
 

 

Áhrif núvitundariðkunar MBCT,                               

gegn geðlægð og lotum geðlægðar 

Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Elísabet Gísladóttir 

Ritgerð til meistaragráðu (30 einingar) 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Námsbraut í lýðheilsuvísindum  

Heilbrigðisvísindasvið 



 

  



 

 

Áhrif núvitundariðkunar MBCT, gegn geðlægð og lotum geðlægðar 

 

Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Elísabet Gísladóttir 

Ritgerð til meistaragráðu í lýðheilsuvísindum 
Umsjónarkennari: Eiríkur Örn Arnarson 

Læknadeild 
Námsbraut í lýðheilsuvísindum 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 

  



 

 

 

Systematic review of Mindfulness- Based Cognitive Therapy MBCT 
for preventing depression and relapse 

 

Elísabet Gísladóttir 

Thesis for the degree of Master of Public Health Sciences 

Supervisor: Eiríkur Örn Arnarsson 

Faculty of Medicine 

Department of Public Health Sciences 

School of Health Sciences 

June 2018  



 

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í lýðheilsuvísindum og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Nafn Elísabet Gísladóttir 2018 

Prentun: Háskólaprent 

Staður, Ísland 2018 

 



3 

Ágrip 

Samkvæmt spá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er talið að geðsjúkdómar verði eitt 

alvarlegasta heilbrigðisvandamál heimsins á komandi árum og geðlægð/þunglyndi (e. depressive 

disorder), verði megin orsök þess. Ísland er þar engin undantekning.  

Á síðustu árum hefur skilningur aukist á eðli þeirra víðtæku áhrifa sem andleg veikindi hafa á 

líkamsstarfsemi einstaklingsins og lífsgæði hans. Með aukinni þekkingu á eðli mannshugans hafa 

vísindamenn í auknum mæli rannsakað meðferðir sem byggjast á öðru en lyfjagjöf og hefðbundinni 

sálfræðimeðferð eins og hugrækt á borð við Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT sem er 

núvitundarhugleiðsla samþætt hugrænni atferlismeðferð. 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að taka kerfisbundið saman niðurstöður rannsókna á áhrifum 

MBCT gegn alvarlegri geðlægð og/eða geðlægðarlotum. Rannsóknarsniðið var kerfisbundin fræðileg 

samantekt á rannsóknum birtum á árunum 2000-2017.  

Heimildarleitin skilaði alls 40 rannsóknum sem uppfylltu skilyrði leitarinnar. Allar rannsóknirnar 

sýndu framfarir frá grunnlínu. MBCT hóparnir sýndu í flestum tilfellum betri árangur en 

samanburðarhóparnir að tveimur hópum undanskildum, þar sem ekki var marktækur munur. 

Niðurstöðurnar benda til þess að MBCT sé áhrifarík meðferð fyrir fólk á aldrinum 18-80 ára sem 

glímir við alvarlega geðlægð eða lotur geðlægðar. 

Leiða má líkum að því að með reglulegri iðkun hugræktar eins og MBCT megi draga úr lotum 

geðlægðar, draga úr alvarleika lotanna og/eða lengja tímann á milli geðlægðarlota og þannig auka 

vellíðan og lífsgæði fólks sem glímir við alvarlega geðlægð.  

Þótt niðurstöður rannsóknanna í þessari kerfisbundnu samantekt bendi til að MBCT geti verið 

áhrifarík meðferð í baráttu einstaklinga með geðlægð þá er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði.  

Jafnframt er mikil þörf á frekari rannsóknum á áhrifum núvitundar þar sem niðurstöður þessarar 

samantektar benda til þess að aukin núvitundarhæfni sé einn af lykilþáttum í árangri þátttakendanna.  
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Abstract 

Depression is one of the world´s most serious public health problems. According to the World Health 

Organization (WHO) mental illness will be one of the leading causes of disease burden in Western 

countries and depressive disorder one of the most common mental disorders in the future. 

In the past few years there has been increasing understanding that mental illness can have an 

effect on physical and mental health and quality of live. 

Growing evidence suggests that mindfulness-based intervention like MBCT may be beneficial in 

preventing depressive relapse and its recurrence. 

The aim of this master thesis is to systematically review the effect of MBCT on depression and 

relapse/recurrence resulting in 40 studies which fulfilled and identified all search criteria.  

All of the studies showed improvement from baseline. MBCT groups in most of the studies 

exhibited better results in comparison with control groups, with the exception of CT and mADM groups 

where the results were comparabel. 

The results indicates that MBCT is an effective treatment method for people from 18 to 80 years 

old who are dealing with depression or its relapse/recurrence.  

The result of this systematic review suggests that by practicing MBCT, may reduce ruminate 

negative thoughts in depression and prolong the time between relapse/recurrence and increase 

wellbeing as well as quality of life. 

Even though the results of the studies included in this systematic review are positive in assisiting 

individuals struggling with depression, further research is called for in enhancin the efficacy of MCBT.  
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1 Inngangur  

Samkvæmt spá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er talið að geðsjúkdómar verði 

alvarlegasta heilbrigðisvandamál heimsins árið 2030 og alvarleg geðlægð/þunglyndi (e. major 

depressive disorder) MDD verði megin orsök þess vanda (1). WHO áætlar að um 350 milljónir 

einstaklinga, á öllum aldri, þjáist af alvarlegri geðlægð í heiminum í dag og er hún álitin ein helsta 

orsök sjúkdómsbyrði og örorku á heimsvísu (1,2).  

Í Evrópu er lífstíðaralgengi geðlægðar og kvíða talið vera um 20% og áætlað er að þar þjáist um 

18,4 milljónir manna af geðlægð á 12 mánaða tímabili, þar af um 8% fullorðinna einstaklinga (3). 

Kessler og félagar áæluðu árið 2005 að lífstíðaralgengi geðlægðar í Bandaríkjunum væri um 16% og 

ársalgengi um 6% (4). Í bandarískri rannsókn frá árinu 1994 kom fram að lífstíðaralgengi alvarlegrar 

geðlægðar (MDD) hjá ungmennum á aldrinum 14 til 18 ára væri um 20 - 25% (5). Samantekt á 

faraldsfræðilegum rannsóknum frá árinu 2011 bendir til þess að lífstíðaralgengi alvarlegrar geðlægðar 

sé að aukast í heiminum þó að ársalgengi virðist mismikið á milli landa, til dæmis var það um 3% í 

Japan en rúmlega 9% í Bandaríkjunum (6). 

Lífstíðaralgengi geðraskana á Íslandi er svipað og í öðrum löndum Evrópu. Í rannsókn Jóns 

Stefánssonar og Eiríks Líndals kemur fram að lífstíðaralgengi sé um 50% en ársalgengi um 20% (7). 

Geðlægð er talin vera algengasta geðröskunin á Íslandi þar sem 13-17% þjást af henni einhvern 

tímann á ævinni (7,8).  

Rannsóknir benda til þess að algengi alvarlegrar geðlægðar sé algengara meðal kvenna en karla, 

þar sem 10 – 25% kvenna þjást af henni einhvern tímann á ævinni en 5 – 12% karla (9,10). Rúmlega 

helmingur þeirra sem fá meiri háttar geðlægðarlotu (e. major depressive disorder episode) eiga á 

hættu að hún endurtaki sig (11,12,13). 

Þó að algengt sé að nota lyfjameðferð til að meðhöndla geðlægð eru til aðrar gagnreyndar 

meðferðir við geðrænum vanda, til dæmis hugræn atferlismeðferð og ýmsar viðtalsmeðferðir auk 

ýmissa tegunda hugræktar (13,14). 

