndis 

 

Einskautaröskun: Einskautaröskun er einnig kölluð geðlægð og stundum er talað um meiri-

háttar eða djúpt þunglyndi eða óyndi (dysthymia). Þá kemur þunglyndið og fer með 

reglulegu millibili, augljósar ytri orsakir er ekki að finna en þunglyndið getur komið í 

kjölfar áfalls.  
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Tvískautaröskun:Tvískautaröskun eða geðhvarfasýki lýsir sér með sveiflum á milli þess að 

vera í hæstu hæðum, stundum nefnt örlyndi, eða í djúpri geðlægð. Sveiflurnar geta 

varað frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra mánuði. Einkenni örlyndis eru meðal 

annars hærra geðslag, meira sjálfsálit og minni svefnþörf. Líkur á því að fá tvískauta-

röskun á lífsleiðinni eru mun minni en að fá einskautaröskun eða um 1-2% og skiptast 

jafnt á milli kynja. 

Afbrigði af þunglyndi: Til eru afbrigði af þunglyndi þar sem einkenni eru frábrugðin 

hefðbundnum þunglyndiseinkennum, s.s. langvarandi óhamingja án skerðingar á virkni 

einstaklingsins og árstíðabundið þunglyndi sem kemur að hausti og hverfur með 

hækkandi sól (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind, 2003; Tómas Zoëga og Gísli Á. 

Þorsteinsson,1993).  

 

2.8.3 Orsakir þunglyndis  

 

Skýringartilgátur hafa komið fram um eðli geðraskana en reynst hefur erfitt að sýna fram á 

eina orsök. Geðraskanir eru líffræðilega ólíkar og deila ekki sömu orsök (McDowell og 

Newell, 1996; Tómas Zoëga og Gísli Á. Þorsteinsson,1993). Rannsóknir á verkun þung-

lyndislyfja hafa beinst að boðefnum og tengingu þeirra við frumur. Við bæði þunglyndi og 

örlyndi hefur komið í ljós að stjórnun á boðefnum hefur truflast. Jafnframt hefur komið fram 

truflun á ýmsum taugalífeðlisfræðilegum þáttum samfara þunglyndi og örlyndi. Hjá mörgum 

einstaklingum með þunglyndi hefur mælst aukið magn af kortísóli, hormóni sem er aðallega 

framleitt í nýrnahettum, sem og breytingar á efni sem örvar framleiðslu skjaldkirtilshormóna 

(Talbott, 2002; Tómas Zoëga og Gísli Á. Þorsteinsson, 1993). 

Þunglyndi og depurð geta verið viðbragð við áföllum, sorg, langvarandi streitu, at-

vinnuleysi, erfiðleikum í einkalífi, fjárhagsörðugleikum og félagslegum þáttum. Erfið barn-

æska eykur líkur á þunglyndi síðar á ævinni. Þunglyndi er einnig talið tengjast erfðaþáttum. 
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Skýringartilgátur á því hvers vegna konur eru í meiri áhættu á að fá þunglyndi eru margar, allt 

frá hormónastarfsemi til stöðu kvenna í samfélaginu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind, 

2003; Tómas Zoëga og Gísli Á. Þorsteinsson, 1993). 

 

2.9 Kvíði 

 

Tilfinningarnar kvíði og ótti eiga hlutdeild hvor í annarri og eru jafngamlar og mannkynið 

(Spielberger, 1979). Kvíði getur í grunninn verið af sömu orsök og þunglyndi og jafnvel verið 

fylgifiskur þess en er aðgreindur frá því þar sem einkenni kvíða eru mun augljósari 

(McDowell og Newell, 1996). Ástands- og lyndiskvíðapróf Spielberger (State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI))
 
sem notað er hér í rannsókninni mælir annars vegar ástandskvíða (state 

anxiety, Y-I ) og hins vegar lyndiskvíða (trait anxiety, Y-II).  

Ástandskvíði er sá kvíði sem einstaklingur finnur fyrir á hverju gefnu augnabliki, t.d. á 

meðan kvarðinn er lagður fyrir. Hann einkennist af spennutilfinningu, ótta, taugaveiklun og 

áhyggjum og örvun í ósjálfráða taugakerfinu og fer af stað við ógnun eða áreiti (Spielberger, 

Gorsuch, Lushene, Vagg og Jacobs, 1983). Í hugrænum kenningum um kvíða er oft greint á 

milli væntinga um að erfiðir atburðir eigi sér stað og mats á því hversu erfiðir eða slæmir þeir 

verða. Á kvíðakvarðanum bendir lyndiskvíði til þeirrar tilhneigingar einstaklings að verða 

kvíðinn og/eða til þess hversu oft hann finnur fyrir kvíða (Jakob Smári og Guðbjörg Erlends-

dóttir, 2003). Lyndiskvíði er stöðugur kvíði sem hefur staðið yfir í lengri tíma og endurspeglar 

einstaklingsbundin viðbrögð hvers og eins við ástandskvíða þegar ógnandi aðstæður eru yfir-

vofandi. Lyndiskvíði gefur einnig til kynna hversu oft og hversu alvarlega ástandskvíða hefur 

orðið vart og líkurnar á því að hans verði vart í framtíðinni (Spielberger o.fl., 1983).  

Einkenni kvíða geta verið viðvarandi eða komið í köstum og lýsa sér oft í miklum 

áhyggjum, viðkomandi er eins og hengdur upp á þráð og þjáist af einbeitingarleysi, vöðva-

spennu, spennuhöfuðverk, skjálfta og getur ekki slakað á. Ofvirkni í ósjálfráða taugakerfinu, 
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s.s. sviti, óróleiki, taugaveiklun og svimi, ör hjartsláttur, ör andardráttur, meltingaróþægindi 

og fleira eru einnig algeng einkenni kvíða (McDowell og Newell, 1996; Spielberger, 1979).  

 

2.10 Meðferðir við þunglyndi og kvíða 

 

Einstaklingar sem greinast með þunglyndi og kvíða þurfa hjálp til að sjá atburði í rökréttu 

samhengi við veruleikann. Hefðbundin meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða eru marg-

vísleg og fara fram utan eða innan stofnana eftir eðli og alvarleika sjúkdómsins. Helstu með-

ferðarúrræði eru samtalsmeðferðir, lyf, rafmeðferð, hugrænar meðferðir, hugræn atferlismeð-

ferð og fjölskyldumeðferð. Jafnframt hafa rannsóknir gefið til kynna að atriði eins og næg 

hreyfing, hollt mataræði, nægur svefn og streitustjórnun bæti líðan þunglyndra og kvíðinna 

einstaklinga (Merrill, Aldana, Greenlaw, Diehl og Salberg, 2007; Dunn, Trivedi, Kampert, 

Clark og Chambliss, 2005). 

 

2.11 Tengsl þunglyndis og kvíða við streitu 

 

Um 25-30% þeirra sem hafa almenna kvíðaröskun eru einnig þunglyndir og 20-30% þeirra 

sem greindir eru þunglyndir uppfylla einnig greiningarviðmið fyrir almenna kvíðaröskun 

(Magnús Baldursson, 2007). Þegar litið er til einkenna þunglyndis og kvíða þá svipar þessum 

einkennum mörgum mjög til streitueinkenna (Glaser og Kiecolt-Glaser, 2005). Rannsóknir í 

vitundarónæmisfræði (psychoneuroimmunology) hafa leitt okkur til aukins skilnings á sam-

spili heilbrigðis og streitu. Sé streita til staðar í langan tíma getur hún leitt til kvíða og/eða 

þunglyndis (Talbott, 2002). Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að streituvakar og þær 

neikvæðu tilfinningar sem fylgja þeim valda lífeðlisfræðilegum breytingum (Glaser og 

Kiecolt-Glaser, 2005; Talbott, 2002). Eins og áður hefur komið fram mælist aukið magn 

kortísóls hjá einstaklingum með þunglyndi og sömu sögu er að segja um einstaklinga með 
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langvarandi streituviðbrögð (Talbott, 2002). Kortísól hvetur til losunar á skjótfenginni orku 

með innri starfsferlum sem valda breytingum á sykurbúskap, fitu og eggjahvítuefnum í blóði 

og því getur langvarandi streita haft áhrif á endurnýjun hvítra blóðkorna og valdið skaða á 

hjarta og æðakerfi (Alderson, 2005; Glaser og Kiecolt-Glaser, 2005; Sæmundur Hafsteinsson 

og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993; Talbott, 2002).  

Langvarandi streita getur orsakast vegna ófullnægjandi úrvinnslu tilfinninga eftir áföll. 

Áföll, hvort sem þau eru af líkamlegum eða andlegum toga, geta aukið andlegan vöxt og 

þroska eða valdið andlegu niðurbroti (Sigríður Jónsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2008; 

Vanltallie, 2002). Hversu alvarlegar afleiðingarnar verða af streitu fer ekki eftir umfangi 

atburðar eða skelfilegrar reynslu heldur einstaklingsupplifun, auðsæranleika, félagslegum 

stuðningi og aðlögunarhæfni (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001; 

Vanltallie, 2002).  

Streita er greinilegt ástand með ákveðna birtingarmynd sem samanstendur af ósér-

hæfðum breytingum innan líffærakerfisins. Hún hefur eiginleika og gerð en enga ákveðna 

orsök og hún getur orðið sjúkleg þegar of mikið áreiti verður, eins og eftir áföll. Neikvæð 

reynsla og streitan sem henni fylgir geta valdið röskun á boðefnum heila og innkirtla sem geta 

skaðað ónæmiskerfið, mótstöðukraftur líkamans minnkar og varanlegur skaði á líkamsstarfs-

seminni getur hlotist af (Selye, 1976; Sheridon og Dobbs, 1994).  

Stöðugt fleiri rannsóknir styðja áhrif streitu á þunglyndi og kvíða og fleiri sjúkdóma 

(Cohen, 1994) og í framhaldi af því má spyrja hvort þunglyndi og kvíði speglist í streitunni. 

Óhjákvæmilegt er annað en að skoða þunglyndi og kvíða í samhengi við streitu og í framhaldi 

af því að skoða áhrif svæðameðferðar á þessi atriði. Komið hefur fram að svæðameðferð hafi 

áhrif á lífeðlisfræðileg viðbrögð líkamans við streitu og vinni að slökun (Poole, Glenn og 

Murphy, 2007). Hugsanlegt er einnig að svæðameðferð sem orkumeðferð vinni á streitu í 
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gegnum orkukerfi líkamans ef gengið er út frá því að streita sé orka en það er efni í aðra 

rannsókn.  

Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum svæða-

meðferðar. Flestar rannsóknanna gefa tilefni til að álykta að meðferðin geti hjálpað ein-

staklingum með margvísleg einkenni eins og kvíða, verki og vefjagigt.  

 

2.12 Rannsóknir á svæðameðferð 

 

Þær rannsóknir sem hér er vísað í um svæðameðferð eru gerðar á heilbrigðum einstaklingum 

eða einstaklingum með aðra sjúkdóma en þunglyndi sem fyrstu sjúkdómsgreiningu þar sem 

kvíði, lífsgæði og aðrir þættir eru til rannsóknar. Eins og áður hefur komið fram var leitað að 

efni í gagnagrunnunum Medline, Embase, Chinal og Cochrane library. Rannsóknirnar voru 

valdar út frá kvíða og mælingaraðferðum, t.d. ef notaður var kvíðakvarði Spielberger, og 

öðrum þáttum sem geta á einhvern hátt speglað áhrif svæðameðferðar á þunglyndi, s.s. eins 

og áhrif á lífsgæði, verki og vefjagigt en léleg lífsgæði, verkir og vefjagigt geta einkennt líðan 

þunglyndra og kvíðinna einstaklinga. Hér er rannsóknunum stillt upp með þetta að leiðarljósi.  

 

2.12.1 Mat á kvíða, kortisól- og melatónínseytingu í munnvatni eftir 

svæðameðferð 

 

Rannsókn Vicar o.fl. (2007) sem fram fór í Essex á Englandi var gerð á heilbrigðum einstak-

lingum í þeim tilgangi að kanna hvers konar aðferð eða umgjörð væri árangursrík til að rann-

saka áhrif svæðameðferðar. Kvíði var mældur með Spielberger-kvarða (STAI) og lífsmörk 

könnuð ásamt þéttni kortísóls og melatóníns í munnvatni hjá heilbrigðum einstaklingum. Að-

ferðin var með tilraunasniði (Cross-over design) þar sem hver hópur verkar sem eigin saman-

burðarhópur. Þrjátíu einstaklingum var skipt í tvo hópa A og B. Hópur A fékk meðferð á 

meðan hópur B slakaði á með tónlist. Þremur dögum síðar var þessu snúið við, hópur B fékk 
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meðferð á meðan hópur A slakaði á. Rannsóknin sýndi marktækan mun á áhrifum svæðameð-

ferðar á kvíða heilbrigðra einstaklinga. Skemmra kvíðaástand eða ástandskvíði (Y-I) mældist 

marktækt minni hjá báðum hópum eftir meðferð (p < 0,001), hins vegar fundust ekki marktæk 

áhrif á lyndiskvíða (Y-II). Efri mörk blóðþrýstings lækkuðu marktækt (p < 0,001) og einnig 

púlshraði á mínútu (p < 0,001). Lífsýnamælingar sýndu hins vegar ekki nægilegan mun á 

milli meðferðar og engrar meðferðar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að rjúfa má tengsl streitu og ástandskvíða og 

neikvæðra áhrifa þeirra á vellíðan með svæðameðferð. Lyndiskvíði sem mælist á Y-II kvarða 

er ólíklegur til að breytast á stuttum tíma en aðeins ein meðferð var veitt. Litlar breytingar 

urðu á skori þátttakenda á lyndiskvíðakvarðanum í rannsókninni sem gefur til kynna að mæli-

tækið sé að gefa rétta mynd. Rannsóknarsniðið styrkir niðurstöðurnar þar sem þetta var fram-

virk rannsókn og þátttakendum var slembað í hópa. Tilraunasniðið eða víxlsnið rannsóknar-

innar virðist hafa kosti þar sem það leysir vandann með að finna samanburðarmeðferð.  

 

2.12.2 Áhrif svæðameðferðar á kvíða og verki hjá sjúklingum með brjósta- og 

lungnakrabbamein 

 

Stephenson, Weinrich og Tavakoli (2000) rannsökuðu áhrif svæðameðferðar á kvíða og verki 

krabbameinssjúklinga á aldrinum 33-65 ára, 13 konur með brjóstakrabbamein og 8 karla og 2 

konur með lungnakrabbamein. Rannsóknin fór fram á krabbameinsdeild í Bandaríkjunum. 

Aðferðin var framskyggn, slembuð tilraunarannsókn með víxlsniði (quasi-experimental cross-

over design). Þátttakendum var slembað í tvo hópa A og B. Hópur A fékk 30 mín. svæðameð-

ferð í byrjun og beið síðan þar sem hann verkaði sem eigin samanburðarhópur. B-hópur beið í 

byrjun sem eigin samanburðarhópur og fékk síðan 30 mín. svæðameðferð. Tvö mælitæki voru 

notuð til að mæla kvíða og verki. Kvíði var mældur með jafnbilakvarða (VAS), frá engum 

kvíða (0) til mesta kvíða (100). Til mælinga á verkjum var notaður McGill-verkjakvarði 
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(Short-form McGill pain quiestionnaire (SF-MPQ)) sem mælir verki á þrjá vegu; upplifun, 

áhrif og styrk verkja. Báðir kvarðarnir töldust hafa fullnægjandi réttmæti og áreiðanleika.  

Niðurstöður gáfu til kynna minni kvíða hjá sjúklingum eftir að þeir fengu svæða-

meðferð. Kvíði þátttakenda með brjóstakrabbamein lækkaði að meðaltali um 15,77 stig (p < 

0,005) og kvíði þeirra sem voru með lungnakrabbamein lækkaði um 33,60 stig (p < 0,002). 

Breytileiki verkja milli hópa var ekki marktækur. Rannsóknin styður að svæðameðferð geti 

haft áhrif á kvíða.  

Niðurstöðurnar lofa góðu fyrir einstaklinga með krabbamein sem haldnir eru kvíða. 

Aðferð við svæðameðferð var vel lýst og rannsóknarsniðið styrkir niðurstöðurnar þar sem 

þetta var framvirk rannsókn og þátttakendum var slembað í hópa. Takmarkanir rannsóknar-

innar eru lítið úrtak, ekki var hægt að draga ályktanir af mælingum á verki og aðeins var gefin 

ein svæðameðferð á einstakling.  