Á síðustu áratugum hefur skilningur aukist á eðli þeirra víðtæku áhrifa sem andleg veikindi eins og 

geðlægð, streita, kvíði og depurð hafa á líkamsstarfsemi einstaklingsins, líf hans og líðan (14). Með 

aukinni þekkingu á eðli mannshugans hafa vísindamenn farið að rannsaka meðferðir sem byggjast á 

öðru en lyfjagjöf og hefðbundinni sálfræðimeðferð, s.s. hugrækt (15,16).  

Hugrækt hefur verið stunduð í margar aldir og þróuð innan hinna ýmsu trúarlegu kerfa, bæði í 

austurlöndum og á vesturlöndum, oftast innan klaustra. Hugrækt er fjölbreytt og getur bæði verið virk 

og óvirk. Hún byggist meðal annars á slökunarkerfum, hugleiðslukerfum eða íhugunarkerfum (14). 

Núvitund (e. mindfulness) er ein þeirra hugræktaraðferða sem vakið hafa athygli vísindamanna á 

síðustu árum en hún byggist á 2500 til 3000 ára gamalli hefð, sem oftast er rakin til búddískrar 

hugleiðsluhefðar (15,16). Jafnhliða jákvæðum rannsóknarniðurstöðum á áhrifum núvitundariðkunar 

hefur áhugi vísindamanna, almennings og sjúklinga aukist á áhrifum hugrænna meðferða (15,17,18, 

19).  
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Þessi ritgerð byggist á fræðilegri kerfisbundinni samantekt 40 rannsókna sem mátu áhrif átta vikna 

núvitundarþjálfunar sem samþætt var hugrænni atferlismeðferð (e. mindfulness based cognitive 

therapy) MBCT ætluð einstaklingum með alvarlegar og/eða endurteknar lotur geðlægðar.  

1.1 Efnahagsleg áhrif geðræns vanda  

Í skýrslu Evrópusambandsins frá árinu 2011, kemur fram að andleg heilsufarsvandamál fólks í Evrópu 

hafi veruleg efnahagsleg áhrif á hagkerfi Evrópulandanna. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist sé 

við að einn af hverjum fjórum einstaklingum geti vænst þess að upplifa andlega vanheilsu einhvern 

tíma á lífsleiðinni sem hefur þær afleiðingar að um 10% þegna hverrar þjóðar fari í gegnum meiriháttar 

geðlægð eða óyndi, kvíða eða streitu (20).  

Borg og félagar sýndu einnig fram á að 50-60% veikindafjarvista stafi af streitu eða geðrænum 

vanda með einum eða öðrum hætti. Áætlað er að efnahagstjónið innan ESB landanna vegna 

andlegrar vanlíðunar sé um 3% - 4% af árlegri landsframleiðslu Evrópuþjóðanna (21).  

Íslendingar eru engin undantekning þessarar þróunar. Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar 

Evrópu (OECD) kom fram að Íslendingar notuðu mest af lyfjum vegna geðlægðar af aðildarríkjum 

stofnunarinnar. Lyfjaneysla Íslendinga reyndist vera um 106 dagskammtar af þunglyndislyfjum á dag á 

hverja þúsund íbúa, sem þýðir að yfir 10% íslensku þjóðarinnar neytir þunglyndislyfja. Skýrslan sýndi 

fram á að neysla Íslendinga á þunglyndislyfjum hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 1989 en þá voru 

dagskammtarnir 15 á hverja þúsund íbúa (22). 

1.1.1 Orsök örorku á Íslandi 

Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Tryggingastofnun ríkisins, fyrir árið 2015 voru geðraskanir 

helsta orsök örorku hjá stofnuninni meðal einstaklinga sem metnir voru með 75% örorku eða hærra 

örorkumatshlutfall.  

 

Mynd 1 Sjúkdómaflokkar árið 2015 hjá Tryggingastofnun ríkisins. 

Geðraskanir voru í 38% tilvika ástæða fyrir örorku einstaklinga (sjá mynd 1) (23). 
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1.1.2 Sjúkdómsbyrði 

Samkvæmt spá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar verða geðsjúkdómar komnir í efstu sæti DALY’s 

(e. Disability-Adjusted Life Year) á árunum 2020 – 2030 (24). DALY’s endurspeglar sjúkdómsþyngd í 

lífi fólks, mæld í fjölda þeirra ára sem tapast vegna ótímabærs dauða, skertrar starfsgetu og fötlunar af 

völdum sjúkdómsins (25).  

DALY’s er reiknaður með því að taka saman: YLL + YLD = DALY’s (25). 

YLL (e. Year of Life Lost) stendur fyrir töpuð lífsár miðað við meðallífslíkur: YLL = N x L.  

• N = Fjöldi dauðsfalla 

• L = Staðall (lífslíkur)  

YLD (e. Year Lifed with Disabiltiy) mælir óvinnufærni og örorku einstaklingsins talin í árum, sem 

einstaklingurinn á eftir ólifað: YLD = I x DW x L 

• I = Fjöldi atvika 

• DW = Þyngd fötlunar 

L = Meðallengd þess tíma í árum sem einstaklingur er fatlaður og þangað til hann deyr (25, 26). 

1.2 Lýðheilsa 

Á síðustu árum hefur áhersla á lýðheilsu aukist með það að markmiði að draga úr nýgengi sjúkdóma 

og koma í veg fyrir að sjúkdómar þróist á alvarlegri stig og til að efla lífsgæði einstaklingsins (27).  

Lýðheilsa er yfirheiti yfir þverfaglega þekkingu heilsuverndar og forvarna sem hefur það að 

markmiði að viðhalda og bæta heilbrigði fólks (27). Lýðheilsustarf byggist á samvinnu fagfólks ólíkra 

fræðigreina sem starfa í félags- og heilbrigðisvísindum, umhverfis- og efnahagsmálum og stjórnvalda 

svo eitthvað sé nefnt. Þó að hver og einn beri ábyrgð á eigin heilsu og velferð, þá er það á ábyrgð 

opinberra aðila að í boði sé aðgengileg fræðsla, þekking og aðstæður til að styðja fólk til að viðhalda 

líkamlegu og andlegu jafnvægi (27). 

Í lýðheilsu er fjallað um almenna heilsueflingu sem lýtur að því koma upplýsingum til almennings og 

þróa forvarnir, sem beinast að almenningi og að ákveðnum hópum (27).  

Skipta má forvörnum í þrjú forvarnarstig:  

Fyrsta stigs forvarnir felast í almennri fræðslu fyrir almenning um heilsueflingu, lífsstíl, hreyfingu, 

næringu, hugrækt og fræðslu um hvaða áhrifaþættir heilbrigðis koma í veg fyrir sjúkdóma.  

Annars stigs forvarnir eru mikilvægar til að koma í veg fyrir að undirliggjandi vandi þróist á 

alvarlegra stig. Þar má benda á mikilvægi skimana, bólusetninga, greininga og ráðgjöf til hópa sem 

glíma til dæmis við lífstílstengda sjúkdóma. Í þeim tilvikum er fólki ráðlagt að endurskoða og breyta 

daglegum venjum tengdum hreyfingu og næringu og temja sér heilsueflandi lífsstíl en síðast en ekki 

síst að hvetja fólk til að læra og iðka hugrækt.  

Þriðja stigs forvarnir eru til dæmis inngrip í formi lyfjagjafar og skurðlækninga, sem almennt er í 

höndum fagfólks í heilbrigðisfræðum (27). 



16 

1.2.1 Þróun á hugrækt í lýðheilsulegum tilgangi 

Þegar litið er til þess hve geðlægð er orðin algeng og þjóðfélagsleg byrði í vestrænum samfélögum 

hafa vísindamenn í auknum mæli farið að leita að orsök vandans. Áhersla þeirra hefur ekki síst falist í 

því að leita að leiðum til að finna árangursríkar forvarnir og meðferðaúrræði til að draga úr algengi 

geðlægðar í heiminum. 

1.3 Geðraskanir 

Einstaklingar geta upplifað sveiflukennt geðslag án þess að það hafi alvarleg áhrif á daglega virkni 

þeirra. Flestir upplifa tilfinningar á borð við ótta, kvíða eða streitu á lífsleiðinni, sem er eðlilegt ef þær 

vara í stuttan tíma og tengjast beint þeim aðstæðum sem einstaklingurinn er í hverju sinni. Hins vegar 

ef þrálát streita, kvíði eða depurð er orðin varanleg eða einstaklingurinn upplifir mikla vanlíðan í langan 

tíma sem dregur úr virkni við leik og störf, gæti vaknað grunur um að viðkomandi þjáist af geðröskun. 

1.3.1 Geðlægð 

Geðlægð/þunglyndi er ein algengasta geðröskunin og getur einkennst af endurteknum lotum (28, 

29). Þegar geðlægð hefur varað lengi og er farin að hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins þá getur 

verið um alvarlega geðlægð (e. major depressive disorder) MDD að ræða (30). 

1.3.1.1 Greining geðlægðar 

Í greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna (APA), DSM-IV-TR, skiptist einskautaröskun (e. 

unipolar) í tvo meginflokka: Alvarlega geðlægð (e. major depression) og óyndi (e. dysthymia) (31).  

Greining geðlægðar byggist á fjölda mismunandi einkenna og geta ólík einkenni uppfyllt 

greiningarviðmið sjúkdómsins. Þess vegna getur ákveðin óvissa tengst greiningu á geðlægð, 

batahorfum og meðferðaárangri. Til að einstaklingur uppfylli greiningar geðlægðar þarf hann að 

uppfylla 5 af 9 greiningarskilmerkjum ásamt því að hafa verið dapur eða niðurdreginn mestan hluta 

dagsins næstum daglega í tvær vikur eða lengur og að finna fyrir minni ánægju mestan hluta dagsins 

(31).  

Alvarleiki geðlægðarinnar fer eftir einkennum og hve mikilli skerðingu einkennin valda (31,32). 

Samkvæmt DSM-IV-TR geta einkennin verið tilfinningaleg, líkamleg og hugræn (31). 

 

Tilfinningaleg einkenni: 

Geta komið fram sem djúp og sársaukafull geðlægð eða þungt geðslag, vonleysi, neikvæð 
framtíðarsýn, uppgjöf, áhugaleysi, orkuleysi eða pirringur (31). 

 

Líkamleg einkenni: 

Geta komið fram sem vöðvabólga, síþreyta, verkir, þróttleysi eða orkuleysi, minnkuð kynhvöt, 
eirðarleysi, meltingarörðugleikar, breyting á matarvenjum, aukin eða minnkuð matarlyst, eða aukin eða 
minnkuð svefnþörf (31).  
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Hugræn einkenni: 

Hugræn einkenni geta tengst erfiðleikum við einbeitingu, skorti á athygli, sektarkennd, úrræðaleysi, 
vanmáttarkennd, skorti á sjálfstrausti eða dauðahugsunum sem geta leitt af sér sjálfsvígshugsanir eða 
jafnvel sjálfsvíg (31). 

 

Geðlægð getur verið fylgifiskur annarra raskana og getur bæði verið orsök eða komið í kjölfar 

aðstæðna (31,32,33). Til dæmis er algengt að kvíði eða áfallastreita fylgi geðlægð (28). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að einstaklingar með slíka greiningu séu í meiri áhættu að þróa alvarlega geðlægð 

(28,33). Einnig getur verið um að ræða samspil á milli geðlægðar og misnotkunar á vímuefnum hvort 

sem geðlægðin er orsök eða afleiðing (28). 

1.3.1.2 Alvarleg geðlægð 

Einkenni alvarlegrar geðlægðar er mikil vanlíðan sem hefur veruleg áhrif á daglegt líf fólks (29). Það 

fer síður til vinnu en annað fólk, sefur illa, einbeitingin er oft skert sem gerir nám og vinnu erfiðari en 

hjá öðrum einstaklingum. Einstaklingurinn nýtur þess síður sem hann áður hafði gaman af (30,31). 

Það er misjafnt hve oft á ævinni fólk upplifir alvarlega geðlægðarlotu (e. major depressive episode) 

(28,33).  

Algengir fylgifiskar geðlægðar geta verið erfiðleikar með að sinna daglegum störfum innan heimilis, 

í skóla eða í vinnu. Aukin hætta er á að einstaklingurinn hætti einnig að sinna heilsufarslegum vanda 

sem fylgt geta í kjölfar geðlægðar (28). 

1.3.1.3 Væg geðlægð 

Einstaklingur sem greinist með væga geðlægð (e. minor depression) upplifir einkenni geðlægðar, sem 

án meðferðar getur þróast í alvarlega geðlægð (31, 33). Íslensk rannsókn sýndi fram á að með skimun 

á 14-15 ára ungmennum sem greindust með mörg einkenni geðlægðar var hægt að stemma stigu við 

þróun geðlægðar með því að bjóða þeim á sérsniðið námskeið sem byggðist á hugrænni 

atferlismeðferð (11,34). 

1.3.1.4 Orsakir geðlægðar 

Talið er að helstu orsakavaldar geðlægðar séu samspil erfða, umhverfis, líffræðilegra og sálfræðilegra 

þátta (28,35,36). Fátækt og félagsleg einangrun er einnig talin hafa áhrif. Í rannsókn Murphys og 

félaga, sem náði yfir 40 ára tímabil, kom fram að félagslegir þættir eins og einelti og erfiðleikar 

unglingsáranna geti verið orsakavaldar geðlægðar (37). Í rannsókn þeirra kom einnig fram að flestir 

einstaklingar upplifa geðlægð í fyrsta sinn á milli þrítugs og fertugs sem er samhljóða niðurstöðum úr 

rannsókn Wittchens og félaga (37,38).  

Þeir sem aðhyllast líffræðilegar skýringar á orsökum geðlægðar benda á að lyf sem hafa áhrif á að 

boðefni líkamans geti í mörgum tilfellum dregið úr einkennum hennar (39). Talið er að geðlægð geti 

verið tengd erfðum, þar sem meiri tengsl virðast vera á milli geðlægðar hjá eineggja en tvíeggja 

tvíburum (40). Líkur einstaklings á að þróa með sér geðlægð eru taldar vera 1,5 - 3 sinnum líklegri ef 

einhver fjölskyldumeðlimur þjáist af henni (40). 

Hugræn skýring fræðimanna á orsökum geðlægðar benda til þess að hugsun og túlkun 

einstaklingsins geti haft áhrif á þróun geðlægðar. Aaron Beck kom fram með kenningu um tengsl 
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hugsana og þunglyndis (41). Hann taldi að neikvæð hugsanamynstur eða svartsýn túlkun á umhverfi 

og atburði geti skekkt úrvinnslu á upplýsingum (e. distorted information processing), sem hefði þau 

áhrif að einstaklingur afbakar sjálfsmynd sína sem viðheldur því geðlægðinni (41). Hann hélt því fram 

að hugsanirnar geti bæði verið meðvitaðar og ómeðvitaðar án þess að eftir því væri tekið.  

Hugræn atferlismeðferð varð til út frá hugmyndum Becks og þeirra sem bentu á að hugrænar 

skýringar gætu verið ástæða andlegra raskana. Þróaðist hún út frá þeim hugmyndum þeirra yfir í 

meðferðarvinnu (41). Betur verður gerð grein fyrir henni síðar. 