 

2.12.3 Nær tilraunasnið að fanga áhrif viðbótarmeðferða? Rannsókn á áhrifum 

svæðameðferðar á sjúklinga sem gengust undir kransæðaaðgerð 

 
Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir (2007) rannsökuðu áhrif svæðameðferðar á 

kvíða sjúklinga sem undirgengust kransæðaaðgerð á Landsspítala Háskólasjúkrahúsi. Þátt-

takendum var skipt í tvo hópa; meðferðarhóp og viðmiðunarhóp. Kvíði einstaklinga innan 

hópanna var mældur með kvíðakvarða Spielberger, Y-I, sem mælir ástandskvíða en jafnframt 

voru gerðar mælingar á lífsmörkum og öndun og upplifun þátttakenda skráð. Aldur þátttak-

enda var á bilinu 49-72 ára. Tilraunahópurinn, fimm sjúklingar þar af fjórir karlar og ein kona, 

fékk krem á fætur og svæðameðferð í 30 mínútur. Viðmiðunarhópurinn, fjórir karlkynssjúk-

lingar, fékk krem á fætur og hvíld í 30 mínútur. Mælitæki voru lögð fyrir í upphafi og við lok 

hverrar meðferðar. Hvor hópur fékk fimm meðferðir á fimm dögum; að kvöldi aðgerðardags, 

6 tímum eftir að barkarenna var tekin á skurðdegi og á fyrsta, öðrum og þriðja degi eftir að-
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gerð. Niðurstöðurnar sýndu ekki marktækan mun á áhrifum sýndarmeðferðar og 

svæðameðferðar á kvíða. Kvíðaskor í byrjun var lægra í öll skiptin hjá viðmiðunarhópnum 

eða 20-34 (SF = 5,54). Kvíðaskor hjá tilraunahóp var 22-56 (SF = 8,56). Efri mörk blóð-

þrýstings reyndust lækka marktækt hjá tilraunahópnum með meðaltalsgildi fyrir og eftir 

meðferð 4,6 mmhg (SF = 7,2, p < 0,05) samanborið við viðmiðunarhóp.  

Mörg aðferðafræðileg vandamál komu upp í rannsókninni sem draga úr áreiðanleika 

hennar. Úrtakið var lítið, skor á kvíðakvarða var lágt fyrir meðferð og því erfitt að finna mun 

á mælingum fyrir og eftir meðferð. Höfundar velta fyrir sér hversu vel Spielberger-kvíða-

kvarðinn er aðlagaður íslenskum aðstæðum eða hvort aldur og/eða kyn þátttakenda hafi áhrif.  

 

2.12.4 Notkun svæðameðferðar til að draga úr kvíða krabbameinssjúklinga sem 

undirgangast lyfjameðferð á sjúkrahúsi 

 

Quattrin o.fl. (2006) gerðu rannsókn í þeim tilgangi að kanna áhrif svæðameðferðar á kvíða 

krabbameinssjúkra sem lágu inni á sjúkrahúsi á Ítalíu í lyfjameðferð. Rannsóknin var með 

tilraunasniði þar sem 30 krabbameinssjúklingum í lyfjameðferð var skipt með tilviljunar-

aðferð í tvo hópa, tilraunahóp og samanburðarhóp. Í byrjun voru báðir hlutar kvíðakvarða 

Spielberger notaðir, Y-I og Y-II, til að mæla kvíða. Tilraunahópurinn fékk svæðameðferð í 30 

mín. og var kvíði mældur fyrir meðferð, eftir meðferð og eftir 24 klst. Samanburðarhópur var 

mældur einu sinni og fékk enga meðferð. Marktækar niðurstöður komu fram á áhrifum 

svæðameðferðar á kvíða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á áhrif svæðameðferðar sem aðeins var fram-

kvæmd í eitt skipti á einstakling. Úrtak var lítið og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. 

Útskýringar vantar á ýmsum þáttum í rannsókninni, t.d. hvers vegna þátttakendur voru látnir 

bíða í 30 mín. eftir meðferð þar til síðari mæling var framkvæmd og hvað gerðist á þessum 

mínútum sem sýnir fram á veikleika í mælingum. Samanburðarhópur var aðeins mældur einu 
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sinni, þar kemur fram veikleiki á samanburðarmælingum og jafnframt vantar frekari skýringar 

á hvers vegna niðustöður Y-II kvarðans, sem mælir lyndiskvíða, voru ekki birtar. Tekið er 

fram að kvíði hafi verið svo mikill hjá viðmiðunarhóp að ekki hafi annað verið viðeigandi en 

að bjóða þeim kvíðastillandi meðferð og þeir því ekki mældir aftur. 

 

2.12.5 Verkjadeyfing með þrýstipunktameðferð vegna minniháttar áverka fyrir 

komu á sjúkrahús  

 

Rannsókn Kober o.fl. (2002) sýndi fram á áhrif þrýstipunktameðferðar á verki sjúklinga sem 

verið var að flytja á slysadeild eftir minni háttar áverka, s.s. beinbrot eða mar, þar sem sjúkra-

flutningamönnum er ekki leyft að gefa lyf í æð. Rannsóknin fór fram í Vín í Austurríki. Rann-

sóknaraðferðin var tvíblind, slembuð aðferð en 60 sjúklingum var skipt með tilviljunaraðferð í 

þrjá hópa. Hjá hóp A var þrýst á virka punkta en það eru þrýstipunktar á orkubrautum sem 

hafa áhrif á verki. Hjá hóp B var þrýst á sham-punkta en það eru sýndarpunktar/óvirkir 

punktar og hjá hóp C var engin meðferð notuð.  

Mælitæki rannsóknarinnar voru verkjakvarði (visual analog scale (VAS)) en þá metur 

sjúklingur verki sína á skalanum 0-10 auk þess sem lífsmörk voru mæld. Óháður aðili lagði 

fyrir mælitækin í byrjun og lok meðferðar. Þátttakendur voru meðhöndlaðir með þrýstipunkta-

meðferð í 3 mínútur áður en þeir voru bornir í sjúkrabílinn að C-hóp undanskildum. Sjúkra-

flutningamennirnir sem lærðu og framkvæmdu meðferðina vissu ekki hvort þeir voru að gefa 

þrýstipunktameðferð eða sýndarmeðferð. Við komu á slysadeild reyndust þeir sem fengu 

virka þrýstipunktameðferð hafa minni verki (p < 0,01), hægari hjartslátt (p < 0,01) og minni 

kvíða (p < 0,01) samanborið við einstaklinga í hinum hópunum. Ályktanir af niðurstöðum 

voru þær að meðferðin reyndist áhrifarík, einföld í notkun og bætti ástand og meðferð þeirra 

sem fengu virka þrýstipunktameðferð.  
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Rannsóknin gefur tilefni til að skoða áhrif þrýstipunktameðferðar á bráðaverki. Hún 

sýnir fram á áhrif punkta á orkubrautum sem leiddu til góðra heildaráhrifa. Mikilvægt er að 

lægja streitu eftir áföll en bráðaverkir vekja líffræðilega svörun sem örvar streitusvar (adren-

ergic nerve activity). Slæmar afleiðingar geta hlotist af mikilli streitu, sérstaklega ef hinn 

slasaði er aldraður eða í áhættuflokki fyrir hjartasjúkdóma.  

Ofangreindar fjórar rannsóknir sem gerðar voru með tilraunasniði virðast geta mælt 

áhrif þrýstipunktameðferðar og svæðameðferðar á kvíða, verki og lífsmörk og eykur það gildi 

meðferðanna fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn. 

 

2.12.6 Forrannsókn til að meta áhrif svæðameðferðar á hugarástand og 

einkennamat sjúklinga með krabbamein á lokastigum 

 

Ross o.fl. (2002) gerðu framskyggna tilraunarannsókn (pilot study) með slembiúrtaki, til að 

bera saman áhrif af svæðameðferð og einföldu fótanuddi á krabbameinssjúka einstaklinga 

sem dvöldu á líknardeild í Edinborg. Tilgangur rannsóknarinnar fólst í að skoða áhrif svæða-

meðferðar á sérstök einkenni og ná fram slökun. Sautján þátttakendum á aldrinum 56-85 ára, 

4 körlum og 13 konum, var skipt með tilviljunaraðferð í tvo hópa. Sjö þátttakendur fengu 

svæðameðferð og tíu fengu einfalt fótanudd einu sinni í viku í sex vikur. Mælitæki rann-

sóknarinnar var kvíða- og þunglyndisskali fyrir sjúkrastofnanir (The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS)). Einkenni voru metin með 10 stiga kvarða eftir alvarleika 10 

algengustu einkenna. Mælingar fóru fram fyrir fyrstu meðferð og voru endurteknar í gegnum 

símaviðtal innan við 24 klst. eftir hverja meðferð, hálfstaðlað viðtal var tekið í sömu 

símtölum.  

Engin mælanleg áhrif fundust af svæðameðferð á kvíða og þunglyndi né af einföldu 

fótanuddi (ekkert p-gildi var gefið upp). Sömu niðurstöður komu fram varðandi einkenni, þ.e. 

að meðferð sýndi engin áhrif nema að munur fannst á matarlyst og hreyfingu hjá fótanudd-
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hópnum (engin tölfræði var gefin upp). Viðtölin voru greind í þemu, algengt þema var slökun, 

sérstaklega hjá fótanuddhópnum. Veikleikar rannsóknarinnar voru að tölfræðiupplýsingar 

voru af skornum skammti, bæði hvað varðar gildi og áreiðanleika HADS skalans og í rann-

sókninni sjálfri. Of fáir þátttakendur voru til að alhæfa um niðurstöður, tímalengd og aðferð 

meðferða var ekki lýst. Niðurstöður rannsóknarinnar snérust við miðað við það sem búist 

hafði verið við þannig að einfalda fótanuddið virtist hafa meiri slökunaráhrif en 

svæðameðferðin.  

 

2.12.7 Svæðameðferð við vefjagigt 

 

Þóra Jenný Gunnarsdóttir (2007) rannsakaði áhrif svæðameðferðar á vefjagigt (fibromyalgia 

syndrome). Rannsóknin var tilfellarannsókn (multiple case study design) með eigindlegu 

sniði. Leitast var við að skoða raunverulega atburði á heildrænan hátt. Sex konur, 27-55 ára, 

tóku þátt í rannsókninni. Hver kona fékk 10 svæðameðferðir sem framkvæmdar voru af einum 

græðara en sérhver meðferð var sniðin að hverjum þátttakanda eftir líðan. Gagnasöfnun var 

framkvæmd með viðtölum við þátttakendur og við græðarann eftir hverja meðferð. Þátttak-

endur héldu dagbók um einkenni sín, s.s. svefn, verki og lyfjainntöku.  

Dagbókin hjálpaði konunum að átta sig á eigin heilsuleysi og áhrifum þess á líf þeirra. 

Niðurstöður sýndu að styrkur verkja minnkaði, verkir í höfði, hálsi og herðum minnkuðu eða 

hurfu. Einkenni afturbata komu greinilega fram með aukningu á svita, þreytu, gömlum 

verkjum, tilfinningalosun og fleiru og með einstaklingsbundnum hætti. Mígrenihöfuðverkur 

sem var til staðar hjá tveimur konum hvarf meðan á meðferð stóð, bjúgur minnkaði hjá þeim 

sem hann höfðu og erfiðleikar við hægðalosun hurfu í flestum tilfellum. Slökunaráhrif svæða-

meðferðar komu fram sem lýstu sér í minni spennu og stífleika í líkamanum. Vellíðan jókst 

hjá mörgum kvennanna, tilfinning um léttleika, losun og slökun kom fram og það kom 

mörgum þeirra á óvart að hægt væri að hafa áhrif á líðan þeirra í gegnum fætur.  
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Niðurstöðurnar gefa til kynna að svæðameðferð geti hjálpað þessum konum. Konurnar 

fundu orkuáhrif af meðferðunum við meðhöndlun og í líkamanum. Þær sem skynjuðu betur 

aukna orku upplifðu sig heilbrigðari og fóru í gegnum bataferli sem fólst í endurnýjun og 

heilun í heild sinni. Fróðlegt og gagnlegt er að skoða rannsókn Þóru Jennýjar út frá því sjónar-

horni að vefjagigt og þunglyndi eiga mörg sameiginleg einkenni. Mikil vinna er á bak við 

þessa rannsókn sem skýrir verkun svæðameðferðar til muna og er stórkostlegt innlegg til 

framtíðarrannsókna og þróunar á vitneskju á svæðameðferð. Veikleiki tilfellarannsókna á 

borð við þá sem hér var sagt frá er hversu fá tilfellin eru og því erfitt að alhæfa út frá þeim.  

Meirihluti þeirra rannsókna sem skoðaðar voru sýndu fram á áhrif svæðameðferðar á 

kvíða, verki og vefjagigt. Prófanir á áhrifum svæðameðferðar eru takmarkaðar og aðferðir 

mismunandi, fleiri rannsóknir er hægt að nefna til sögunnar um áhrif meðferðarinnar á lífs-

gæði, tilfinningaleg vandamál, mígreni og fleira en of langt mál væri að segja frá þeim öllum. 

Mikil þörf er á aukinni vitneskju um áhrif svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða. Líkurnar á 

því að svæðameðferð geti hjálpað einstaklingum með þunglyndi og kvíða speglast ef til vill í 

ofangreindum niðurstöðum en það er viðfangsefni þessarar rannsóknar að skoða það. 

 

2.13 Samantekt 

 

Fjallað hefur verið um rannsóknir á óhefðbundnum meðferðum sem fer fjölgandi samhliða 

vaxandi notkun á slíkum meðferðum hérlendis sem og erlendis. Staða svæðameðferðar og 

græðara var skoðuð lítillega í tengslum við heilbrigðisstéttir. Mismunandi viðhorf eru á því 

hvort meðferðin teljist orkumeðferð eða líkamsmeðhöndlun. Bakgrunnur svæðameðferðar 

tengis við austrænar og vestrænar kenningar. Bent var á heildræn áhrif svæðameðferðar sem 

sótt eru í náttúrulega uppsprettu mannslíkamans og sagt var frá hvernig meðhöndla má allan 

líkamann í gegnum fæturna. Helstu hugmyndir og kenningar um heildræn áhrif svæðameð-

ferðar fjölluðu um hæfileika líkamans til að heila sig, hvernig meðferðin styrkir einstaklinga 
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til sjálfshjálpar, áhrif hennar á djúpslökun, örvun á blóðflæði og losun á úrgangsefnum auk 

áhrifa hennar á verki og endorfínframleiðslu og eru þá ótalin áhrif á tilfinningalosun og 

græðslumátt.  

Einnkenni þunglyndis og kvíða eru margvísleg og þau draga verulega úr lífsgæðum 

einstaklinga. Einkenni streitu speglast í bakgrunni þunglyndis og kvíða og verða skoðuð með 

það í huga í rannsókninni. Þunglyndi og kvíði eru verulegt vandamál hérlendis og erlendis 

þrátt fyrir fjölda meðferðarúrræða. Rannsóknir voru skoðaðar og styðja þær flestar áhrif 

svæðameðferðar á kvíða, verki og vefjagigt.  
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Kafli 3  
 

 

Hér verður rannsóknaraðferð og sniði rannsóknarinnar lýst, gerð verður grein fyrir vali á þátt-

takendum og bakgrunni þeirra, mælitækjum rannsóknarinnar verða gerð skil og aðferð svæða-

meðferðar sem beitt var á þátttakendur í rannsókninni verður lýst. Farið verður yfir fram-

vindu gagnasöfnunar og úrvinnslu gagna og í lokin verður fjallað um það hvernig staðið var 

að rannsókninni út frá sjónarhóli rannsóknarsiðfræðinnar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð en helsti kostur megindlegra 

rannsókna er að safna óhlutdrægum og mælanlegum gögnum. Megindlegar rannsóknir byggj-

ast á kerfisbundinni og formlegri aðferð við að safna gögnum (Polit, Beck og Hungler, 2001). 

Megindleg aðferð er skipulögð með það í huga að fá svör við rannsóknarspurningum og til að 

prófa tilgátur. Viðfangsefnið er sett fram í mælanlegum stærðum þannig að um magnbundin 

gögn er að ræða. Unnið er með gögnin eða breyturnar á margan hátt, þær bornar saman og 

mismunurinn og/eða sambandið á milli þeirra greint (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Hálf-

stöðluð viðtöl voru einnig notuð sem gerði rannsóknina blandaða eigindlegu ívafi. Sú ákvörð-

un að nota viðtöl samhliða spurningalistum tengist ef til vill þeirri tilhneigingu rannsakanda 

að sækjast eftir dýpri skilningi og þekkingu á viðfangsefninu (Helga Jónsdóttir, 2003) sam-

hliða þekkingu í formi tölfræðilegra staðreynda. 

Sú rannsóknaraðferð sem hér var beitt var framskyggn, slembuð meðferðarprófun með 

víxlsniði (cross-over experimental design). Með víxlsniði fæst stærri hópur sem fær meðferð 
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og ekki meðferð og jafnframt gefast fleiri möguleikar til samanburðar á hópum og innan hópa 

þar sem hver hópur verður sinn eigin samanburðarhópur. Einnig er hægt að skoða hvort tíma-

bil hafi áhrif eða ekki, með öðrum orðum að safna mikilvægum upplýsingum á mismunandi 

tímum í rannsóknarferlinu sem gætu sagt mikið um heildartímann (Byron og Kenward, 1989).  

Meðferðarprófun (Clinical trial) byggist á hlutlægni og er aðferð til að bera saman tvö 

eða fleiri meðferðarform. Aðferðin felst í fyrsta lagi í framskyggni (prospective) þar sem 

raunveruleg meðferðaráhrif, en ekki tilviljun og sveigð (bias), skýra niðurstöður meðferðar-

prófunar. Þannig er markmiðið að sannreyna vinnutilgátu sem skipulögð er fram í tímann. Í 

öðru lagi felst aðferðin í slembun (randomized) en þá er mikilvægast að rannsóknarhópar séu 

sambærilegir þar sem samanburðarhæfni byggist á þeim þætti (Guðmundur Þorgeirsson, 

2003), jafnframt hafa allir þátttakendur jafna möguleika á að lenda í hvorum hóp.  

Viðtalsáætlun var gerð með fyrirfram ákveðnum spurningum; lokuðum, þar sem 

svarkostir voru fyrirfram ákveðnir, sem og opnum eða hálfopnum spurningum. Svörun 

lokaðra spurninga byggir á vali viðmælenda á líklegasta svarkosti, þ.e. þeim sem lýsir best 

afstöðu þeirra. Opnar spurningar gefa viðmælendum svigrúm til að svara frjálst um 

viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2003). 

 

3.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknartilgátur 
 

1. Svæðameðferð dregur marktækt úr þunglyndi mælt með þunglyndiskvarða Beck. 

 

2. Svæðameðferð dregur marktækt úr kvíða mælt með kvíðakvarða Spielberger. 

 

3. Er marktækur munur á þunglyndi mælt með þunglyndiskvarða Beck milli hópa A og B eftir 

meðferð?  

 

4. Er marktækur munur á kvíða mælt með kvíðakvarða Spielberger milli hópa A og B eftir 

meðferð?  

 

5. Er marktækur munur á þunglyndi hjá hóp-A og –B milli tíma 1, 2 og 3? 

 

6. Er marktækur munur á kvíða hjá hóp-A og –B milli tíma 1, 2 og 3? 
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3.3 Mælitæki  

 

Einkenni þunglyndis voru mæld með þunglyndiskvarða (Beck Depression Inventory-II (BDI-

II)) og kvíði mældur með kvíðakvarða Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory (STAI)). 

Spurningum um bakgrunn þátttakenda var bætt við lista. Einnig voru tekin viðtöl strax eftir að 

þátttakendur höfðu svarað spurningalistum.  

 

3.3.1 Þunglyndiskvarði Beck: Beck Depression Inventory II (BDI-II) 
 

Íslensk þýðing á þunglyndiskvarða Beck, BDI-II, var notuð í rannsókninni en Jón Friðrik 

Sigurðsson og samstarfsmenn hans þýddu og endurgerðu BDI-II listann með leyfi útgefanda 

(Jakob Smári, Daníel Þór Ólafsson, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 

BDI-II er sjálfsmatskvarði og inniheldur 21 flokk fullyrðinga sem meta einkenni geðlægðar 

og sem hver um sig samsvarar einkennum þunglyndis. Kvarðanum er ekki ætlað að greina 

þunglyndi heldur meta dýpt þess hjá þeim sem þegar hafa verið greindir. Fimmtán spurningar 

á listanum ná yfir tilfinningalega líðan, fjórar spurningar gefa til kynna breytingu á hegðun og 

sex spurningar lýsa líkamlegum einkennum. Þátttakendur svara á fjögurra punkta skala (0-3) 

þar sem hámarkið er 63 stig og lágmarkið er 0. Kvarðinn mælir líðan svarenda undanfarnar 

tvær vikur. Gerður hefur verið skali yfir dýpt þunglyndis eftir stigafjölda svarenda á BDI-II 

kvarðanum. 

0-13 stig: mjög vægt þunglyndi eða minimal. 

14-19 stig: milt þunglyndi eða mild. 

20-28 stig: miðlungs þunglyndi eða moderate. 

29-63 stig: alvarlegt þunglyndi eða severe. 

Athugað hefur verið hversu mikil breyting þurfi að vera á kvarðanum til þess að hún geti talist 

klíniskt mikilvæg, 0-9 stiga breyting telst smávægileg breyting,10-19 stig kallast miðlungs 
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breyting og 20 stig eða meira telst mikil breyting. Yfirfærslugildi þessara niðurstaðna er 

óstaðfest og ber að taka með fyrirvara (Jakob Smári o.fl., 2008).  

Þunglyndiskvarði Beck (BDI) er staðlaður spurningalisti sem hefur verið í notkun í 35 

ár. Í þessari rannsókn er notast við nýjustu útgáfu kvarðans, BDI-II, sem er endurskoðuð út-

gáfa upprunalega kvarðans og var gefinn út árið 1996 (Nezu, Ronan, Meadows og McClure, 

2000). Þær prófanir sem gerðar hafa verið á áreiðanleika BDI-II leiða í ljós áreiðanleika upp á 

0,92-0,93 á Cronbach´s alpha. Um réttmæti kvarðans er til yfirgripsmikið efni og saman-

burður við aðra þunglyndisskala staðfestir réttmæti hans (Nezu o.fl., 2000). Áreiðanleiki 

kvarðans í íslenskum rannsóknum hefur meðal annars mælst 0,91, 0,93 og 0,95 á Cronbach‘s 

alpha (Jakob Smári o.fl., 2008). 

 

3.3.2. Kvíðakvarði Spielberger: State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
 

Sálfræðingurinn Charles D. Spielberger setti, á síðari hluta 20. aldar, fram kvarða sem ætlað 

er að mæla bæði ástands- og lyndiskvíða. Ástandskvíði eða stundarkvíði (state anxiety) er sá 

kvíði sem einstaklingur finnur fyrir á hverju gefnu augnabliki, t.d. á meðan kvarðinn er lagður 

fyrir. Hann einkennist af spennutilfinningu, ótta, taugaveiklun og áhyggjum og örvun í ósjálf-

ráða taugakerfinu og fer af stað við ógnun eða áreiti. Lyndiskvíði/eiginleikakvíði (trait 

anxiety) er stöðugur kvíði sem hefur staðið yfir í lengri tíma og endurspeglar einstaklings-

bundin viðbrögð hvers og eins við ástandskvíða þegar ógnandi aðstæður eru yfirvofandi. 

Lyndiskvíði gefur einnig til kynna hversu oft og hversu alvarlega ástandskvíða hefur orðið 

vart og líkurnar á því að hans verði vart í framtíðinni (Spielberger o.fl., 1983). 

Kvíðakvarði Spielberger samanstendur af tveimur spurningalistum sem báðir geyma 

spurningar með fjögurra punkta jafnbilakvörðum (Likert-type), þ.e. hver spurning hefur fjóra 

svarmöguleika sem gefa 1-4 stig. Annars vegar er spurningalisti sem mælir ástandskvíða (Y-

I); 20 spurningar sem ætlað er að mæla hvernig líðan er dagsdaglega. Hátt skor á Y-I gefur til 
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kynna meiri kvíða til lengri tíma og að viðkomandi skynji meiri ógnanir í umhverfi sínu en 

þeir sem skora lágt, jafnframt er líklegra að ef skorað er hátt á Y-I verði skorið hærra á Y-II. 

Hins vegar er spurningalisti sem mælir lyndiskvíða,Y-II; 20 spurningar sem ætlað er að mæla 

huglægan kvíða yfirleitt í lífinu. Hámarksskor á hvorum spurningalista fyrir sig er 80 stig og 

lágmark 20. Lyndiskvíðakvarðinn er talinn mæla bæði kvíðaþátt og þunglyndisþátt (Jakob 

Smári og Guðbjörg Erlendsdóttir, 2003). Hátt skor gefur til kynna meiri kvíða og að svarandi 

skynji aðstæður ógnandi án tillits til raunverulegrar eða sýnilegrar hættu (Barnes, Harp og 

Jung, 2002).  

Samkvæmt upplýsingum á kvíðakvarðanum sá Júlíus Björnsson, sálfræðingur við 

geðdeild Landspítalans, um íslenska þýðingu hans en breytingar gerði Marga Thome, dósent á 

námsbraut við hjúkrunarfræðideild HÍ, í samstarfi við 4. árs hjúkrunar- og sálfræðinema. 

Spielberger-kvarðinn hefur alfa-áreiðanleikastuðul á innra réttmæti á bilinu 0,83-0,92 

(Spielberger o.fl., 1983; Barnes, Harp og Jung, 2002). Áreiðanleikafylgnipróf á Spielberger-

kvarðanum hefur ekki verið gert við íslenskar aðstæður. 

 

3.4 Tölfræðilegt afl rannsóknarinnar 

 

Við ákvörðun á fjölda einstaklinga sem teknir voru til meðferðar var lagt mat á líklegt afl 

(power) í tölfræðilegri greiningu hugsanlegra niðurstaðna og í því sambandi stuðst við niður-

stöður rannsókna þar sem beitt hafði verið inngripi til að hafa áhrif á kvíða. Notaðar voru 

niðurstöður rannsóknar þar sem svæðameðferð var beitt á kvíða krabbameinssjúklinga 

(Quattrin o.fl., 2006) þar sem ekki fundust rannsóknir á áhrifum svæðameðferðar á þunglyndi. 

Aflgreining sýndi að 8-10 einstaklinga þurfti í hvorn hóp til að fá fram mun milli hópa þegar 

miðað er við kvíðakvarða Spielberger. 
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3.5 Úrtak 

 

Pilot og Hungler (1993) benda á að frumatriði í rannsókn sé að úrtak endurspegli þann hóp 

eða þýði sem á að rannsaka, þannig fáist réttar upplýsingar varðandi rannsóknarefnið. Þær 

telja nær alltaf mögulegt að nálgast réttan skilning á viðfangsefni/fyrirbæri í gegnum úrtak. 

Úrtak var valið með tilgang rannsóknar í huga, svokallað tilgangsúrtak (purposive or 

judgement sampling). Mikilvægt er að úrtak sé þversnið af þýði. Tilgangsúrtak er oft notað ef 

rannsakandi vill fá einstaklinga í úrtakið sem eru sérfræðingar á sínu sviði. Enginn veit betur 

um eigin líðan en hann sjálfur eða hinn þunglyndi og kvíðni einstaklingur sem hér er um að 

ræða.  

 

3.6 Skilyrði til þátttöku  
 

Aldursbil var í byrjun 20-35 ár en síðar var fengið leyfi fyrir breiðara aldursbili eða 20-55 ára, 

engin skilyrði voru sett um kyn. Þau skilyrði sem þátttakandi þurfti að uppfylla var að hafa 

leitað sér faglegrar aðstoðar hjá lækni vegna þunglyndis og kvíða og vera greindur með þung-

lyndi og kvíða að mati læknis. Þátttakendur máttu vera á þunglyndislyfjum eða lyfjalausir. 

Ekki var æskilegt að þátttakendur væru í annarri meðferð, s.s. sálrænni atferlismeðferð, á 

meðan á rannsókninni stóð. Þátttakendur máttu ekki vera haldnir fíkn í alkóhól, lyf, fæðu eða 

önnur efni. Einstaklingar með offramleiðslu ACTH (Cushing disease), æxli í nýrnahettum 

(adrenal tumors), sjúkdóma í nýrnahettuberki (Addisons disease), skerta hormónaframleiðslu 

nýrnabarkar (adrenocorticotropic hormone deficiency ) og þungaðar konur gátu ekki tekið þátt 

í rannsókninni. Þátttakendur í rannsókninni þurftu að geta rifjað upp reynslu sína af þunglyndi 

og kvíða, hugsanlegar afleiðingar af því og vera reiðubúnir til að svara spurningum um þá 

reynslu.  
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Horfið var frá þeirri ákvörðun að útiloka þá sem haldnir voru langvarandi þunglyndi, 

lengur en sjö ár, þar sem erfitt reyndist að fá nægilegan fjölda þátttakenda í rannsóknina. 

Engar kröfur um breytingar á lyfjanotkun eða öðrum lífsháttum voru gerðar til þátttakenda af 

hálfu rannsakanda á meðan á rannsókninni stóð. 

 

3.7 Tölfræðileg úrvinnsla 

 

Notuð var lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði megindlegrar aðferðar til að lýsa gögnum.Við 

gagnagreiningu var unnið með línulega aðhvarfsgreiningu, t-próf og Persons r hlutfylgni. 

Ósvöruðum spurningum var gefið meðaltal út frá skori annarra svara viðkomandi spurninga-

lista. Marktektarmörk voru sett við p < 0,05.  

Tölfræðiútreikningar voru gerðir með SPSS 14.0 fyrir Windows.  

 

3.7.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 

 

Þegar tilskilin formsatriði höfðu verið uppfyllt, svo sem að fá leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 

07-113-S1), senda tilkynningu til Persónuverndar, og að fengnu samþykki lækna lá fyrir að 

útvega þátttakendur. Þá var hægt að hefja gagnasöfnunartímabilið en fyrsti þátttakandinn kom 

inn í rannsóknina í janúar 2008. Við val á þátttakendum og til að fá þversnið af þunglyndum 

og kvíðnum einstaklingum var ákveðið að fá heimilislækna og geðlækna til að útvega 

þátttakendur í rannsóknina, þannig væri hægt að nálgast þýði sem greinst hefði með vægt 

þunglyndi og dýpra þunglyndi. Útilokaðir voru þeir sem haldnir voru langvarandi þunglyndi, 

sjö ár eða meira. Seinna var horfið frá þessari útilokun. 

Þáttakendum var skipt í tvo hópa, A-hóp, tilraunahóp, og B-hóp, viðmiðunarhóp. 

Mælitæki voru lögð fyrir þrisvar á rannsóknartímanum sem stóð yfir í sextán vikur. Þátt-
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takendur komu inn í rannsóknina á mismunandi tímum og var slembað í hópa með 

tölvuútdrætti. 

 

Tafla 3.1 Víxlsnið rannsóknarinnar 

 Tími 1 8 vikur Tími 2 8 vikur Tími 3 

A-hópur Fyrirlögn Meðferð Fyrirlögn Biðtími Fyrirlögn 

B-hópur Fyrirlögn Biðtími Fyrirlögn Meðferð Fyrirlögn 

Tafla 3.1 sýnir mynd af víxlsniði rannsóknarinnar en það gaf rannsókninni ákveðna uppbygg-

ingu og verklag. Tími 1, 2 og 3 eru fyrirlagnir mælitækja, þ.e. þá voru spurningalistar og viðtöl 

lögð fyrir þátttakendur. Meðferð var svæðameðferð í 10 skipti. 

 

Rannsakandi sá alfarið um fyrirlögn spurningalista og viðtöl og unnið var úr gögnum eftir að 

síðasti þátttakandi hafði lokið rannsókn í lok ágúst 2008. Rannsakandi hafði samband við 

þátttakendur í síma eftir að læknir hafði kynnt þeim rannsóknina og gefið rannsakanda 

lágmarksupplýsingar um hvern þátttakanda. Í símtalinu var ákveðinn staður og stund viðtals 

sem síðan fór fram á Ísis Heilsuhofi en það er vinnustaður græðara. Allir þátttakendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki og voru tilbúnir að þiggja svæðameðferð í tíu skipti.  

Svæðameðferðaráætlun var sett fram af Katrínu Jónsdóttur, reyndum græðara sem 

kennt hefur svæðameðferð til fjölda ára. Meðferðaráætlunin var prófuð á græðurunum sjálfum 

í nokkur skipti og samþykkt af þeim sex græðurum sem framkvæmdu meðferðir í 

rannsókninni. 

 

3.7.2 Viðtöl 
 

Þátttakendur svöruðu viðtali eftir að hafa svarað spurningalistum rannsóknarinnar, þeim gafst 

þar tækifæri til að koma reynslu sinni á framfæri sem er mikilvægt þegar á að fá fram viðhorf 

ákveðinna hópa, í þessu tilfelli þunglyndra og kvíðinna einstaklinga.  

Í þessari rannsókn var viðtalsáætlun þróuð af rannsakanda og hún byggðist á þeirri 

þekkingu og reynslu sem rannsakandi hefur sem græðari. Tekin voru þrjú slík viðtöl við hvern 
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þátttakanda um leið og önnur mælitæki voru lögð fyrir. Við gerð spurninga voru valin atriði 

sem talin voru gagnleg til að meta árangur svæðameðferðar.
3
 Viðtölin voru notuð til að gefa 

upplýsingar um reynslu þátttakenda, líðan, viðhorf , orku, streitu og fleira. Viðtölin fóru fram 

á Ísis Heilsuhofi eftir að þátttakendur höfðu svarað spurningalistum. Rannsakandi sá alfarið 

um viðtöl sem og fyrirlögn spurningalista. 