Annar algengur hugrænn orsakaþáttur geðlægðar er kenning um endurteknar neikvæðar hugsanir 

eða grufl hugsanir (e. ruminative response) sem felast í því að staldra of lengi við neikvæða hugsun, til 

dæmis við mat á eigin líðan og neikvæðrar oftúlkunar á aðstæðum sem leitt geta til alvarlegrar 

geðlægðar (39,42).  

Atferlisskýringar leitast við að útskýra tengsl geðlægðar og neikvæðra streituvaldandi atburða. Í 

rannsókn Mazure og félaga var niðurstaða rannsóknarinnar sú að einstaklingar með geðlægð 

reyndust 2,5 sinnum líklegri til að upplifa neikvæða streituvaldandi atburði en þeir sem þjáðust ekki af 

geðlægð (43). Niðurstöður hennar leiddu einnig í ljós að líkur þess að þróa með sér geðlægð yfir sex 

mánaða tímabil í kjölfar neikvæðs atburðar var sexföld á við tímabil þar sem neikvæður atburður var 

ekki til staðar (43).  

Í norskri rannsókn var sett fram svokölluð ,,Buffering‘‘ tilgáta. Samkvæmt henni getur félagslegur 

stuðningur komið í veg fyrir þróun geðlægðar hjá einstaklingi sem upplifir neikvæða eða 

streituvaldandi atburði (44). Aðeins þeir sem sýndu hjálparleysi og töldu sig hafa litla stjórn á atburðum 

í lífi sínu fundu fyrir aukinni vanlíðan. Þeir einstaklingar sem notuðu heilbrigða skýringarhætti á 

atburðum lífsins og töldu sig hafa stjórn á eigin lífi voru ólíklegri til að þróa með sér geðlægð í kjölfar 

neikvæðs atburðar, jafnvel í þeim tilfellum þar sem þeir bjuggu við lítinn félagslegan stuðning (44).  

Þó að talið sé að áföll og erfiðar félagslegar aðstæður séu áhættuþættir geðlægðar eru margar 

breytur sem spila inn í það ferli sem ráða því hvort einstaklingur upplifi geðlægð eða ekki. Hér er átt 

við atvinnumissi, erfiðleika í hjónabandi, ástvinamissi, slys, veikindi, áföll, alvarleg veikindi eða önnur 

streituvaldandi atvik. Því er ekki hægt að álykta að einn þáttur skipti höfuðmáli og frekar er talið um að 

samspil nokkurra þátta sé að ræða (45). 

1.3.1.5 Tengsl geðlægðar við streitu og kvíða 

Dr. Hammen, prófessor í sálfræði, hefur rannsakað orsakir geðlægðar. Hún telur að einstaklingar geti 

fengið sína fyrstu meiriháttar lotu geðlægðar í kjölfar áfalls. Rannsóknir hennar hafa jafnframt sýnt 

fram á að streituvaldar í lífinu geti verið ástæða þess að fólk þrói með sér alvarlega geðlægð. Hún 

telur að einstaklingar sem þjást af kvíða séu líklegri til að þróa með sér alvarlega geðlægð eftir að hafa 

upplifað streituvalda í lífi sínu (46).  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem Hildur Ásgeirsdóttir, Unnur Valdimarsdóttir og fleiri 

rannsakendur framkvæmdu sýndu meðal annars fram á að eftirlifandi makar upplifðu alvarleg 

streitueinkenni, eins og geðlægð, svefnvandamál, langvinna verki og nýgengi alvarlegra sjúkdóma í 

kjölfar skyndilegs fráfalls maka þeirra (47). 
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1.3.2 Óyndi 

Óyndi (e. dysthymic disorder) einkennist af því að einstaklingur hafi upplifað geðlægðareinkenni 

mestan hluta dagsins næstum því daglega í 2 ár eða lengur (31). Einkennin eru ekki eins alvarleg og 

hjá þeim sem greindir eru með alvarlega geðlægð. Þau geta einkennst af breytingu á matarlyst, truflun 

á svefnvenjum, orkuleysi, vonleysi, lágu sjálfsáliti, skorti á einbeitingu og erfiðleikum við að taka 

ákvarðanir (31). Einstaklingurinn getur verið með einkenni óyndis án þess að fólk í kringum hann verði 

þess vart. Einkenni óyndis hafa ekki eins mikil áhrif á daglegt líf einstaklings og geðlægð hefur, þó að 

áhrifin geri það að verkum að hann eigi erfitt með að njóta sín og láta sér líða vel (31). 

1.4 Lífeðlisfræðilegar og sálfræðilegar kenningar 

Þegar einstaklingur er í slökun finnur hann fyrir vellíðan og er laus við áhyggjur og ótta, ásamt því að 

upplifa tilfinningalega hlýju og ró og er sáttur við sjálfan sig (14). Slökunarástand felur í sér flókið 

samspil sál- og lífeðlisfræðilegra kerfa sem samanstanda af taugum, vöðvum og stóru líffærunum, 

hjarta, lungum, nýrum, lifur og milta svo eitthvað sé nefnt (14,48). Áhrif hugsana á slökun 

einstaklingsins hafa mikið verið rannsökuð og fjöldi kenninga hafa komið fram af lífeðlisfræðilegum og 

sálfræðilegum toga sem talin eru tengjast skynjun einstaklings og túlkun á atburðum lífsins (14). 

1.4.1 Lífeðlisfræðileg áhrif streitu 

Í bráðri lífshættu vaknar viðbragðið að duga eða drepast (e. fight or flight response) sem auðveldar 

einstaklingum að takast á við yfirvofandi ógn. Nútímamanneskjan getur upplifað ógn í sínu daglega lífi 

og jafnvel oft á dag. Einstaklingur getur upplifað streitu sem líkamleg einkenni eins og aukinn hjartslátt, 

hraðari öndun og aukinn svita. Tilfinningaleg upplifun streitu getur einkennst af kvíða, áhyggjum og 

ótta. Þessi upplifun er eðlileg þegar einstaklingur er í streituvaldandi aðstæðum en þegar ástandið 

verður langvarandi getur lífið orðið óbærilegt og valdið heilsubresti (14). 

1.4.2 Sálfræðilegar kenningar 

Sálfræðilegar kenningar tengdar hugrænni atferlismeðferð grundvallast á þremur kenningum:  

• Hugrænni kenningu (e. cognitive theory) 

• Atferliskenningu (e. behaviour theory) 

• Hugrænni atferliskenningu (e. cognitive-behavior theory) 

Í bókinni What we may be sem ítalski sálfræðingurinn Piero Ferrucci skrifaði kemur fram að 

hugsanir okkar skilgreini heim okkar (49). Þetta má skilja á þann veg að afstaða okkar til þess sem 

gerist ákvarði það sem við upplifum. Því má segja að upplifun tilfinninga sé afleiðing hugsana. Viðhorf 

og túlkun á aðstæðum eru ráðandi í tilfinningalegri líðan og hefur áhrif á hegðun. Neikvæð reynsla 

getur valdið streitu og kvíða og endurspeglast hún í því að einstaklingur túlkar ákveðnar aðstæður 

sem ógnandi (50).  

Sálfræðingurinn Albert Ellis setti fram kenningu sína um rökræna tilfinningameðferð RET (e. 

Rational Emotive Therapy) á svipuðum tíma og Aron Beck setti fram sínar kenningar (51). Ellis taldi að 

kvíði og ofsahræðsla væru hugarfóstur einstaklingsins því viðbrögðin fælust í viðhorfum eða afstöðu 

hans (51,52).  