 

3.8 Lýsing á svæðameðferð 
 

Áherslusvæði í meðferð voru samkvæmt meðferðaráætlun svæði, orkubrautir og punktar sem 

taldir eru hafa áhrif á þunglyndi og kvíða
4
. Auk þess fengu þátttakendur heilnudd á fætur, í 

því felst meðhöndlun á öllum líffærakerfum líkamans, og hringnudd á fætur en í því felst 

yfirferð yfir taugaviðbragðssvæði hryggjar. Helstu heimildir sem leitað var í til að velja svæði 

og punkta voru gögn frá Alderson, Tip to toe (e.d.), bók Dougans, Complete Illustrated Guide 

to Reflexology (2001) og kennslugögn frá Kristjáni Jóhannessyni kennara við Svæða- og 

viðbragðsmeðferðaskóla Íslands (e.d.). Áherslusvæðin voru eftirfarandi: 

 Miðtaugakerfi: heili og mæna 

 Innkirtlakerfi: heiladingull, heilaköngull, skjaldkirtill, hóstarkirtill, bris, 

nýrnahettur og kynkirtlar  

 Möndlungur 

 Slökunarsvæði: hjarta, lungu, þind og sólarplexus  

 Svæði fyrir þráláta kvilla og tilfinningasvæði samkvæmt kortlagningu 

svæðameðferðar 

 Innkirtlabraut, gallblöðrubraut, hjartabraut og gollurshúsbraut. 

 Sérstakir punktar: Ma-36, Bl-62, Ný-1, H-5,6,7, Go-3, 4, 5, 6.  

                                                           
3
 Viðtalsspurningar eru í viðauka.  

4
 Uppsetning meðferðar og staðsetning punkta er sýnd með myndum í viðauka. 
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3.8.1 Útskýringar á punktum 

 

Samkvæmt kortlagningu punkta á orkubrautum er Ma-36 á magarás fyrir neðan hnéskel. Þetta 

er einn af virkustu punktum líkamans og hefur áhrif á geðsjúkdóma, örvar meltingu og virkar 

á ýmsa kvilla í meltingarvegi, s.s.smáþarmabólgur, hægðatregðu og fleira. Punkturinn er 

einnig notaður sem styrkjandi punktur eftir að líkaminn hefur verið undir álagi. Bl-62 er á 

blöðrurás en hann er sterkasti deyfingar- og slökunarpunktur á fótum og er mjög áhrifaríkur á 

huglæga kvilla og ójafnvægi. Ný-1 er á nýrnarás og er á svæði sólarplexusar sem er mikilvægt 

að meðhöndla til að losa um tilfinningaflækjur, ofvirkni og sjúkdóma í miðtaugakerfi svo 

eitthvað sé nefnt. H-5, 6 og 7 eru punktar á hjartarás á höndum. H-5 hefur áhrif á svefnleysi, 

kvíða og hjartslátt, eykur andlega árvekni og fleira. H-6 hefur meðal annars áhrif á taugar, 

óreglulegan hjartslátt og höfuðverk og H-7 er mikilvægur slökunarpunktur sem hefur áhrif á 

hjartslátt, háan blóðþrýsting, móðursýki, ótta, hugsýki, svefnörðugleika og fleira. Go-3, 4, 5 

og 6 eru punktar á gollurshússrás. Helstu áhrif Go-3 eru á hraðan hjartslátt, kvíða og maga-

verk. Go-4 hefur áhrif á hjartslátt, móðursýki og þunglyndi. Go-5 verkar á hjartslátt og kvíða 

og Go-6 hefur meðal annars áhrif á kvíða, höfuðverk og svefnleysi. 

 

3.8.2 Framkvæmd svæðameðferða 
 

Hver þátttakandi fékk 10 meðferðir og tók hver meðferð 45-50 mín. en á eftir fylgdi 10-15 

mín. hvíld. Skipulagning meðferða sem fram fóru í rannsókninni var eftirfarandi: 

1. meðferð: Heilnudd á fætur, könnun, miðtaugakerfi. 

2. meðferð: Innkirtlakerfi, möndlungur, hringnudd á fætur. 

3. meðferð: Orkubrautastrokur, punktar, möndlungur, miðtaugakerfi, 

þrálátir kvillar, slökun. 

4. meðferð: Heilnudd á fætur, miðtaugakerfi, slökun. 



61 

 

5. meðferð: Innkirtlakerfi, möndlungur, punktar, þrálátir kvillar, slökun. 

6. meðferð: Miðtaugakerfi, hringnudd á il.  

7. meðferð: 3. meðferð endurtekin. 

8. meðferð: 4. meðferð endurtekin. 

9. meðferð: 5. meðferð endurtekin. 

10. meðferð: 6. meðferð endurtekin. 

Þátttakanda var komið vel fyrir með tilheyrandi koddum og teppi á þægilegum bekk. Græðari 

hlustaði eftir líðan og ástandi þátttakanda og setti það í samhengi við fyrirhugaða meðferð. 

Yfirleitt var byrjað á stuttri upphitun fóta og síðan hafist handa við meðferðarprógrammið. Í 

hverri meðferð voru áherslusvæði tekin í 30-35 mínútur en síðan tekið mið af líðan og um-

kvörtunarefni hvers þátttakanda og hann meðhöndlaður þannig á einstaklingsbundinn hátt. 

Þátttakendur höfðu ekki val um græðara. Græðarar sem framkvæmdu meðferðir voru sex og 

fengu 3-5 þátttakendur hver til meðhöndlunar sem dreift var eftir aðstæðum og tíma hvers 

græðara. 

 

3.9 Rannsóknarsiðfræði 

 

Áður en haldið var af stað voru tilskilin leyfi fengin frá Vísindasiðanefnd og rannsóknin til-

kynnt til Persónuverndar. Leitast var við eftir fremsta megni að virða þær siðareglur sem ríkja 

innan heilbrigðisvísindanna en það eru höfuðreglur sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörð og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2003). Þessar reglur voru hafðar að leiðarljósi við 

undirbúning og úrvinnslu rannsóknarinnar. Varðandi sjálfræði var búið svo um að val þátt-

takenda til þátttöku væri frjálst og óþvingað og tekið skýrt fram að þeir gætu hætt þátttöku á 

hvaða tímapunkti sem væri án nokkurra eftirmála. Í samræmi við skaðleysisregluna var reynt 

að tryggja að þátttakendur yrðu ekki fyrir óþægindum vegna þátttöku í rannsókninni. Þetta var 

meðal annars gert með kynningarbréfi og upplýsingum til þátttakenda um meðferðina, jafn-
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framt réðu þátttakendur tímasetningum meðferða og viðtala í samráði við sína græðara innan 

þess tímaramma sem settur var í rannsókninni.  

Helsta áhætta meðferðar fyrir þátttakendur var fólgin í því að svæðameðferð getur 

komið af stað tilfinningaróti sem e.t.v. kallar á faglega úrlausn. Sama má segja um það að 

svara spurningalistum og viðtölum. Þátttakendum var bent á ábyrgðarmann rannsóknarinnar 

kæmi eitthvað upp sem fólk vildi ræða og einnig voru til staðar varnaglar gagnvart slíku þar 

sem kalla mátti til fagaðila finndi fólk fyrir vanlíðan eftir meðferðir eða fyrirlagnir spurninga-

lista og viðtöl. Við framsetningu á niðurstöðum voru þátttakendum gefin númer til að gæta 

nafnleyndar og þess vandlega gætt að ekki væri hægt að rekja svör eða tengja upplýsingar við 

ákveðna einstaklinga. 

Velgjörðarreglan kveður á um að velja skuli þá rannsóknarleið sem lætur sem best af 

sér leiða um leið og sem minnstu er til fórnað og réttlætisreglan kveður á um sanngirni í 

dreifingu byrða. Báðar þessar reglur geta talist uppfylltar þar sem allir þátttakendur nutu 

svæðameðferðar en í henni fólst snerting og nærvera meðferðaraðila og tækifæri til að hafa 

samskipti við hann auk þess að eiga viðtöl við rannsakanda. 

 

3.10 Samantekt 

 

Fjallað var stuttlega um megindlega aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar lýst. Gerð 

var grein fyrir viðtölum sem tekin voru um leið og önnur gögn voru lögð fyrir þátttakendur en 

þau gefa rannsókninni eigindlegt ívaf. Mælitæki rannsóknarinnar fengu umfjöllun og gerð var 

grein fyrir vali á þátttakendum og hvaða skilyrði þeir þurftu að uppfylla. Síðan var farið yfir 

gagnasöfnun, rannsóknartímabil og gagnagreiningu. Svæðameðferðum sem beitt var á þátt-

takendur í rannsókninni var lýst, þ.e. þrýstipunktar og svæði voru skilgreind. Í lokin var 

fjallað um með hvaða hætti rannsóknin fylgir þeim siðareglum sem í gildi eru innan 

heilbrigðisvísindanna.  
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Kafli 4 
 

 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif svæðameðferðar á svörun þátttakenda 

á þunglyndiskvarða Beck og kvíðakvarða Spielberger. Kannaður var munur á milli hópa og 

tíma. Virkni svæðameðferðar á önnur atriði, s.s. streitu og orku, var skoðuð en þær upp-

lýsingar eru úr viðtölum. 

Einstaklingarnir í hópunum tveim fengu meðferðir á mismunandi tímaskeiði og var 

gögnum safnað frá 17 þátttakendum. Hver þátttakandi rannsóknarinnar svaraði spurninga-

listum og viðtölum þrisvar á 16 vikna rannsóknartímabili og fékk tíu svæðameðferðir á með-

ferðartímanum. Slembað var í hópa með tölvuúrdrætti þar sem tafla ákvarðaði hvort þátt-

takandi lenti í A-hóp, tilraunahóp, eða B-hóp, viðmiðunarhóp. Þátttakendur komu inn í rann-

sóknina á mismunandi tímum frá janúar 2008 til ágúst 2008. Mælitæki rannsóknarinnar voru 

þunglyndiskvarði (Beck Depression Inventory-II (BDI-II)), kvíðakvarði Spielberger (State-

Trait Anxiety Inventory (STAI)) og viðtöl.  

 

4.1 Áreiðanleikaprófun á mælitækjum rannsóknar 

 

Reiknaður var áreiðanleiki mælitækja á tíma 1 á Cronbach‘s alpha-stuðlinum og svör bæði A- 

og B-hóps notuð. Áreiðanleiki þunglyndiskvarða Beck mældist 0,91 á Cronbach‘s alpha. 

Áreiðanleiki kvíðakvarða Spielberger mældist 0,73 í heildina í þessari rannsókn en í sitt hvoru 

lagi mældust kvarðarnir 0,84 (Y-I) og 0,40 (Y-II) á Cronbach‘s alpha. Ljóst er að áreiðan-

leika-stuðull Y-II var mjög lágur miðað við áreiðanleikastuðul kvarðans í heild en áreiðan-

leika-stuðull Y-I var ásættanlegur sem og áreiðanleiki þunglyndiskvarða Beck. 
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4.2 Fylgni svörunar mælitækja 

 

Fylgni var skoðuð til að meta tengsl á milli mælitækja rannsóknarinnar. Notaður var fylgni-

stuðull Pearson‘s r. Í töflu 4.1 sést að meðalsterk jákvæð fylgni var milli þunglyndiskvarða 

Beck og kvíðakvarða Y-I. Hins vegar var meðalsterk neikvæð fylgni milli þunglyndiskvarða 

Beck og Y-II. Fylgnin milli kvíðakvarðanna Y-I og Y-II var neikvæð en ekki marktæk. 

Tafla 4.1 Fylgni (Pearson‘s r) á milli þunglyndiskvarða Beck (BDI) og  

kvíðakvarða Spielberger, Y-I og Y-II, á tíma 1. 

N=17 BDI Y-I Y-II 

BDI 1 0,48* -0,59* 

Y-I  1 -0,36 

Y-II   1 

*p<0,05  

 

Kvíðakvarðarnir Y-I og Y-II virtust ekki fylgjast að í mælingum á kvíða en samkvæmt leið-

beiningum með kvörðunum á ástandskvíði að aukast ef lyndiskvíði er hár. 

 

4.3 Fjöldi þátttakenda á öllum stigum rannsóknarinnar 
 

Lágmarksfjölda var náð í rannsóknina eða 17 þátttakendum. Tilvísunarhópur, þ.e. þeir sem 

metnir voru til þátttöku, voru 22 einstaklingar en þrír þeirra uppfylltu ekki þátttökuskilyrði og 

því voru 19 þátttakendur í rannsóknarhóp. Þessum þátttakendum var slembað með tölvuút-

drætti í tvo hópa og voru 10 í hóp A og 9 í hóp B. Tveir einstaklingar úr B-hóp hættu þátt-

töku á biðtíma án þess að þiggja neina meðferð. Niðurstöður úr fyrirlögnum hjá þessum ein-

staklingum voru aldrei teknar með í úrvinnslu rannsóknarinnar og því einungis talað um sjö 

þátttakendur í B-hóp. Ekkert brottfall varð á meðferðartíma hjá hvorugum hópanna. 
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Flæðirit rannsóknar sem sýnir fjölda þátttakenda á öllum stigum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilvísunarhópur 

(n = 22) 

Rannsóknarhópur  

(n = 19) 

Uppfylltu ekki  

þátttökuskilyrði 

(n = 3) 

Meðferðarhópur A 

(n=10) 

(kk 0) (kvk10) 

 

 

Viðmiðunarhópur B 

(n=9) 

(kk 1) (kvk 8) 

 

Þátttöku hætt á meðferðartíma 

1.-8. viku 

Persónul. ástæður (n = 0) 

Þátttöku hætt á biðtíma 

1.-8. viku 

Persónul. ástæður (n = 2) 

Fengu meðferð 

(n = 10) 

Fengu meðferð 

(n = 7) 

Þátttöku hætt á biðtíma  

9.-16 viku (n = 0) 

Úrvinnsla (n = 10) 

Þátttöku hætt á meðferðartíma 

9.-16. viku (n = 0) 

Úrvinnsla (n = 7) 
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4.4 Bakgrunnsbreytur 

 

Kannað var hversu lengi þunglyndi hafði staðið yfir og var þátttakendum gefinn kostur á 

nokkrum svarmöguleikum, frá 1 ári til 7 ára eða lengur. Þeir sem svöruðu 7 ár eða lengur voru 

4 í A-hóp og 5 í B-hóp. Meðalárafjöldi fyrir úrtakið í heild var 3,9 ± 1,3 ár. Þunglyndi hafði 

staðið yfir að meðaltali í 3,3 ± 1,3 ár hjá A-hóp og 4,7 ± 0,8 ár hjá B-hóp og þessi munur milli 

hópa var tölfræðilega marktækur (t(15) = -2,771, p = 0,015). Tafla 4.2 birtir lýsandi tölfræði 

um þátttakendur og hópaskiptingu þeirra, fjölda og hlutfall eftir kyni, hjúskaparstöðu, 

menntun og atvinnu. 

Tafla 4.2 Yfirlit yfir lýðfræðilegar breytur þátttakenda. 

 Hópur A  

(n=10) 

Hópur B  

(n=7) 

Allir 

(n=17) 

 Fjöldi (%) Fjöldi (%) Fjöldi (%) 

Kyn    

Karl 0 (0) 1 (14) 1 (6) 

Kona 10 (100) 6 (86) 16 (94) 

Hjúskaparstaða    

Sambúð 6 (60) 6 (86) 12 (71) 

Einhleypir 4 (40) 1 (14) 5 (29) 

Menntun    

Grunnskóli 8 (80) 6 (86) 14 (82) 

Iðnmenntun 1 (10) 1 (14) 2 (12) 

Stúdentspróf   1 (10) 0 1 (6) 

Starf     

Atvinna 4 (40) 3 (43) 7 (41) 

Nemi     1 (10) 2 (29) 3 (18) 

Heimavinnandi 1 (10) 0 1 (6) 

Öryrki    3 (30) 1 (14) 4 (23) 

Atvinnulaus 1 (10) 1 (14) 2 (12) 

Hópur A er meðferðarhópur. Hópur B er viðmiðunarhópur. 

 

Flestir þátttakendur voru konur eða 94%, meirihluti þátttakenda var í sambúð eða 71% og 

flestir með gagnfræðapróf eða 82%. Aldur þátttakenda var á bilinu 20-51 árs, aldursbil beggja 

hópa var á bilinu 24-41 árs og meðalaldur var 32,5 ± 8,9 ár. Aldursbil í A-hóp var 26-42 ár og 

meðalaldur 33,7 ± 8,2 ár. Í B-hóp var aldursbilið 21-41 ár og meðalaldur 30,7 ± 10,2 ár. Ekki 
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var marktækur munur á meðalaldri milli hópa A og B (t(15) = 0,672, p = 0,512). Ekki 

reyndist munur á milli hópa hvað varðar aðrar breytur, s.s. kyn, hjúskaparstöðu, menntun og 

starf. 