20 

Ellis áleit að eftirfarandi lýsing gæti átt við um kvíða og ofsahræðslu: Ef X forðast mig er það vegna 

þess að henni líkar ekki við mig og líki henni ekki við mig er það vegna þess að ég er ómöguleg (52).  

Í dæminu beinir einstaklingurinn sjónum að sjálfum sér óháð aðstæðum og Ellis er þeirrar skoðunar 

að slíkir einstaklingar eigi til að alhæfa um flesta hluti eða atburði (52).  

Í öðru dæmi bendir Ellis á einstakling sem hefur tilhneigingu til að mikla fyrir sér aðstæður. Það 

getur lýst sér á eftirfarandi hátt: Öllum verður að líka við mig annars er ég einskis virði (52). 

Einstaklingurinn lokast inni í neikvæðum hugsanamynstrum sem valda vonbrigðum og kvíða vegna 

hinnar vonlausu stöðu sem hann telur sig vera í. Meðferð felst því í að nota skynsemina til að 

skilgreina ástæður hræðslunnar og hugsa í víðara samhengi, benda á órökrétta afstöðu og skora á 

einstaklinginn að gaumgæfa hana með vitrænum hætti út frá skynsömu sjónarhorni (52). 

Aaron Beck taldi að kvíði og geðlægð ættu rætur að rekja til bjagaðrar hugsunar. Hugræn kenning 

Becks þróaðist út frá klínískri vinnu með einstaklingum sem voru í geðlægð. Kjarninn í kenningum 

Becks var að vanlíðan einstaklingsins gæti stafað af bjöguðum hugsanamynstrum og að tilfinningar 

mótuðust af hugsunum og túlkun á aðstæðum. Til að ná valdi á tilfinningum sínum þurfi hann að ná 

valdi á hugsunum og túlkun á aðstæðum. Beck taldi það hafa jákvæð áhrif á túlkun hugsana ef 

einstaklingur skilur og skynjar að hugsanir hans séu neikvæðar eða bjagaðar og snúi afstöðu sinni í 

jákvæðari farveg. Jákvæð hugsun og skynjun stuðlar að bættir líðan hans (53).  

Aron Beck nefndi meðal annars eftirfarandi dæmi sem gætu bætt líðan einstaklings sem upplifir 

slíkar tilfinningar.  

Einstaklingur ásakar sig þegar eitthvað fer úrskeiðis, jafnvel þó hann eigi enga sök. Þegar hann 

áttar sig á því að ástæðan er ekki honum að kenna líður honum betur (53). Hann upplifir til dæmis að 

hann sé óhæfur til vinnu eftir að hafa fengið höfnun vegna atvinnuumsóknar. Þegar hann áttar sig á 

því að það voru margir umsækjendur um starfið og fleiri störf væru í boði líði honum betur. 

Einstaklingur gerir mikið úr minniháttar skemmdum á bílnum sínum og telur að ekki sé hægt að gera 

við hann. Þegar hann áttar sig á því að það kostar hann ekki mikla peninga að láta lagfæra bílinn líði 

honum betur. Beck benti á hættuna á að magna upp veikleika og líta á smávægilega hluti sem 

hörmung þannig að viðkomandi vaði í villu og yfirsjáist það sem vel gangi (53).  

Aaron Beck setti fram þá kenningu að einkenni geðlægðar væru sjálfvirkar/óboðnar 

niðurrifshugsanir (54). Við streituvekjandi aðstæður eða atburði verða viðhorf einstaklings í geðlægð 

neikvæðari. Hinu neikvæða viðhorfi er haldið við með (endurteknum) niðurrifshugsunum og leiðir það 

síðan til óheppilegrar túlkunar á umhverfi, aðstæðum og sjálfum sér án þess að fólk átti sig á einhæfri 

og ósveigjanlegri túlkun sinni. 

 

Mynd 2 Vitsmunalegur þríhyrningur Becks (íslensk þýðing höfundar á mynd Becks). 
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Þessi hugsunarháttur einkennist af hugrænni afstöðu sem lítur fram hjá hinu góða og jákvæða í lífi 

viðkomandi. Þunglyndishugsanir einkennast af grufl hugsun (e. rumination) og draga úr áhuga og 

athafnasemi sem leiða til þess að það dregur úr virkni viðkomandi í leik og starfi. Vitsmunaþríhyrningur 

Becks (mynd 2) sýnir þetta neikvæða hugsanaferli einstaklings sem er í geðlægð (54, 55). 

1.4.2.1 Hugræn kenning Susan Nolen-Hoeksema um geðlægð 

Kenning Nolen-Hoeksema um viðbrögð fólks við geðlægð (e. response style theory) er ætlað að skýra 

hvernig fólk bregst við depurð og hvernig þau viðbrögð geta leitt til alvarlegrar geðlægðar (42). Nolen-

Hoeksema telur að fólk sem hefur tilhneigingu til endurtekinna neikvæðra hugsana um orsakir, 

merkingu og hugsanlegar afleiðingar þegar það finnur fyrir depurð sé hættara við geðlægð en öðrum. 

Því neikvæðar hugsanir auki á alvarleika geðlægðar og/eða geti alið á henni. Að mati Nolen-

Hoeksema eru neikvæðar grufl hugsanir (e. depressive rumination) óheppileg aðferð til að takast á við 

vanlíðan (42). Hún telur að neikvæðar grufl hugsanir geti leitt til alvarlegrar geðlægðar, sem geti orðið 

þrálátar og haft áhrif á færni fólks til að takast á við daglegt líf (56). 

Til að kanna þátt neikvæðra grufl hugsana í geðlægð hannaði Nolen-Hoeksema ásamt fleirum 

spurningalistann RRS (e. Rumminative Response Scale) með það að leiðarljósi að geta skoðað þátt 

endurtekinna hugsana í þróun geðlægðar (57). 

1.4.2.2 Jákvæð sálfræði 

Jákvæð sálfræði er ný fræðigrein innan sálfræðinnar sem flokka má undir hugrænar kenningar. Hún er 

byggð á vísindalegri nálgun sem lítur til styrkleika manneskjunnar og þess sem hefur eflandi áhrif og 

bætir lífsgæði (58).  

Martin Seligman sem er bandarískur sálfræðingur, rithöfundur og prófessor við háskólann í 

Pennsylvaniu, er þekktur fyrir kenningu sína um lært hjálparleysi og framlag hans til jákvæðrar sálfræði 

(58, 59). Upphaf hugmynda hans má rekja til ársins 1998 þegar Seligman, sem þá var forseti APA (e. 

American Psychological Association), hvatti samtökin til að setja sér það markmið að rannsaka hvaða 

þættir stuðli að því að fólki finnist þess virði að lífa lífi sínu og reyna að finna leiðir til að skapa umhverfi 

sem auki lífsgæði þess. Jákvæð sálfræði beinir athyglinni að því sem einstaklingur gerir rétt, hvað 

reynist vel og hvað megi betur gera (60). Litið er til þess hvað einkenni starfhæfan einstakling, sem 

þroskast á farsælan hátt og aðlagast ólíkum aðstæðum í lífinu. Jákvæða sálfræðin leitast við að setja 

fram tilgátur og kenningar um hvað einkenni þá sem dafna vel (61). Viðfangsefni jákvæðrar sálfræði 

lítur til seiglu, jákvæðni, hamingju, velvildar, hugrekkis og núvitundar einstaklinga. 

1.4.3 Hugræn meðferð (e. cognitive therapy)  

Í hugrænni meðferð (e. cognitive therapy) skilgreinir meðferðaraðilinn bjagaðar/sjálfráðar hugsanir 

sem mynda hugsanavillu skjólstæðingsins (54). Skjólstæðingurinn skráir hugsanir sínar í 

hugsanadagbók með skýringum á aðstæðum, ímyndun og tilfinningakvarða sem tengjast þeim. 

Hugsanir eru síðan sannreyndar. Standist bjagaðar sjálfráðar hugsanir ekki, þ.e. villa í hugsun, fer  

meðferðaraðili í gegnum þær með skjólstæðingi sínum til að breyta þeim.  

Önnur algeng hugsanavilla er sú að einstaklingur ofmetur aðstæður og vanmetur getuna til að 

takast á við þær. Mikilvægt er að einstaklingur læri að taka eftir því hvað valdi vanlíðan sem orsakast 
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af hugsanavillum sem koma ekki fram vegna einstakra viðburða og jafna sig þegar þeir eru yfirstaðnir. 

Einstaklingnum er komið í skilning um að sumar hugsanir mættu vera jákvæðari eða ekki eins 

neikvæðar og þær eru. Megintilgangur meðferðarinnar er að hjálpa einstaklingnum að tileinka sér að 

sjá aðstæður, heiminn og framtíð sína í rökréttu ljósi (54).  

Fjöldi samanburðarrannsókna hafa verið gerðar á hugrænni meðferð sem bent hafa til þess að hún 

standi jafnfætis lyfjaíhlutun og sumar þeirra hafa sýnt fram á að hún sé áhrifaríkari sem meðferðavinna 

með skjólstæðingi sem þjáist alvarlegum geðrænum vanda en lyfjaíhlutun (62,63).  

Beck taldi að einstaklingurinn hefði möguleika á að stjórna hugsunum sínum og gæti þannig haft 

áhrif á tilfinningar sínar, líðan og hegðun. Kenningar hans beindust að því að takast á við bjagaðar 

hugsanir og túlkun á þeim. Meðferðin felst í því að einstaklingnum er hjálpað að takast á við hugsanir 

sínar og endurskipuleggja hugsanamynstur sín, gildi og viðhorf (64). Meðferðavinna Becks þróaðist í 

samstarfi (e. approach collaborative) milli meðferðaraðila og skjólstæðings í formi hugrænnar 

atferlismeðferðar (55,65). 

1.4.4 Atferliskenning (e. behaviour theory) 

Atferlismeðferðir eða lífsstílsmeðferðir eru mismunandi en byggjast í grundvallaratriðum á 

atferliskenningu (e behaviour theory) Burrhus Frederic Skinner. Hann hélt því fram að hegðun/atferli 

stjórnaðist af ákveðnum ferlum eða ákveðnu sambandi milli ýmissa þátta (e. operant conditioning) 

(66).  

Gengið er út frá því að einstaklingurinn sé virkur í umhverfinu, og hver hegðun hafi afleiðingu og sú 

afleiðing hefur áhrif á hvort og þá hversu oft, einstaklingurinn endurtekur tiltekna hegðun. Þær 

afleiðingar sem auka eða styrkja þá hegðun kallast styrking. Dæmi um rottu í tilraunabúri sem styður 

framfótunum á þar til gerða slá þá kemur matur niður í lítinn dall og því fer rottan að styðja mun oftar á 

slána en áður. Ef maturinn hættir að fylgja þegar ýtt er á slána mun rottan fljótlega hætta því. Ef aftur 

er farið að styrkja hegðun sem búið var að slökkva mun hún aukast mun hraðar en það tók í fyrstu 

(66). 

Um 1970 þróuðu sálfræðingarnir Robert Alberti og Michael Emmons ákveðna aðferð til að æfa 

félagslega hæfni til að þjálfa einstaklinginn í mannlegum samskiptum (67). Þeir skilgreindu hugtakið 

„atferli“ (e. behaviour), sem þjálfun/æfingu sem felst í að bregðast við aðstæðum sem valda til dæmis 

kvíða (67).  

Atferlið gat verið allt frá árásargirni að undirgefni en var yfirleitt vanabundið atferli (67). Þjálfunin 

fólst í því að auka meðvitund um hvenær og hvernig einstaklingur gæti nýtt sér aðferðina (67,14). Þeir 

kynntu ákveðna tækni sem var miðlægur hluti af félagslegri færniþjálfun, þar sem atferli var skilgreint 

með þeim hætti að fólk væri að vinna í eigin þágu án þess að upplifa óþarfa kvíða og án þess að 

hunsa rétt annarra. Þjálfunin fólst til dæmis í að: 

• Læra að slaka á. Sem felst til dæmis í því að ná einbeittari athygli á öndun. 

• Takast á við truflun. Sem felst í þeirri virkni að stjórna athyglinni.  

• Þróun. Sem felst í þjálfun á að takast markvisst á við óttann eða því sem honum veldur. 

• Félagsleg færniþjálfun.Varðar mannleg samskipti (67).  
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Síðan þessi kenning kom fyrst fram hefur hún þróast áfram þó að byggt sé á hugmyndafræðilegum 

grunni hennar. Í þessari þjálfun má sjá samhljóm við aðferðafræði sem notuð er í MBCT. 

1.4.5 Hugræn atferliskenning (e. cognitive theory) 

Í atferlismeðferð var lengst af ekki lögð mikil áhersla á tilfinningar en með hugrænni atferliskenningu 

breyttist það viðhorf. Í hugrænni atferliskenningu er litið svo á að tilfinningar vegi jafn þungt og 

lífeðlisleg viðbrögð, atferli og hugsanir (68). 

1.4.5.1 Frá kenningu til framkvæmdar 

Samkvæmt kenningum um hugsanir er aðferðum beitt sem taka til líffræðilegra (e. somatic, 

physiological), hugrænna (e. cognitive, psychological) og atferlislegra (e. observable actions) þátta 

(69). Einstaklingur getur til dæmis upplifað vanlíðan sem birtist ekki aðeins sem líkamleg einkenni 

heldur einnig sem áhyggjur eða sálræn vanlíðan. Hegðun viðkomandi getur orðið til þess að hann 

reynir að forðast aðstæður sem tengjast sársauka. Álitið er að áhrifin sem einstaklingur verður fyrir í 

kjölfar hugræktar geti verið áhrifarík fyrir líðan hans en meðferðin verður að vera í samræmi við 

vandkvæði viðkomandi og hann þarf að vera sáttur við meðferðina. 

1.4.6 Hugræn atferlismeðferð - HAM (e. cognitive-behaviour therapy) 

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive-behaviour therapy) sem er skammstafað HAM, sameinar 

hugmyndafræði atferliskenninga og hugrænna kenninga. Beck gerði sér grein fyrir mikilvægi þess að 

tvinna saman atferlisæfingar og hugræna meðferð. Hugræn atferlismeðferð hefur sannað gildi sitt með 

jákvæðri útkomu meðferðarinnar við líkamlegum einkennum til dæmis kvíða, geðlægð og flestum 

tegundum geðrænna vandamála (69). 

Markmið HAM sem meðferðar er að hjálpa fólki að yfirstíga vandamál og erfiðleika, sem í flestum 

tilvikum er afleiðing mistúlkunar á því sem átt hefur sér stað og er oft helsta ástæða vanlíðunar fólks 

(69). Í meðferðanálguninni er áhersla lögð á að kenna einstaklingi að takast á við vanda sinn út frá 

eigin sjónarhóli. Til að ná því markmiði nýtir meðferðaaðili sér fræðslu (e. psychosocial education) til 

að skjólstæðingur hans geti unnið með vanlíðan sína og leggur einnig áherslu á að efla sjálfstraust 

hans til að stjórna eigin líðan (70). HAM hefur reynst gagnlegt til að takast á við ýmis konar vanda eins 

og kvíða, geðlægð, geðrof, átröskun, langvarandi þreytu og langvarandi verki.  