 

4.5 Áhrif svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða 

 

Til þess að svara rannsóknarspurningum sem snérust um hvort svæðameðferð hefði áhrif á 

þunglyndi og kvíða og hvort marktækur munur væri á þunglyndi og kvíða á milli hópa A og B 

annars vegar og tíma hins vegar fyrir meðferð og eftir meðferð var framkvæmd línuleg 

aðhvarfsgreining og parað t-próf.  

 

4.5.1 Línuleg aðhvarfsgreining 
 

Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að athuga áhrif svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða 

sem og að skoða samvirkni tíma og hópa. Samvirkniáhrif milli hópa og tíma voru athuguð en 

þar kom ekki fram tölfræðilega marktækur mismunur og því ekki um samvirkniáhrif að ræða 

á neinum kvarða milli hópa og tíma, það er að segja að ekki reyndist marktækur munur milli 

hópa eftir tíma og því er rannsóknarspurningum 3 og 4 svarað neitandi. Samvirkni hefur því 

ekki áhrif á niðurstöður þegar miðað er við marktektarmörkin p < 0,05. 

 

Þunglyndi: Þegar notuð var línuleg aðhvarfsgreining, báðum hópum slegið saman, og horft á 

áhrif tíma með tilliti til þunglyndis kom fram tölfræðileg marktækni á niðurstöðum úr 

þunglyndiskvarða Beck á milli tíma 1 og tíma 2 (-9,545, p =0,011) og svo á milli tíma 1 

og 3 (-13,70, p =0,000). Þetta gefur til kynna að þunglyndi hafi minnkað við svæða-

meðferð og haldist lægra yfir næstu 8 vikur. Vísbendingar eru því um að svæðameðferð 

hafi áhrif á þunglyndi til lengri tíma, miðað við svörun á þunglyndiskvarða Beck, hjá 
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bæði A- og B-hóp. Rannsóknarspurningu 5 er því svarað játandi, marktækur munur 

fannst milli tíma 1 og 2 og milli tíma 1 og 3.  

 

Ástandskvíði, Y-I: Þegar notuð var línuleg aðhvarfsgreining þar sem báðir hópar voru lagðir 

saman og horft á áhrif tíma með tilliti til ástandskvíða kom engin tölfræðileg marktækni 

eða lækkun fram á milli tíma 1 og tíma 2 (-7,542, p =0,072) en tölfræðileg marktækni 

kom hins vegar fram á milli tíma 1 og 3 (-13,464, p =0,002) sem gefur vísbendingu um 

að ástandskvíði minnki við svæðameðferð. Eftir tíma 3 höfðu báðir hópar fengið með-

ferð. Meðferðin virðist hafa haft áhrif á svörun kvíðakvarðans milli tíma 1 og 3 hjá bæði 

A- og B-hóp. Rannsóknarspurningu 6 er því svarað játandi hvað varðar ástandskvíða, 

marktækur munur fannst milli tíma 1 og 2 og milli tíma 1 og 3.  

 

Lyndiskvíði, Y-II: Þegar horft var á áhrif tíma með tilliti til lyndiskvíða þar sem báðir hópar 

voru lagðir saman birti aðhvarfslíkanið enga tölfræðilega marktækni á skori 

kvíðakvarðans á milli tíma 1 og tíma 2 (4,898, p = 0,205). Svipaðar niðurstöður komu 

fram á milli tíma 1 og tíma 3, þar reyndist heldur ekki vera tölfræðileg marktækni á 

skori kvíðakvarðans (7,228, p = 0,064). Þetta gefur vísbendingu um að lyndiskvíði 

minnki ekki við svæðameðferð. Rannsóknarspurningu 6 er því svarað neitandi hvað 

varðar lyndiskvíða. 

 

4.5.2 Parað t-próf  

 

Til að skoða áhrif svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða sem mæld höfðu verið með þung-

lyndiskvarða Beck og kvíðakvörðum Spielberger, Y-I og Y-II, var framkvæmt parað t-próf 

þar sem svör hópa A og B voru sameinuð. Vegna uppbyggingar rannsóknarsniðsins þá voru 

niðurstöður úr tíma 1 hjá A-hóp og tíma 2 hjá B-hóp (tími fyrir meðferðir hjá báðum hópum) 
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lagðar saman annars vegar og hins vegar voru niðurstöður úr tíma 2 hjá A-hóp og tíma 3 hjá 

B-hóp (tími eftir meðferðir hjá báðum hópum) lagðar saman. Samanlagðar niðurstöður beggja 

hópa, fyrir og eftir svæðameðferð, á þunglyndiskvarða Beck sýndu tölfræðilega marktækan 

mun (t(16) = 5,891, p = 0,000). Rannsóknarspurningu 1 er því svarað játandi.  

Niðurstöður samanburðar fyrir og eftir meðferð á kvíðakvarða Spielberger, Y-I, sýndu 

einnig tölfræðilega marktækan mun (t(16) = 5,837, p = 0,000) sem er vísbending um að 

svæðameðferð hafi áhrif á ástandskvíða. Enn fremur kom fram neikvæður munur á lyndis-

kvíða, Y-II, fyrir og eftir meðferð (t(16) = -2,763, p = 0,014). Rannsóknarspurningu 2 er því 

hægt að svara játandi hvað varðar ástandskvíða en neitandi hvað varðar lyndiskvíða.  

 

4.6 Meðaltöl og staðalfrávik  

 

Til að skoða enn frekar áhrif svæðameðferðar voru meðaltöl og staðalfrávik skoðuð á öllum 

tímum meðferðarprófunar. Ef haft er í huga víxlsnið rannsóknarinnar þá er tími 2 hjá hóp A 

og hóp B lýsandi fyrir mun á meðaltali milli svörunar á tíma þar sem A, tilraunahópur, hafði 

fengið meðferð en B, samanburðarhópur, hafði ekki fengið meðferð. Sniðið birtir breytilega 

mynd af hópunum á þremur stigum meðferðarprófunar (sjá töflur 4.3, 4.4 og 4.5). Mismunur 

á milli tíma 1 og 2 hjá B-hóp gaf til kynna að breyting á líðan væri lítil þar sem ekkert inngrip 

var. Tími 3 hjá báðum hópum lýsti hins vegar stigs mun á líðan þátttakenda í lokin miðað við 

líðan í byrjun. 
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Tafla 4.3 Yfirlit yfir meðaltal og staðalfrávik hjá A- og B-hóp á þunglyndiskvarða 

Beck
5
. 

 
Tími 1 Tími 2 Tími 3 

Lækkun  

e. meðf.* 

 M ± SF M ± SF M ± SF % 

Hópur A 

(n=10) 

35,24 ± 8,84 20,73 ± 11,83 21,91 ± 12,71 41 

Hópur B 

(n=7) 

30,99 ± 6,88 28,53 ± 9,23 16,75 ± 8,91 38 

*Lækkun stiga á milli tíma 1 og tíma 2 eftir meðferð hjá hóp A og lækkun stiga fyrir og eftir meðferð 

milli tíma 2 og 3 hjá hóp B. 

 

Tafla 4.3 sýnir lækkun á milli tíma 1 og tíma 2 hjá hópi A um 14,5 stig eða 41% og lækkun á 

milli tíma 2 og tíma 3 hjá hópi B um 11,7 stig eða 38%. Meðferðin virðist hafa áhrif til 

lækkunar á svörun þunglyndiskvarða hjá bæði A- og B-hóp.  

 

 
Mynd 1. Þunglyndiskvarði Beck á öllum stigum meðferðar-

prófunar hjá báðum hópum. 

 

Mynd 1 sýnir lækkun meðaltals á þunglyndiskvarða Beck, hjá báðum hópum A og B. 

Greinileg lækkun sást eftir meðferð á tíma 1 hjá A-hóp sem hækkaði aðeins lítillega næstu 8 

vikur á eftir eða fram að tíma 3. Á tíma 2 hjá B-hóp sást lækkun stiga eftir meðferð á tíma 3.  

 

 

 

                                                           
5
 Skor á þunglyndiskvarða Beck eru á bilinu 0-63, hærra skor lýsir meira þunglyndi.  
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Tafla 4.4 Yfirlit yfir meðaltal og staðalfrávik hópa A og B á kvíðakvarða Spielberger, 

Y-I, fyrir ástandskvíða. 

 
Tími 1 Tími 2 Tími 3 

Lækkun  

e. meðf.* 

 M ± SF M ± SF M ± SF % 

Hópur A 

(n=10) 

57,50 ± 11,98 47,90 ± 12,16 47,21 ± 14,68 17 

Hópur B 

(n=7) 

58,34 ± 10,92 53,74 ± 8,96 40,34 ± 10,22 25 

*Lækkun stiga á milli meðferða á tíma 1 og tíma 2 hjá hóp A og lækkun stiga á milli meðferða á tíma 

2 og tíma 3 hjá hóp B. 

 

Lækkun stiga kvíðakvarða milli tíma 1 og tíma 2 eftir meðferð hjá hóp A var 9,6 stig eða 17% 

og lækkun á milli tíma 2 og tíma 3 eftir meðferð hjá hóp B var 13,4 stig eða 25%. Meðferðin 

virðist hafa áhrif til lækkunar á svörun kvíðakvarða Y-I hjá A- og B-hóp. 

 

 
Mynd 2. Kvíðakvarði Spielberger, Y-I: Ástandskvíði á öllum 

stigum meðferðarprófunar hjá báðum hópum. 

 

Greinileg meðaltalslækkun sást eftir meðferð á tíma 2 hjá A-hóp sem hélst út næstu 8 vikur 

eða fram að tíma 3. Lækkun sást einnig hjá B-hóp eftir meðferð á tíma 3.  
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Tafla 4.5 Yfirlit yfir meðaltal og staðalfrávik hópa A og B á kvíðakvarða 

Spielberger, Y-II, fyrir lyndiskvíða. 

 
Tími 1 Tími 2 Tími 3 

Hækkun 

e. meðf.* 

 M ± SF M ± SF M ± SF % 

Hópur A 

(n=10) 

41,68 ± 11,17 47,35 ± 11,54 46,07 ± 13,88 13,5 

Hópur B    

(n=7) 

38,71 ± 8,47 42,51 ± 5,35 49,99 ± 12,75 17,5 

*Hækkun stiga á milli meðferða á tíma 1 og tíma 2 hjá hópi A og hækkun stiga á milli meðferðar á 

tíma 2 og tíma 3 hjá hópi B. 

 

Skor á kvíðakvarða Spielberger, Y-II, milli tíma 1 og tíma 2 eftir meðferð hjá hópi A hækkaði 

um 5,6 stig eða 13,5 % og hækkun á milli tíma 2 og tíma 3 eftir meðferð hjá hópi B var 7,48 

stig eða 17,5 %. Lyndiskvíði jókst hjá báðum hópum. 

 

 
Mynd 3. Kvíðakvarði Spielberger, Y-II: Lyndiskvíði á öllum 

stigum meðferðarprófunar hjá báðum hópum. 

 

Á mynd 3 sést hækkun meðaltals á kvíðakvarða Spielberger, Y-II, hjá báðum hópum. 

Meðaltalshækkun sést eftir meðferð á tíma 2 hjá A-hóp sem lækkar síðan lítillega næstu 8 

vikur eða fram að tíma 3. Eftir meðferð á tíma 3 hjá B-hóp sést einnig hækkun.  
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4.7 Viðtöl 
 

Viðtöl voru notuð til stuðnings, t.d. til að fá upplýsingar um bakgrunn þátttakenda, en þar sem 

rannsóknin var viðamikil fyrir var notkun þeirra takmörkuð í úrvinnslu á niðurstöðum. Við-

tölin fóru fram strax eftir að þátttakendur höfðu svarað spurningalistum og þau gáfu viða-

miklar upplýsingar um fjölmörg atriði, s.s. líðan og bakgrunn þátttakenda, sem annars hefðu 

ekki komið fram.  

Tafla 4.6 Yfirlit yfir erfiðustu upplifanir þátttakenda, að þeirra mati, sem 

dregnar eru fram úr viðtölum um reynslu þátttakenda.  

Spurt var „Hver er þín erfiðasta lífsreynsla?“ 

Erfiðasta lífsreynslan Fjöldi % 

   

Missir náins ættingja 7 41 

Kynferðislegt ofbeldi 6 35 

Skilnaður 5 29 

Áfengisneysla ættingja 4 23 

Heimilisofbeldi 2 12 

Höfnun 2 12 

Einelti 2 12 

Misnotkun barns 2 12 

 

Ljóst er af lýsingu töflu 4.6 að sumir þátttakendur höfðu orðið fyrir fleiru en einu áfalli í 

lífinu. Þegar spurt var hvort áfallið/lífsreynslan kæmi fram í líkamanum þá komu svör um 

einkenni eins og verk fyrir brjósti, þyngsli í brjósti, hjartslátt, sársaukahnút í hjarta, maga-

verk, spennu í hnakka, hálsi og öxlum, svita, vefjagigt og móðurlífsverki.  

Spurt var um streitu en þátttakendur lýstu streitu á margvíslegan hátt: Allt að hrynja, 

brotna og græt, sviti, hræðsla, kvíði, eirðarleysi, pirringur, áhyggjur, svefnleysi, titringur 

innan í mér, get ekki móttekið skilaboð o.fl. Þátttakendur svöruðu spurningum um streitu á 

kvarða frá 0, engin streita, til 10, sem lýsti mikilli streitu. Spurt var „Hver er streita þín á 

skalanum 0 til 10?“ 
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Mynd 4. Streitustig hjá A-hóp. Svör þátttakenda um streitu 

á þremur tímaskeiðum á 16 vikna tímabili. 

 

Streita mældist há í upphafi hjá þátttakendum í A-hóp, um eða yfir 5 stig eða yfir meðallagi 

hjá öllum. Streitustig minnkaði eftir meðferð á milli tíma 1 og tíma 2 hjá öllum þátttakendum. 

Streitustig þátttakenda voru breytileg á tíma 3.  

 
Mynd 5. Streitustig hjá B-hóp. Svör þátttakenda um streitu 

á þremur tímaskeiðum á 16 vikna tímabili. 

 

Streitustig hjá flestum þátttakendum í B-hóp í upphafi var yfir 5 stigum. Streitustig óx hjá 

þremur þátttakendum á biðtímanum milli tíma 1 og tíma 2. Streita minnkaði eftir meðferð 

milli tíma 2 og tíma 3 hjá öllum þátttakendum.  
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Þegar spurt var hvort einhver breyting hafi orðið á streitueinkennum eftir meðferð þá 

komu ýmis svör. Þátttakendur töluðu um minni kvíða, rólegri huga, aukna ánægju af hlutun-

um, að hnútur í maga væri horfinn, verkir minni og svefn værari, einn þeirra komst svo að 

orði: „ég sest niður, anda og læt ekki hlutina hlaupa með mig“. Einn þátttakandi minntist á 

sárari upplifanir og aukna streitu eftir meðferð.  

Þátttakendur svöruðu spurningu um orkuástand sitt með kvarða frá 0-10. Talan 0 lýsti 

engri orku en talan 10 mikilli orku. Spurt var „Hver er orka þín á skalanum 0 til 10?“ Helstu 

einkenni á orkuleysi hjá þátttakendum lýstu sér með stöðugri þreytu, verkkvíða, getuleysi til 

að ráða við aðstæður o.fl. „Ég sef af mér sólina,“ sagði einn þátttakandi og annar sagðist vera 

„búin líkamlega en hausinn á fullu“. 

 

 
Mynd 6. Orkustig hjá A-hóp. Svör þátttakenda á þremur tíma-

skeiðum á 16 vikna tímabili. 

 

Orka hjá flestum þátttakendum í A-hóp var undir meðallagi (5 stig) í upphafi. Á tíma 2 þegar 

þátttakendur höfðu lokið meðferð var orkustig breytilegt en orka jókst í mörgum tilfellum. Á 

næstu átta vikum héldu sumir áfram að hækka en aðrir döluðu.  
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Mynd 7. Orkustig hjá B-hóp. Svör þátttakenda á þremur tíma-

skeiðum á 16 vikna tímabili. 

 

Orka þátttakenda í B-hóp fór ekki yfir meðallag (5 stig) á tíma 1. Á tíma 3 höfðu þátttakendur 

lokið meðferð, einn þátttakandi stóð í stað en orka annarra þátttakenda jókst eftir meðferðina.  

Breytingar á svörum þátttakenda eftir meðferð voru t.d.: „Fann orku fyrst á eftir og 

kláraði hana með því að gera allt“, „þarf minna að sofa“, „þarf ekki að leggja mig á daginn“, 

„dreif mig í leikfimi“, „auðveldara að gera hlutina“, „get nú farið í Bónus“.  

 

4.8 Samantekt niðurstaðna 
 

Meðferðarheldni var góð. Úrtakið einkenndist af konum á aldrinum 20-51 árs með þunglyndi 

og kvíða sem staðið hafði að meðaltali í 2-5 ár, flestar konurnar voru í sambúð og með gagn-

fræðapróf. Áreiðanleiki mælitækja rannsóknarinnar var góður fyrir utan áreiðanleika kvíða-

kvarða Spielberger, Y-II, sem mælir lyndiskvíða. Miðlungssterk fylgni var á milli allra 

mælitækjanna og var hún marktæk nema á milli kvíðakvarða Spielberger, Y-I og Y-II.  

Rannsóknarsniðið sýndi meðaltöl og staðalfrávik á mismunandi tímum og gaf yfirlit 

yfir áhrif meðferðar og jafnframt að svæðameðferð hefði áhrif á svörun þátttakenda. Sam-

virkniáhrif milli hópa og tíma voru ekki tölfræðilega marktæk hvorki á þunglyndi né kvíða. 

Þegar hópar voru lagðir saman annars vegar sýndu niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu að 
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svæðameðferðin hafði áhrif á þunglyndi og kvíða. Þegar gögn hópa voru lögð saman fyrir og 

eftir meðferð sýndi parað t-próf skýran og tölfræðilega marktækan mun sem gefur til kynna 

að svæðameðferð skili áhrifum á svörun þunglyndiskvarða Beck og kvíðakvarða Spielberger. 

Samantekt úr viðtölum sýndi að áfallastreita virðist áberandi meðal þátttakenda þar 

sem áföll voru algeng í bakgrunni þeirra. Sjálfsmat þátttakenda á eigin streitu leiddi í ljós að 

streita minnkar hjá flestum eftir meðferð. Meirihluti þátttakenda talaði einnig um aukna orku 

og sjálfsmat þeirra á eigin orku jókst eftir meðferð.  
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Kafli 5 
 

 

Fjallað verður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og framlag hennar í þágu heilbrigðis-

vísinda viðrað. Hér verða niðurstöður skoðaðar í ljósi áhrifa svæðameðferðar á þunglyndi og 

kvíða og hvaða þýðingu niðurstöðurnar hafa fyrir einstaklinga sem þjást af þessum sjúk-

dómum. Helstu þættir rannsóknarinnar eins og veikleikar og styrkleikar verða til umfjöllunar.   

 

5.1 Áreiðanleiki mælikvarða  
 

Við áreiðanleikaprófun á mælikvörðum rannsóknarinnar kom fram samræmi við aðrar rann-

sóknir hjá þunglyndiskvarða Beck og kvíðakvarða Spielberger, Y-I, en áreiðanleiki kvíða-

kvarða Spielberger, Y-II, sýndi ekki slíkt samræmi. Þunglyndiskvarði Beck er gefinn út með 

áreiðanleikann 0,92-0,93 á Cronbach‘s alpha (Nezu o.fl., 2000). Í nokkrum íslenskum rann-

sóknum er gefið upp áreiðanleikapróf fyrir þunglyndiskvarða Beck á Cronbach‘s alpha og 

hefur áreiðanleiki mælst á bilinu 0,91-0,95 (Jakob Smári o.fl., 2008). Í þessari rannsókn 

mældist áreiðanleiki þunglyndiskvarða Beck 0,91 á Cronbach‘s alpha. Áreiðanleiki þung-

lyndiskvarða Beck virðist því viðunandi í þessari rannsókn.  

Spielberger-kvarðinn er með áreiðanleikastuðul á innra réttmæti á bilinu 0,83-0,92 á 

Cronbach‘s alpha (Spielberger o.fl., 1983; Barnes, Harp og Jung, 2002). Í þessari rannsókn 

mældist kvíðakvarði Spielberger 0,73 í heildina en hvor spurningalisti fyrir sig mældist 0,84 

(Y-I) og 0,40 (Y-II) á Cronbach‘s alpha. Kvíðakvarði Y-I, sem mælir ástandskvíða, er með 

viðunandi áreiðanleika en áreiðanleiki kvíðakvarða Y-II, sem mælir lyndiskvíða, er lægri en 

hann ætti að vera. Mögulegar ástæður fyrir þessu misræmi í áreiðanleika verða ræddar síðar í 

þessum kafla. 
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5.2 Áhrif svæðameðferðar á þunglyndi 

 

Þótt rannsóknin hafi ekki sýnt fram á mun milli hópa eftir svæðameðferð hvað varðar þung-

lyndi, sem líklega má rekja til þess hversu fáir voru í hóp, þá sýna niðurstöður að bæta megi 

líðan þunglyndra einstaklinga. Þá sýndi parað t-próf tölfræðilega marktækan mun á svörun 

þátttakenda á þunglyndiskvarða Beck fyrir meðferð og eftir meðferð (p = 0,000). Erfitt er að 

bera niðurstöðurnar saman við aðrar rannsóknir þar sem ekki fundust rannsóknir um sama 

efni. Aukin orka, lífsgæði, minni verkir, vellíðan, ró og slökun eru áhrif af svæðameðferð sem 

geta gagnast þunglyndum og kvíðnum einstaklingum og sem sagt hefur verið frá í rannsókn 

Þóru Jennýjar Gunnarsdóttur (2007). Launsö, Brendstrup og Arnberg (1999) rannsökuðu áhrif 

svæðameðferðar á 220 einstaklinga með mígreni-höfuðverki. Niðurstöður sýndu fram á bætt 

lífsgæði þátttakenda, aukna orku og aukinn hæfileika til að þekkja og skilja eigin viðbrögð, 

70% þátttakenda greindu frá betri lífsgæðum og 19% þurftu ekki lengur á höfuðverkjalyfjum 

að halda. Rannsóknirnar styðja áhrif svæðameðferðar til slökunar og á verki, orku, lífsgæði og 

sjálfsmeðvitund.  

Athugað hefur verið hversu mikil breyting þurfi að vera á þunglyndiskvarða Beck til 

þess að hún geti talist klínískt mikilvæg, 0-9 stiga breyting telst smávægileg breyting, 10-19 

stig miðlungs breyting og 20 stig eða meira telst mikil breyting. Yfirfærslugildi þessara niður-

staðna er óstaðfest og ber að taka með fyrirvara (Jakob Smári o.fl., 2008). Reiknaður var mis-

munur á stigum á þunglyndiskvarða fyrir og eftir meðferð hjá hóp A og B og þar kemur fram 

að lækkunin var 14,5 stig hjá A-hóp og 11,7 stig hjá B-hóp sem túlka má þannig að áhrif 

svæðameðferðar á þunglyndi teljist í meðallagi í þessari rannsókn og þá eru hóparnir ekki 

lagðir saman. Aðeins var mældur árangur af tíu meðferðum en í mörgum tilfellum getur verið 

nauðsynlegt að veita fleiri meðferðir til að ná fram þýðingarmiklum áhrifum af meðferðinni 

sem helst í hendur við hversu lengi einkenni hafa staðið yfir (Ingham, 1984; Dougans, 2001). 
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Mikilvægt er að rannsaka áhrif svæðameðferðar enn frekar á þunglyndi þar sem einstaklingar 

þjást of lengi af þessum einkennum þrátt fyrir þau meðferðarúrræði sem fyrir eru.  

 

5.3 Áhrif svæðameðferðar á kvíða 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki fram á tölfræðilega marktækan mun milli hópa þegar 

kom að kvíða. Niðurstöðurnar sýndu tölfræðilega marktæka lækkun á skori ástandskvíða á 

kvíðakvarða Spielberger, Y-I, fyrir meðferð og eftir meðferð með pöruðu t-prófi (p = 0,000). 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að meðhöndla megi ástandskvíða með svæðameðferð og einnig 

að nota megi meðferðina markvisst á kvíðaeinkenni. Hins vegar hækkaði skor þátttakenda á 

lyndiskvíða, Y-II, marktækt eftir meðferð með pöruðu t-prófi (p = 0,014) sem samræmist ekki 

útgefnum fylgnistuðli kvarðanna tveggja en jákvæð fylgni á að vera þeirra á milli. Ein mögu-

leg skýring er sú að lyndiskvíði er ólíklegur til að minnka á stuttum tíma en einnig má vera að 

ómeðhöndlaður kvíði liggi að baki þunglyndiseinkennum og þegar léttir á þunglyndisein-

kennum vegna áhrifa svæðameðferðarinnar þá kemur lyndiskvíðinn í ljós en hann einkennist 

meðal annars af áhyggjum og neikvæðum sjálfvirkum hugsunum.  

Jakob Smári og Guðbjörg Erlendsdóttir (2003) telja lyndiskvíðaprófið, Y-II, endur-

spegla kvíða og þunglyndi þar sem þáttagreining þess leiðir í ljós bæði kvíðaþátt og þung-

lyndisþátt sem er ívið umfangsmeiri. Þetta stangast á við svörun kvarðans í þessari rannsókn 

sem og niðurstöður úr þunglyndiskvarða Beck. Árétta skal að áreiðanleikastuðull Y-II var 

ófullnægjandi fyrir þessa rannsókn og því erfitt að álykta út frá niðurstöðum hans. Einnig 

skalt bent á að í mörgum rannsóknum er einungis notast við ástandskvíðaprófið, Y-I, t.d. í 

rannsókn Stephenson o.fl. (2000). 

Ef litið er til þeirra rannsókna sem greint var frá í fræðilega kaflanum sýna þrjár rann-

sóknir fram á árangur af áhrifum svæðameðferðar á kvíða. Stephenson, Welnrich og Tavakoli 

(2000) rannsökuðu áhrif svæðameðferðar á kvíða og verki krabbameinssjúkra. Niðurstöður 
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sýna fram á slökunaráhrif svæðameðferðar á kvíða og er það sambærilegt við þessa rannsókn 

þegar kemur að ástandskvíða en lyndiskvíðaþáttur Spielberger-kvarðans er oft á tíðum ekki 

mældur í rannsóknum.Vicar o.fl. (2007) rannsökuðu áhrif á kvíða heilbrigðra og niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að rjúfa má tengsl streitu og kvíða og neikvæðra áhrifa þeirra á vellíðan 

með svæðameðferð. Rannsóknarsniðið styrkir niðurstöðurnar þar sem þetta var framvirk rann-

sókn og þátttakendum var slembað í hópa. Lyndiskvíði er ólíklegur til að breytast á stuttum 

tíma en hver þátttakandi fékk aðeins eina svæðameðferð og þeir sýndu því litlar breytingar í 

rannsókninni. Spyrja má hve margar svæðameðferðir þurfi til að breytingar á lyndiskvíða 

komi fram og á hve löngum tíma. 

Í rannsókn Quattrin o.fl. (2006) á áhrifum svæðameðferðar á kvíða krabbameinssjúkra 

komu fram tölfræðilega marktækar niðurstöður á áhrifum svæðameðferðar á kvíða. Rann-

sóknirnar voru gerðar með litlu úrtaki og svæðameðferð framkvæmd í fá skipti og því erfitt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Þær styðja þó kenningar um að svæðameðferð hafi áhrif á 

ástandskvíða sem samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

 

5.4 Styrkleikar rannsóknar  

 

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er lítið brottfall þátttakenda en enginn þeirra hætti eftir 

að meðferð hófst. Munur var á hópum A og B hvað varðaði lengd þunglyndis en að öðru leyti 

voru rannsóknarhóparnir sambærilegir sem telst mikilvægt í öllum samanburði og sterkt fyrir 

vísindalega stöðu prófunarinnar (Guðmundur Þorgeirsson, 2003). Niðurstöður sýndu að með-

ferðin hafði áhrif á þunglyndi og kvíða, mælt með pöruðu t-prófi, þrátt fyrir lítið úrtak. Fram-

skyggn, slembuð meðferðarprófun (RCT) virðist geta mælt áhrif svæðameðferðar og niður-

stöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingu um það.  

Þátttakendur lýstu flestir yfir ánægju með að taka þátt í rannsókninni. Báðir hópar 

fengu sömu meðferð og segja má að styrkleiki sniðsins felist í því að geta skoðað breytingar á 
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milli tíma, á biðtíma milli tíma 1 og 2 hjá B-hóp er ekki um neina breytingu að ræða borið 

saman við breytingu á milli tíma 1 og 2 hjá A-hóp sem fékk meðferð á því tímabili.  

Rannsóknin hófst í janúar 2008, þ.e.a.s. fyrstu þátttakendur svöruðu spurningalistum 

og hófu svæðameðferðir eða biðtíma á þeim tíma. Þátttakendur komu inn í rannsóknina á 

löngu tímabili, sá síðasti hóf þátttöku sína í byrjun júní 2008. Þessi dreifing þátttöku yfir langt 

tímabil, þrátt fyrir að hún hafi ekki verið skipulögð fyrirfram sem hluti af rannsóknarsniðinu, 

dregur úr áhrifum árstíðasveifla á niðurstöðurnar. Svipaðar niðurstöður hjá þátttakendum er 

því ekki hægt að rekja til veðurbreytinga, stórhátíða, árstíðaskipta, aukinnar birtu o.s.frv.  

Sex svæða- og viðbragðsfræðingar, allir skráðir græðarar, veittu svæðameðferðir á 

rannsóknartímanum og var þeim úthlutað þátttakendum með slembiaðferð. Fjöldi græðara 

útilokar áhrif frá einstökum græðurum á niðurstöður rannsóknarinnar. Því má fullyrða að 

svipaðar niðurstöður þátttakenda séu til komnar vegna áhrifa meðferðarinnar en ekki vegna 

hæfileika einstakra græðara.  

Þeir þátttakendur sem voru á lyfjum töluðu ekki um að meðferðin truflaði áhrif þeirra 

en ekki var farið nákvæmlega út í þau atriði. Þessi rannsókn var framkvæmd „non-invasive“; 

án blóðtöku, án þess að innbyrða lyf og með viðurkenndu fjölfræðilegu, stöðluðu rannsóknar-

sniði með áherslu á að gagnsemi heildrænna meðferða nýtist þunglyndum og kvíðnum ein-

staklingum til heilsueflingar.  

Það meðferðarprógramm sem þátttakendur gengust undir var opið fyrir einstaklings-

miðaða meðferð að hluta þar sem rými gafst til að meðhöndla persónubundin einkenni í 15-20 

mín. af hverjum meðferðartíma en á því byggir hugmyndafræði meðferðarinnar. Hugmynda-

fræði þessarar rannsóknar var aðlöguð að rannsóknarsniðinu þannig að hin heildræna, einstak-

lingsmiðaða meðferð væri í fyrirrúmi. Framskyggn rannsókn þarf því ekki að vera algjörlega 

bundin af nákvæmu prógrammi þar sem eitt er látið ganga yfir alla. Viðeigandi samanburðar-

meðferð er vandfundin og því verður ef til vill að skoða áhrif græðarans sem hluta af meðferð 
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þegar heildrænar meðferðir eiga í hlut. Þær rannsóknir sem lýst var í kafla 2 og nota saman-

burðarmeðferð, s.s. sýndarnudd, sýndu ekki fram á árangur af svæðameðferð. Til dæmis 

sýndu niðurstöður úr rannsókn Þóru Jennýjar Gunnarsdóttur og Helgu Jónsdóttur (2007) á 

áhrifum svæðameðferðar á kvíða sjúklinga sem undirgengust kransæðaaðgerð ekki mark-

tækan mun á áhrifum sýndarmeðferðar og svæðameðferðar sem styður þá kenningu að erfitt 

sé að finna samanburðarmeðferð. Í þeirri rannsókn var einungis notast við kvíðakvarða Spiel-

berger, Y-I, sem mælir ástandskvíða. Rannsókn Ross o.fl. (2002) sýnir sambærilegar niður-

stöður þar sem kvíði krabbameinssjúkra minnkaði ekki þegar borin voru saman áhrif af ein-

földu fótanuddi og svæðameðferð. Niðurstöður sýndu engin mælanleg áhrif af svæðameðferð 

né af einföldu fótanuddi á kvíða og þunglyndi.  

Í þessari rannsókn fengu báðir hópar sömu meðferð og því ekki þörf á blindun þátt-

takenda, hins vegar vissu græðarar ekki um skiptingu í hópa. Að síðustu má telja styrkleika í 

því að engir brestir komu fram við framkvæmd og skipulag rannsóknarinnar, þátttakendur 

fengu allir sömu meðferð og samband þeirra við græðara var á engan hátt takmarkað, þannig 

voru hagsmunir allra og ávinningur hafðir að leiðarljósi. 