Í HAM er unnið úr upplýsingum sem berast frá umhverfinu og einstaklingur hefur tilhneigingu til að 

rangtúlka (54). Þekking einstaklings, fyrri reynsla og minningar, hafa mótandi áhrif á túlkanir hans. 

Röng eða huglæg túlkun á því sem átt hefur sér stað getur leitt til rangtúlkunar og valdið streitu, kvíða, 

eða geðlægð og jafnvel verið fylgifiskur annarra geðrænna vandamála (69).  

Meðferðin felst meðal annars í að einstaklingur endurmetur túlkun sína og varnarleysi. Hann lærir 

að koma auga á niðurrifshugsanir og rangtúlkanir í hugsanamynstri sínu til að horfast í augu við 

vandann (14, 54, 71). 

1.4.6.1 Verklag í hugrænni atferlismeðferð 

Hugmyndafræði HAM leggur áherslu á að meðferðavinnan skili einstaklingi þeim árangri að hann nái 

betri stjórn á eigin lífi og líðan. Þessi nálgun getur verið mjög áhrifarík þegar um er að ræða 
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langvarandi vanda. Nauðsynlegt er fyrir einstaklinginn að skilja hvað felst í hugsanavillum og áhrifum 

þeirra til að meðferðin geti haft þau áhrif að bæta líðan einstaklingsins. Aðstæður sem geta valdið 

áhyggjum og kvíða geta verið af ólíkum toga og má í því samhengi til dæmis nefna:  

• Að hitta fólk í ábyrgðarstöðum.  

• Að einhver sé að fylgjast með viðkomandi. 

• Að tala á fundi. 

• Að mæta í líkamsrækt. 

• Að fara til tannlæknis. 

• Að fara í lyftu. 

• Að fara í viðtal. 

Í hugrænni atferlismeðferð HAM er horft á vandann með hliðsjón af tengslum hugsana, tilfinninga 

og líkamlegra einkenna (72). Tilfinningar, hegðun og hugsun tengjast hvort öðru en mikilvægast er 

hvaða merkingu einstaklingurinn leggur í aðstæðurnar og hver viðbrögð hans eru við þeim. Þá er átt 

við aðstæður og viðbrögð sem talin eru hafa verulega áhrif á líðan hans (72). 

Einstaklingnum eru kennd mótrök gegn óboðnum neikvæðum hugsunum og tilfinningastjórnun til 

að draga úr líkamlegum viðbrögðum vegna þeirra til að hann geti tekist á við aðstæður sem valda 

honum ótta. Með því kemst skjólstæðingurinn að raun um að hann þarf ekkert að óttast þær aðstæður 

sem hann er að vinna með. Nálgunin felst í að finna aðstæður eða atburði sem valda honum kvíða til 

að komist sé að því hvað einkennir kvíðatilfinningar hans. Það á við um kvíða sem tengist 

líffræðilegum, hugrænum og/eða tilfinningalegum þáttum (72).  

Einstaklingurinn er hvattur til að endurskoða túlkun sína á atburðum og aðstæðum sem tengjast 

vanlíðuninni. Með samtali er hægt að skoða þá þætti sem hafa áhrif á einkenni kvíðans og finna leiðir 

sem hann getur nýtt sér með því að takast á við hann. Notaðar eru ákveðnar leiðir til að koma auga á 

hugsanir sem tengjast tilfinningum. Atferlistilraunum er síðan beitt við tilteknar aðstæður til að 

sannreyna þær (72). 

1.4.6.1.1 Hugsanaskekkja lagfærð 

Einstaklingurinn/skjólstæðingurinn er beðinn um að skrá hugsanir sínar, aðstæður og tilfinningar sem 

þeim tengjast (72). Hann fær einnig verkefni sem felast í að skoða viðhorf sín og venjubundið líf.  

Einstaklingur sem til dæmis fer ekki í líkamsræktarstöð þar sem hann álítur alla hina vera í betra 

líkamlegu formi en hann. Hann þarf því að fara á líkamsræktarstöðina til að sannreyna hvort þessi 

skoðun hans sé hugsanaskekkja. Með því að fara inní aðstæður sem valda kvíða er honum ætlað að 

afsanna hugsanlega hugsanavillu eða viðhorf.  

Sambærileg verkefni geta átt við aðrar aðstæður sem valda kvíða til dæmis að takast á við kvíða 

við að fara í lyftu, til tannlæknis eða að fljúga í flugvél.  

Tilgangur meðferðarinnar er að meðferðaraðili og skjólstæðingur finna í sameiningu hvað valdi og 

einkenni ótta og kvíða viðkomandi og í framhaldinu fær einstaklingurinn þau verkefni að fást við 
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bjagaðar hugsanir, viðhorf og lífsreglur sem hann hefur tileinkað sér og lætur stjórna daglegu lífi sínu 

(72). 

1.4.6.1.2 Árangur hugrænnar atferlismeðferðar 

Niðurstöður marga rannsókna benda til þess að samþætting hugrænnar meðferðar og 

atferlismeðferðar sé áhrifarík gegn geðlægð, kvíðaröskun, ofsakvíða, víðáttufælni, félagsfælni, 

áfallastreituröskun og lotugræðgi (73,74,75).  

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að aðferðin er að minnsta kosti jafn árangursrík og 

lyfjameðferð til að takast á við streitu og ýmsar tegundir kvíðaraskana (74,76,77,78).  

Að hluta til gegnir slökunarþjálfun lykilhlutverki í árangri hugrænnar atferlismeðferðar þegar unnið 

er með lífeðlisfræðileg einkenni kvíða og vefrænna sjúkdóma (76). Niðurstöður rannsókna hafa 

jafnframt sýnt fram á að langtímaárangur sé sýnlegur eftir HAM meðferð við meðhöndlun á kvíða og 

sem forvörn gegn geðlægð og lotum geðlægðar (79,80,81). 

1.5 Hugrækt 

Hugrækt hefur verið iðkuð í árþúsundir innan ólíkra trúarbragða bæði í austri og vestri. Á síðustu 

áratugum, í hröðum krefjandi samfélögum nútímans, hefur áhugi fólks á því að leita í þessi fræði til að 

upplifa líkamlega slökun og andlega næringu farið vaxandi.  

Hugrækt er hér notuð yfir allar þær aðferðir sem einstaklingur getur nýtt sér til hjálpar í þeim tilgangi 

að upplifa hugarró og slökun á líkamsstarfsemi með því að ná stjórn á huganum. Hugrækt tengist 

einnig þeirri tilfinningalegu hlýju og ró sem stuðlar að því að fólk upplifi sátt við sjálfan sig og aðra (14).  

Þó margt sé ólíkt í iðkun og skilningi ólíkra trúarbragða er margt sambærilegt sem vísindamenn 

hafa getað nýtt í þróun og skilgreiningum á hugrækt (82, 83).  

Hugræktariðkun getur til dæmis falist í að: 

• Koma sér vel fyrir til að slaka á líkamanum annað hvort sitjandi eða liggjandi.  

o Valinn er staður þar sem utanaðkomandi áreiti er sem minnst.  

o Ákjósanlegt er að það sé ávallt sami staður á sama tíma dags.  

• Huglæg fyrirmæli til sjálfs sín, orð eða setning er endurtekin.  

o Munurinn getur falist í því hvaða orð eða setning er valin. Orðið eða setningin geta bæði 

verið merkingarlaus eins og þegar valið er orðið ,,one‘‘ einn eða innihaldsrík eins og 

algengt er í kyrrðarbæn eða í möntrum sem meistarar innan trúarbragðanna velja 

sérstaklega fyrir nemendur sína.  