 

5.5 Veikleikar rannsóknar 
 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar felst í því hve þátttakendur voru fáir og birtist það í ónógu 

tölfræðilegu afli. Í heild gaf aðhvarfslíkanið til kynna að gögnin hafi ekki nægilegt tölfræði-

legt afl til að finna áhrif af meðferð. Líklegasta skýringin er að fleiri einstaklinga þurfi til að 

skera úr um hvort meðferðin skilar árangri eða tölfræðilega marktækum mun milli hópa eftir 

meðferðarstigi. Þeir þátttakendur sem sýndu lítinn mun á mælingum fyrir og eftir meðferð 

voru í mikilli tilvistarkreppu í lífi sínu. Viðtöl gáfu rannsakanda innsýn í þær aðstæður sem 

gætu skýrt minni eða lítil áhrif af meðferð í slíkum tilvikum. Fáa einstaklinga þarf til að 

breyta niðurstöðum í svo fámennri rannsókn, einnig hefði hugsanlega þurft að framkvæma 
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svæðameðferðina í fleiri skipti til að ná fram meiri áhrifum. Ekki er æskilegt að alvarlegir 

sjúkdómar né stórir atburðir, s.s. skilnaður, séu að eiga sér stað í lífi einstaklinga ef sýna á 

fram á mun á mælingum en hins vegar má benda á að meðferðin getur engu að síður hjálpað 

þessum einstaklingum til slökunar og þannig hjálpað til við að skýra hugsun sem oft er í 

mikilli óreiðu sökum streituástands.  

Hér var lagt upp með að skoða svæðameðferð þar sem samband meðferðaraðila og 

þess er þiggur meðferðina telst hluti af árangri meðferðar. Erfitt hefur reynst að finna við-

eigandi samanburðarmeðferð sem er ekki of lík þeirri sem verið er að prófa. Svæðameðferð er 

í eðli sínu einstaklingsmiðuð, flókin og sveigjanleg og því er erfitt að framkvæma rannsókn 

„blint“, samanburðarmeðferð er því skoðuð sem hluti af meðferð sem líklega má telja sem 

veikleika.  

Slembun í framskyggnri rannsókn á að tryggja að rannsóknarhópar séu sambærilegir 

og forða frá sveigð. Ekki var hægt að leyfa sér að velja úr einstaklinga svo hægt væri að 

mynda einsleita hópa þar sem flæði einstaklinga í rannsóknina var frekar af skornum skammti 

og hefði það tekið langan tíma. Engin skilyrði voru sett um kyn en aðeins einn karl valdist í 

úrtak (6%) og getur það ekki talist þversnið af þunglyndum og kvíðnum einstaklingum.  

Víxlsnið rannsóknarinnar þarf að skoða nánar, möguleikar þess eru ef til vill vannýttir 

hér sem kemur til af reynsluleysi rannsakanda en e.t.v. má skoða betur tímafaktora sniðsins, 

jafnframt virðist aðhvarfsgreining ekki nýta möguleika sniðsins sem samkvæmt hugmyndinni 

er að hver hópur sé sinn eigin viðmiðunarhópur. Snið þessarar rannsóknar og annarra þarf að 

skoða til að ná árangri í rannsóknum á heildrænum meðferðum og til að sjá hvert þeirra hentar 

best til að skoða enn frekar hvað raunverulega gerist hjá þeim sem þiggja svæðameðferð. 
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5.6 Viðtöl 

 

Reynsla þátttakenda úr viðtölum var viðruð í niðurstöðum og sýnir hún erfiðleika í lífi þeirra, 

töluverða streitu og mikla áfallastreitu. Einstaklingsbundin áhrif svæðameðferðar á streitu 

komu fram. Einnig kom fram í viðtölum að lítil orka einkennir líðan margra. Svæðameðferð 

virðist hafa jákvæð áhrif á orku. Þetta er sambærilegt við rannsókn Þóru Jennýjar Gunnars-

dóttur (2007) þar sem fram kemur að þær konur sem skynjuðu betur aukna orku upplifðu sig 

heilbrigðari og fóru í gegnum bataferli sem fólst í endurnýjun og heilun í heild sinni. Skoða 

þarf betur áhrif svæðameðferðar á orku einstaklinga og bataferli.  

Viðtölin styðja gögnin á margan hátt, t.d. með vitneskju um bakgrunn þátttakenda, og 

þau gefa skýringar á niðurstöðum hjá sumum þeirra. Ýmsir ófyrirsjáanlegir erfiðleikar komu 

upp hjá sumum þátttakendum á meðferðartímabilinu, s.s. skilnaður, stórar ákvarðanatökur og 

sjúkdómsbyrði vegna annarra sjúkdóma en þunglyndis, sem höfðu áhrif á streitu þeirra og 

áhrif meðferðarinnar. Í viðtölunum kom fram að öllum þátttakendum líkaði meðferðin og þeir 

töldu mikilvægt að fá tækifæri til þátttöku. Flestir hefðu kosið að halda meðferð áfram.  

 

5.7 Vísindalegt gildi niðurstaðna 

 

Rannsókn þessi er nýtt framlag til þekkingar á óhefðbundnum meðferðum og nýtt framlag til 

heilbrigðisvísinda. Hún færir óhefðbundnar og hefðbundnar meðferðir skrefi nær hverjar 

annarri. Rannsóknin gefur nýja sýn á fleiri möguleika í meðferð þunglyndra og kvíðinna 

einstaklinga. Niðurstöðurnar eru hvatning til frekari rannsókna á áhrifum svæðameðferðar 

innan hjúkrunar eða innan heilbrigðissviðs, jafnframt hvetur rannsóknin til notkunar á 

svæðameðferð innan sem utan stofnana á geðsviði eða öðrum sviðum heilbrigðisgeirans. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að skoða eigi fjölbreyttari meðferðar-

úrræði fyrir þá einstaklingar sem þjást af þunglyndi, kvíða og streitu. Þær styðja samleið með 
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þeim hefðbundnu aðferðum sem nú þegar eru í notkun gegn þunglyndi og kvíða og sú vís-

indalega vitneskja sem þessi rannsókn hefur fram að færa er mikilvæg fyrir alla heilsueflingu 

þar sem þunglyndi, kvíði og streita eru vaxandi vandamál. Skoða þarf núverandi stefnu og 

meðferð á þunglyndi og kvíða þar sem svæðameðferð virðist geta boðið þunglyndum og 

kvíðnum einstaklingum betri líðan. Betri líðan stuðlar að jákvæðara hugarfari, jákvæðara 

hugarfar gæti ýtt undir skjótari árangur af öðrum meðferðum og þannig gæti svæðameðferð 

sem viðbótarmeðferð flýtt fyrir bata. 

 

5.8 Samantekt 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa fært okkur nokkra vissu um að svæðameðferð dragi úr 

þunglyndi og ástandskvíða. Þunglyndir og kvíðnir einstaklingar geta nú átt þess kost að velja 

heildræna meðferð með meiri upplýsingar á bak við valið. Farið var yfir styrkleika og veik-

leika rannsóknarinnar og upplýsingar úr viðtölum skoðaðar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

í samræmi við aðrar rannsóknir sem skoðaðar voru í tengslum við kvíða en ekki var fyllilega 

hægt að skýra ósamræmi í mælingum kvíðakvarða Y-I og Y-II. Vísindalegt gildi niðurstaðna 

gefur til kynna að þetta framlag á þekkingu á svæðameðferð og áhrifum hennar á þunglyndi 

og kvíða geti gefið nýja sýn inn á fleiri möguleika í meðferð og rannsóknum innan sem utan 

heilbrigðisþjónustunnar. Jafnframt virðist svæðameðferð geti staðið sem viðbótarmeðferð í 

hjúkrun eða stutt við hjúkrunarmeðferð og/eða læknismeðferð.   

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Kafli 6 
 

 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

benda til að svæðameðferð dragi úr vanlíðan fólks með þunglyndi og kvíða. Rannsóknin gefur 

viðbótarvitneskju um þessa heildrænu meðferð hvað varðar áhrif á þunglyndi og kvíða auk 

þess sem hún opnar nýja sýn á möguleika í meðferð og rannsóknum. Þeir sem þjáðst hafa af 

þunglyndi og kvíða geta nú skoðað svæðameðferð sem valkost við einkennum sínum af meira 

öryggi. Í framhaldi af þessari umfjöllun verður nú farið yfir notagildi rannsóknarinnar og 

settar fram tillögur um framtíðarrannsóknir. 

 

6.1 Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun  
 

Áherslur í menntun hjúkrunarfræðinga síðustu 35 ár hafa verið á tæknilega hlið umönnunar 

sem skyggt hefur á þær hliðar hjúkrunar sem snúa að umhyggju (Kreitzer & Disch, 2003). 

Þóra Jenný Gunnarsdóttir (2007) bendir í þessu samhengi á að mikilvægt sé að innleiða í 

hjúkrun meðferðir sem hvetja til þess að skjólstæðingar séu skoðaðir á heildrænan hátt. Hjúkr-

unarfræðingar sem menntaðir eru í óhefðbundnum/heildrænum meðferðum ættu að vera á 

hverri heilbrigðisstofnun til þess að innleiða hugmyndafræði þeirra og aðferðir inn í hjúkrun-

arstarfið og gefa ráð um hvaða meðferð gæti gagnast hverjum skjólstæðingi fyrir sig samhliða 

hefðbundinni meðferð eða ein og sér. Þannig getur heilbrigðisstarfsfólk gefið einstaklingum 

tækifæri til að velja eigin meðferð með hjálp faglærðra aðila og taka upplýstar ákvarðanir á 

þeim forsendum (Anderson og Funnell, 2005). Bataferli sjúklinga gæti tekið styttri tíma með 

þessu móti. En í framhaldi af þeirri umræðu vitnar Christer Magnusson (2009) í fyrirlestur 
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Suzanne Gordon um rödd hjúkrunar. Þar bendir Gordon á að nú sé mikilvægara en áður að 

hjúkrunarfræðingar geti sagt sögur af áhrifum sínum á bataferli sjúklinga. Gordon telur 

hjúkrunarfræðinga þurfa að sýna fram á hvernig þeir tengja saman tæknilegt umhverfi stofn-

ana og hið mannlega. Hinn mannlegi þáttur er hornsteinn í hjúkrun og heildrænum með-

ferðum eins og svæðameðferð. Þegar frekari gagnreynd vitneskja um svæðameðferð hefur 

safnast getur hún orðið hjúkrunarfræðingum mikilvægt tæki til að hjálpa sjúklingum til bata. 

Ráðgjöf þar sem hefðbundnum og óhefðbundnum meðferðum er beitt saman hefur 

ekki staðið til boða í heilbrigðiskerfinu hingað til. Vísbendingar eru um að hinn almenni 

borgari líti svo á að eðlilegt sé að sækja þjónustuna til beggja aðila (Heilbrigðisráðuneytið, 

2005) en nauðsynlegt er að afla frekari upplýsinga um það efni. Alhliða einstaklingsmiðuð 

ráðgjöf er e.t.v. það sem kominn er tími til að bjóða almenningi. Þar væru hnýttar saman 

gagnreyndar aðferðir hefðbundinna og óhefðbundinna heilbrigðisfræða. 

 

6.2 Fræðsla og gildi fyrir hjúkrun og hjúkrunarmenntun 
 

Lögbundinn réttur sjúklinga til að nýta sér heilsutengda þjónustu græðara ætti að vera 

hvatning fyrir heilbrigðisstofnanir að móta sér stefnu um þessa þjónustu. Þetta þýðir að heil-

brigðisstarfsfólk þarf að fræðast um óhefðbundnar meðferðir til að geta upplýst sjúklinga sína 

og vera fært um að benda þeim á þær leiðir sem vinna best með þeim hefðbundnu meðferðum 

sem þeir gangast undir. Fræðsla um óhefðbundnar meðferðir myndi eflaust skila sér best ef 

henni væri fundinn staður í grunnnámi heilbrigðisstétta.  

Rannsóknir hafa sýnt að skjólstæðingar sem fá val um fjölþátta endurhæfingu (þjálfun, 

slökun, félagsstuðningur, sálfræðileg kennsla o.fl.) annars vegar og hefðbunda líkamsþjálfun 

hins vegar velja frekar fjölþátta endurhæfingu (Van Weert o.fl., 2005). Niðurstöður notenda-

rannsókna benda enn fremur til þess að skjólstæðingar vilja takast á við sjálfa sig fái þeir að 
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velja og að þeir þarfnist stuðnings en vilji stjórna því sjálfir hvers konar stuðning þeir fái (Elín 

Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

Settar hafa verið fram þær hugmyndir af yfirvöldum að mikilvægt sé að gera almenn-

ingi kleift að sækja sér þjónustu þangað sem hann vill. Ríkið getur þannig verið kaupandi að 

þjónustu, svo sem svæðameðferð, fyrir einstaklinga inni á sjúkradeildum og auk þess væri 

hægt að bjóða slíka þjónustu út (Jónína Bjartmarz o.fl., 2006). Áherslu þarf að leggja á það að 

svæðameðferð sé framkvæmd af aðila sem hefur tilskilda þjálfun og menntun til verksins.  

 

6.3 Notagildi rannsóknarinnar í þágu heilbrigðisvísinda 
 

Rannsókn þessi á áhrifum svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða hefur mikilvægt gildi fyrir 

fagaðila jafnt og notendur geðheilbrigðisþjónustunnar sem og aðra heilbrigðisþjónustu. Þóra 

Jenný Gunnarsdóttir (2007) telur að frekari rannsóknir á óhefðbundnum/heildrænum með-

ferðum geti varpað ljósi á ný sjónarmið og leitt til nýrra viðhorfa til óhefðbundinna meðferða 

og vísað veginn til þróunar á nýjum kenningum í hjúkrun. Markmið matsrannsókna á borð við 

þessa er að kanna hversu vel meðferð, iðja, prógramm eða stefna verkar. Gagnreyndar upp-

lýsingar eru nauðsynlegar til að mat á tiltekinni meðferð teljist raunhæft. Þegar nýjar upp-

lýsingar liggja fyrir um meðferð sem gæti reynst skjólstæðingum vel þarfnast þær frekari 

athugunar svo um þær megi taka stefnumarkandi ákvarðanir. Hjúkrunarfræðingar hafa víð-

tæka þekkingu og reynslu og eru í góðri aðstöðu til að rannsaka og þróa heilsueflandi þjón-

ustu en niðurstöður þarf að meta með hliðsjón af áhrifum, árangri og kostnaði. Þróunar-

verkefni sem hefur það að markmiði að rannsaka óhefðbundnar meðferðir og samþættingu 

þeirra við hefðbundnar meðferðir getur gefið skjólstæðingum meira val og hjúkrun aukið 

vægi.  

Vonast er til að þessi rannsókn nýtist sem grunnur til frekari þekkingaröflunar á þessu 

sviði. Til að mynda mætti rannsaka áhrif svæðameðferðar á streitu og orku eða gera frekari 
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rannsóknir á áhrifum svæðameðferðar á þunglyndi og kvíða með stærra og sérvaldara úrtaki 

og fleiri meðferðarskiptum. Einnig væri gott að rannsaka hve lengi áhrif svæðameðferðar vara 

á þunglyndi og kvíða, það er að segja, gera nýjar mælingar á þunglyndi og kvíða til dæmis sex 

og 12 mánuðum eftir fyrstu mælingar. Rannsaka mætti einnig hvernig svæðameðferð vinnur 

með viðtalsmeðferð eða hvernig svæðameðferð vinnur með hugrænni atferlismeðferð. Sjúk-

dómsbyrði þunglyndis á aðra sjúkdóma er mikil og því óþrjótandi möguleikar á rannsóknum á 

áhrifum svæðameðferðar á líðan og meðferð þeirra. 

 

6.4 Samantekt 
 

Þunglyndi og kvíði valda umtalsverðum heilsufarsvanda hjá einstaklingum og fjárhagslegum 

vanda hjá þjóðfélögum. Hægfara vöxtur er í vísindalegri umfjöllun um heildrænar meðferðir. 

Gera verður kröfu um frekari skoðun á því hvað betur megi fara í meðferðum og forvörnum 

gegn þunglyndi og kvíða og huga að nýtingu óhefðbundinna/heildrænna meðferða.  

Í þessari rannsókn voru sautján þátttakendur sem fengu tíu svæðameðferðir hver í 

þeim tilgangi að skoða áhrif meðferðarinnar á þunglyndi og kvíða. Niðurstöður benda til að 

svæðameðferð gagnist einstaklingum með þunglyndi og kvíða. Með rannsókninni hefur vís-

indaleg þekking og skilningur á meðferðinni vaxið sem gæti orðið til þess að heilbrigðiskerfið 

og notendur þess hagnist og nýti sér þessa þekkingu í allra þágu. Reynsla fólks með þung-

lyndi og kvíða leiðir í ljós mikilvægi þess að styðja enn betur við bakið á þeim einstaklingum 

sem í mörgum tilfellum gætu hugsað sér að notfæra sér heildrænar meðferðir.  

Svæðameðferð er góður valkostur og stuðningur við aðrar lækningameðferðir innan 

sem utan heilbrigðisstofnanna. Fylgjendur beggja meðferðarforma, heildrænna og hefð-

bundinna, ættu að snúa bökum saman og vinna að bættri heilsu og líðan almennings – í því 

liggur framtíðin.    
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Samþykki um útvegun þátttakenda 
 

Undirritaður læknir samþykkir að útvega þátttakendur í rannsóknina: Áhrif 

svæða og viðbragðsmeðferðar á þunglyndi og kvíða 20-35 ára einstaklinga. 

Viðkomandi læknir mun veita þátttakendum upplýsingar um rannsóknina.  

Rannsóknin fer fram við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. 

 

 

Staður_______________________  Dagsetning__________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

________________________________ 

Hólmfríður Margrét Bjarnadóttir  

Rannsakandi 

_________________________________ 

Dr. Árún Sigurðardóttir 

Ábyrgðarmaður 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku 

í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík.  

Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
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Kynningarbréf til þátttakenda 

 

         Kynningarbréf             

 

Áhrif svæða- og viðbragðsmeðferðar á þunglyndi og kvíða 20-35 ára einstaklinga 

 

Ábyrgðarmaður er Árún K. Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur og dósent við Háskólann á 

Akureyri, sími: 4608464, netfang: arun@unak.is  

Rannsakandi er Hólmfríður Margrét Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur og meistaranemandi við 

Háskólann á Akureyri, símar 4627314/8937314, netfang hmb@simnet.is  
Verkefnið er styrkt af Heilsuklasa Vaxtarsamnings Eyjafjarðar 

 

Tilgangur rannsóknarinnar: 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif svæða- og viðbragðsmeðferðar á geðheilsu 20-35 

ára einstaklinga sem þjást af þunglyndi og kvíða.  

 

Fyrirkomulag rannsóknarinnar 

Læknir þinn hefur kynnt þér rannsóknina en þú hefur verið valin(n) í hana vegna reynslu 

þinnar af þunglyndi og kvíða. Nokkrum dögum eftir að þú færð þetta bréf frá lækni þínum 

mun Hólmfríður hringja í þig til að athuga hvenær hún getur hitt þig, en Hólmfríður mun hitta 

þátttakendur í Ísis Heilsuhofi Kaupangi v/Mýrarveg. Ísis Heilsuhof er nuddstofa og þar mun 

öll vinna við rannsóknina fara fram, þ.e. fyrirlögn spurningarlista, viðtöl og meðferðir. 

Þátttakendur þurfa að áætla 30-40 mínútur í að svara viðtölum og spurningalistum, í þrjú 

skipti með 8 vikna millibili. Þátttaka í rannsókninni felur að auki í sér 10 svæða- og 

viðbragðsmeðferðir þar sem hver meðferð tekur 55 mín. 

Þátttakendum er skipt í tvo hópa, A og B. Þátttakendur í hóp A fá 10 svæða- og 

viðbragðsmeðferðir strax. Þátttakendur í hóp B fá einnig 10 svæða- og viðbragðsmeðferðir og 

fer sú fyrsta fram 8 vikum eftir að þú hittir Hólmfríði.  

 

Trúnaður / persónuvernd 

Rannsakandi mun gæta nafnleyndar og fyllsta trúnaðar við þátttakendur. Hver þátttakandi fær 

númer sem notað verður í öllum gögnum sem tengjast honum í gegnum alla rannsóknina. 

Gögn rannsóknarinnar verða varðveitt á læstri skrifstofu Hólmfríðar. Við úrvinnslu verður 

eingöngu unnið með ópersónugreinanleg gögn. Við tölfræðilega greiningu á ekki að vera 

hægt að rekja gögnin til einstakra þátttakenda. Nöfn og persónueinkenni munu ekki koma 

fram í skrifum. Ekki verður hægt að rekja persónugreinanlega þætti út frá spurningalistum. 

Öllum gögnum verður eytt eftir fimm ár.  

mailto:arun@unak.is
mailto:hmb@simnet.is
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Réttur þátttakenda 

Allir þeir sem taka þátt í rannsókninni gera það af fúsum og frjálsum vilja og skrifa undir 

upplýst samþykki. Þátttakendur geta dregið sig úr rannsókninni hvenær sem er og mun það 

ekki hafa áhrif á samskipti þeirra við heilbrigðisstarfsmenn.  

 

Ávinningur þátttakenda 

Helsti ávinningur rannsóknar fyrir þátttakendur er að fá fram hvort svæða- og viðbragðsmeðferð geti 

létt þeim lífsbaráttuna og fjölgað meðferðarúrræðum. Jafnframt getur rannsóknin auðveldað 

heilbirgisstarfsfólki að greina hvaða meðferðir henta þunglyndum og kvíðnum einstaklingum.  

 

Áhætta þátttakenda 

Aðferðir sem notaðar eru við gangaöflun fela í sér hverfandi áhættu fyrir þig. Helsta áhættan er að 

svæða- og viðbragðsmeðferðin og spurningar geti vakið upp erfiðar tilfinningar í tengslum við 

reynslu þína af þunglyndi. Rannsakandi og þeir græðarar sem að meðferð standa eiga samt sem áður 

að geta aðstoðað fólk við að vinna úr erfiðum tilfinningum ef þær koma fram.   

Þátttakendur geta leitað til Sólveigar Hallgrímsdóttur hjúkrunarfræðings áfallateymis Sjúkrahússins á 

Akureyri sími: 4630100. Hún getur veitt þeim stuðning ef þeir telja sig hafa þörf fyrir hann. Allir 

þátttakendur halda áfram í sínu reglulega eftirliti hjá lækni sínum og getur hann einnig veitt 

nauðsynlegan stuðning ef á þarf að halda.   

 

Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ef þú vilt leita frekari upplýsinga er þér velkomið að hafa samband við rannsakanda eða 

ábyrgðarmann rannsóknarinnar 

 

Að rannsókn lokinni verður öllum þátttakendum sendar niðurstöður rannsóknarinnar.  

 
Ef þú hefur spurningu um rétt þinn sem þátttakanda í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú 

snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími : 551-7100, fax: 551- 1444. 

 

Virðingarfyllst, 

 

________________________________  

Hólmfríður Margrét Bjarnadóttir, símar 4627314/8937314, netfang: hmb@simnet.is  

 

________________________________  

Árún K. Sigurðardóttir, 4608464, netfang: arun@unak.is  

 

 

 

mailto:hmb@simnet.is
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Upplýsingar til þátttakenda 

 
Áhrif svæða- og viðbragðsmeðferðar  

Eðli meðferðarinnar og áhrif eru jafn óútreiknanleg og hvað einstaklingar eru ólíkir. 

Mikilvægt er að þú vitir að meðferðin getur haft áhrif á ýmsa þætti í líkamsstarfseminni 

þinni jafnt og huglæga þætti. Í heildina eru þessi áhrif jákvæð og ánægjuleg fyrir heilsu 

þína. Meðferðin hjálpar þér að slaka á og finna fyrir kyrrð í líkama og sál en jafnframt 

getur þú fundið fyrir aukinni orku og endurnýjun. 

Svæðameðferð vinnur að því að örva heilunarkraft líkama þíns og losa hann við 

eiturefni/úrgangsefni þannig að þú ferð í gegnum hreinsunarferli, stundum er talað um 

þetta ferli sem afturbata. Þú getur fundið fyrir einhverjum af eftirfarandi áhrifum: Kvef, 

aukin þvaglát e.t.v. meiri lykt eða dekkri litur, auknar þarmahreyfingar og vindgangur, 

betri litarháttur í húð vegna bætts blóðflæðis, þreyta sem lýsir sér stundum eins og þú 

hafir farið í stranga líkamsrækt, svefn verður dýpri eða auknar truflanir á svefni vegna 

hreinsunar t.d. þvaglát að nóttu, svimi, höfuðverkur og ógleði eru einkenni sem geta gert 

vart við sig en eru ekki algeng, tímabundin versnun á einkennum sem voru fyrir til 

staðar t.d. vegna sjúkdóms og löngun til að gráta, láttu það eftir þér því grátur er góð 

losun á tilfinningum. Hver sem viðbrögð þín verða þá eru þau nauðsynlegt ferli í 

heilunarferli sem mun líða hjá. Ef þú ert dugleg/ur að drekka vatn í stað annarra vökva 

þá á líkaminn auðveldara með að vinna sitt verk og skilja út úrgangsefni/eiturefni. 

(Ingham 1984., Dougans, 2001).    

 

Takk fyrir þitt framlag til bættrar heilsu! 

Hólmfríður Margrét Bjarnadóttir 
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Samþykki þátttakenda 
 

 
Upplýst samþykki 

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif svæða- og viðbragðsmeðferðar á geðheilsu 20-35 

ára einstaklinga sem þjást af þunglyndi og kvíða.  

 

Hér með samþykki ég að taka þátt í rannsókninni Áhrif svæða- og viðbragðsmeðferðar á þunglyndi 

og kvíða 20-55 ára einstaklinga sem gerð verður af Hólmfríði Margréti Bjarnadóttur, 

hjúkrunarfræðingi. 

Ég hef fengið munnlegar og skriflegar upplýsingar um rannsóknina samanber meðfylgjandi 

kynningar- og upplýsinga blaði sem undirritað hefur verið af Hólmfríði Margréti Bjarnadóttur og 

Árúnu Sigurðardóttur, ábyrgðarmanni rannsóknarinnar, og er ég sátt/sáttur við allt sem þar kemur 

fram, hvað varðar rannsóknina og mig sem þátttakanda. Mér er ljóst að ég get hvenær sem er hætt 

þátttöku í rannsókninni, án skýringa eða eftirmála. 

Staður____________________________Dagsetning_____________ 

 

__________________________________________________________ 

Hólmfríður Margrét Bjarnadóttir 

Rannsakandi 

__________________________________________________________ 

Þátttakandi 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, 

fax: 551-1444 
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Spurningalistar 

Bakgrunnsspurningar 
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Þunglyndiskvarði Beck 
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Kvíðakvarði Spielberger: Ástandskvíðakvarði, Y-1 
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Kvíðakvarði Spielberger: Lyndiskvíðakvarði, Y-II 
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1. viðtal – fyrir báða hópa 
 

Spurningar í 1. viðtali hjá báðum hópum áður en meðferðartími eða biðtími hófst. 

 

1. Telur þú að svæðameðferð muni hjálpa þér til bættrar heilsu?  

 

2. Hvaða breytingar vilt þú helst að verði á líðan þinni?  

 

3. Hvaða lyf notar þú? 

3a) svefnlyf?  

3.b) Hvað hefur þú verið á þunglyndislyfjum lengi? 

 

4. Hver er þín erfiðasta lífsreynsla?  

 

5. Telur þú að áfallið/lífsreynslan komi fram í líkamlegum einkennum og þá hvar/hvernig? 

(Telur þú að áfallið sitji á ákveðnum stað í líkamanum?) 

 

6. Hvaða væntingar hefur þú til bata?  

Engar, í meðalagi, mun ná bata. Annað? 

 

7. Klukkan hvað ferðu að sofa?  

Hvernig er nóttin?  

Vaknar þú oft? Já / Nei   Vaknar þú úthvíld/ur? Já / Nei 

 

8. Hvaða einkenni eru verst í þinni sjúkdómsmynd? 

 

9. Hvað ertu að gera fyrir þig? Líkamsrækt, annað? 

 

10. Hvað veldur þér mestum ótta/kvíða? 

a) Getur þú lýst andlegum einkennum kvíðans? 

b) Getur þú lýst líkamlegum einkennum kvíðans? 

 

11. Hvernig vinnur þú úr streitu? 

Kanntu slökun?  Já / Nei.   Notarðu öndunaræfingar? Já / Nei  

Viltu staðsetja streitumörk þín á skalanum? 

Engin streita  0_________________________10 mikil streita,  

Getur þú lýst streitunni þinni? 

 

12. Hefur orkan þín breyst?  

Engin orka 0 _________________________10 mikil orka 

Getur þú lýst breytingu á orku þinni  

 

13.Hefur áhugi þinn á t.d. á áhugamálum, vinum eða vinnu breyst?  
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2. viðtal – B-hópur 

 

Spurningar í 2. viðtali fyrir B-hóp sem er að hefja meðferð eftir 8 vikna biðtíma.  

 

1. Hefur orðið einhver breyting á líðan þinni síðan við töluðum saman síðast? 

Breyting á lyfjanotkun?  

Hreyfingu? 

Einkennum? 

 

2. Hefur orkan þín breyst? 

Engin orka 0_____________________10 mikil orka 

Ef breyting hefur orðið getur þú lýst breytingunni? 

 

3. Streita: Viltu staðsetja streitumörk þín á skalanum? 

Engin streita 0___________________________10 mikil streita 

Hefur einhver breyting orðið á streitueinkennum þínum? 

 

3. a)Telur þú að streitueinkenni þín hafi áhrif á hvernig þér líður? 

Mikil, í meðallagi, engin.  

Hvernig? 

 

4. Hafa einhverjir atburðir átt sér stað í lífi þínu á síðustu átta vikum sem breyta viðhorfum 

þínum á einhvern hátt? 

 

5. Hafa einhverjir atburðir átt sér stað í lífi þínu sem breyta högum þínum, síðan við töluðum 

saman síðast? 

Áhugamálum? 

Vinnu? 

Vinum? 
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2. viðtal – A-hópur 

3. viðtal – B-hópur 
 

Spurningar í 2. viðtali fyrir A-hóp og 3. viðtali fyrir B-hóp, eftir að 10 svæðameðferðum var 

lokið.  

 

1. Nú hefur þú lokið 10 meðferðum hvernig upplifðir þú meðferðina? 

 

2. Hafa einhverjar breytingar orðið á líðan þinni? 

Breyting á lyfjanotkun? 

Hreyfingu? 

Andlegum einkennum? 

Verkjum? 

 

3. Hefur þú framkvæmt einhverja nýja hluti á þessu tímabili? Já / Nei   

Eða fengið nýjar hugmyndir? Já / Nei  

 

4. Hefur einhver breyting orðið á streitueinkennum þínum? 

Viltu staðsetja streitumörk þín á skalanum.  

Engin streita 0____________________10 mikil streita 

 

5. Hefur orkan þín breyst? 

Engin orka 0____________________10 mikil orka 

Ef breyting hefur orðið getur þú lýst breytingunni? 

 

6. Hvernig/Hvaða stuðning telur þú þig helst þurfa í framtíðinni? 

 

7. Ef þú ættir kost á áframhaldandi svæða- og viðbragðsmeðferð myndir þú kjósa að halda 

áfram? Já / Nei 

 

8. Hafa einhverjar breytingar orðið á högum þínum á meðferðar tímanum? 

Vinna?  

Áhugamál? 

Vinir? 

Veikindi?  

 

9. Telur þú meðferðina hafa haft áhrif á þunglyndið þitt? Já / Nei 

 

10. Telur þú meðferðina hafa haft áhrif á kvíðann þinn? Já / Nei. 
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3. viðtal – A-hópur 
 

Spurningar í 3. viðtali fyrir A-hóp eftir að hafa beðið, án meðferðar, í átta vikur frá 2. viðtali. 

 

1. Hafa einhverjar breytingar orðið á líðan þinni síðustu 8 vikur? 

Breyting á lyfjanotkun? 

Hreyfingu? 

Andlegum einkennum? 

Verkjum? 

 

2. Telur þú að áhrif meðferðarinnar hafi enn áhrif á líðan þína? Já / Nei 

a) Ef já hvernig?  

 

3. Hefur þú framkvæmt einhverja nýja hluti á þessu tímabili? Já / Nei  Eða fengið nýjar 

hugmyndir? Já / Nei  

 

4. Hefur einhver breyting orðið á streitueinkennum þínum? 

Viltu staðsetja streitumörk þín á skalanum.  

Engin streita 0____________________10 mikil streita 

 

5. Hefur orkan þín breyst? 

Engin orka 0____________________10 mikil orka 

Ef breyting hefur orðið getur þú lýst breytingunni? 

 

6. Hafa einhverjar breytingar orðið á högum þínum á síðan við töluðum saman síðast? 

Vinna? 

Áhugamál? 

Vinir? 

Veikindi? 

 

7. Hvernig fannst þér að taka þátt í þessari rannsókn? 
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Svæðakort af fótum 
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Möndlungur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Orkubrautakort 

Blöðrubraut 
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Gallblöðrubraut 
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Gollurhússbraut 
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Hjartabraut 
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Innkirtlabraut 
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Lifrarbraut 
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Lungnabraut 

 

 

 



125 

 

Magabraut 
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Miltabraut 
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Nýrnabraut 
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Ristilbraut 
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Smáþarmabraut 
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