• Hlutlaus afstaða.  

o Ef hugsanir eða utanaðkomandi áreiti trufla er mikilvægt að taka eftir þeim en leiða 

þær hjá sér og snúa sér að orðinu eða setningunni að nýju. Mikilvægt er að dæma 

sjálfan sig ekki þó erfitt geti verið að viðhalda einbeitingunni (82).  

Þegar talað er um hugrækt eða hugleiðslu er algengt að fólk tengi hana við austurlenska 

hugleiðslu, oft tengda Búddatrú. Færri vita að hugrækt þróaðist einnig innan annarra trúarbragða. Því 
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verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem þróuðust innan kristni, gyðingdóms og íslam auk búddískrar 

hugleiðsluhefðar sem MBCT byggist á og þessi ritgerð fjallar um. 

1.5.1 Kristindómur 

Kristin íhugun og bænir eru ekki eingöngu hugsanir eða tilfinningar tjáðar með orðum. Það er aðeins 

ákveðin birting bænarinnar. Í kristinni íhugunar- eða bænahefð er íhugunarbæn talin vera hrein gjöf 

Guðs, þar sem hugur og hjarta eru opin og öll tilvera okkar dvelur í Guði sem sagður er vera hinn 

fullkomni leyndardómur, handan hugsunar, orða og tilfinninga (83). Gegnum dýrð opnum við vitund 

okkar í Guði sem við trúum að sé innra með okkur: Nær en öndunin, nær en hugsunin, nær en 

meðvitundin, nær valinu eða viljanum (83). 

Íhugunarbænin á rætur að rekja til andlegra hreyfinga, eyðimerkurfeðra og -mæðra í Egyptalandi, 

Palestínu og Sýrlandi, sem iðkuðu hana á þriðju og fjórðu öld e. Krist (84). Bænahefðin var geymd í 

munnlegri hefð frá fyrstu dögum kristninnar, hin svokallaða leynilega íhugun, sem byggði á kennslu 

Jesús. Íhugunin breiddist frá einum iðkanda til annars og síðar á milli munka innan klaustranna.  

Á 16. öld þróaðist íhugunarhefðin, sem var skráð í rit um hugmyndir John of the Cross og Teresu 

frá Ávila (85). Í ritinu er vitnað í frásögn Teresu þegar hún heyrði rödd Guðs sem sagði: Leitaðu að 

sjálfri þér í Mér og leitaðu Mín í sjálfri þér (85). Teresa og John unnu saman í að þróa þessi fræði og 

koma þeim áfram innan leynireglna klaustranna (85). 

Kennsla Johns var í raun ekki svo ólík kennslu Búdda þegar hann talar um þjáninguna. John sagði, 

í gegnum svartnætti sálarinnar upplifum við kærleika og einingu í Guði, með iðkuninni dýpkum við 

sambandið og náum andlegum vexti (85). Tæpri öld áður en Isaac Newton kom með kenninguna um 

þyngdarlögmálið sagði John: Að sálin leitaði í innstu miðju Guðs eins og steinninn sem leitar í neðstu 

lög jarðar (85).  

 

 

Mynd 3 Sjöfaldur hringur þróunar vitundarástands manneskjunnar gegnum skynjun og þjáningu. 
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Teresa og John sáu fyrir sér að andlegt ferðalag manneskjunnar færi í gegnum ferli sem væri eins 

og sjöfaldur hringur sem innihéldi margar vistarverur eða mismunandi þróað vitundarástand (mynd 3). 

Með því að ferðast í gegnum skynjanirnar og þjáninguna nær manneskjan að vera ein með Guði (85). 

 

1.5.1.1 Kyrrðarbæn (e. Centering prayer) 

Í samtali höfundar þessa verkefnis við föður Tomas Keating í klaustrinu í Snowmass í ágúst árið 2007, 

kom fram að á seinni hluta tuttugustu aldarinnar átti sér stað vitundarvakning meðal fólks á 

vesturlöndum, sem var að leita að tilgangi lífsins og innri frið sem gæti veitt því hugaró og 

líkamsslökun.  

Kennimenn innan hinnar ströngu kaþólsku St. Benedikta klausturreglunnar (þagnar- og bænaregla) 

sáu að fólk þráði andlega leiðsögn og leitaði í auknum mæli í austræn trúarbrögð.  

Austurlensk fræði höfðu verið kynnt í vestrænum samfélögum og voru því aðgengilegri en 

íhugunarhefðir í klaustrum kristinna þagnarreglna sem fólk vissi ekki af. Þeir fóru því að kynna hina 

kristnu íhugunar bænahefð fyrir kristnum einstaklingum. (Munnleg heimild: Faðir Tomas Keating 10. 

ágúst 2007, Snowmass Colorado).  

Kyrrðarbænin (e. Centering prayer) var þróuð til að koma til móts við þarfir nútímafólks. Upphaf 

hennar má rekja aftur u.þ.b til fimmta áratugar síðustu aldar og hefur útbreiðsla hennar aukist stöðugt 

síðan þá bæði innan bænahringja hjá kaþólikkum og mótmælendum.  

Þessi fræði voru fyrst kynnt innan kaþólsku kirkjudeildanna upp úr miðri síðustu öld en seint á 

síðustu öld fór fólk innan deilda mótmælenda að iðka þessar íhugunar- og bænahefðir í auknum mæli, 

bæði kyrrðarbænina og Lectio Divina.  

Heitið Lectio Divina er úr latínu sem má þýða sem, guðlegur texti/orð Guðs. Lectio Divina er 

ákveðin leið til að ígrunda vers Biblíunnar til að dýpka skilning orðsins. Valið er vers, það lesið upp og 

ígrundað í þögn í ákveðinn tíma. Þetta er endurtekið í 3-4 skipti. Ef þetta er gert í hóp þá ræðir fólk 

sem er í hópnum saman eftir hvert skipti um það hvernig skilningur á textanum breytist í meðförum 

ígrundunarinnar (86). 

Faðir Tomas Keating er talinn vera einn helsti kennimaður þessarar aðlögunar ásamt Trappista 

munkunum í St. Benediktsreglunni William Menninger og Basil Pennington. Allir voru þeir 

samtímamunkar í Spenser klaustrinu í Massachusetts í Bandaríkjunum á 20. öldinni, þar sem faðir 

Keating var ábóti (87).  

Hugmynd þeirra fólst í því halda áfram verki reglubróður þeirra Tomasar Mertons. En hann hóf að 

kynna íhugunarhefð kirkjunnar fyrir almenningi utan klaustranna og þróa aðferðir til að gera hana 

aðgengilegi almenningi. Aðferðin miðaði að því að auðvelda iðkun og þjálfun íhugunarbæna í þeim 

tilgangi að efla hæfni einstaklingsins til að geta tekið við upplifuninni (88).  

Þeir völdu fjögur einföld viðmið, sem voru innblásin af hefðbundinni aðferð 14. aldar ritsins The 

Cloud of Unknowing (89). Þar kemur fram: Með athygli, einbeitingu og þrá, náum við til Guðs, hinnar 

ídveljandi miðju (89).  
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Hin fjögur viðmið við iðkun Kyrrðarbænar eru: 

1. Veldu heilagt orð. 

2. Sittu þægilega með augun lokuð. 

3. Þegar hugsanirnar trufla skaltu hverfa aftur vinalega að hinu helga orði.  

4. Eftir bænastundina skaltu halda áfram í þögn með augun lokuð í nokkrar mínútur (88). 

Kristinn guðfræðilegur grunnur í aðferðafræði kyrrðarbænarinnar byggist á Matteusarguðspjalli. Þar 

kemur fram í hverju leyndardómur hinnar hljóðu bænar felst: „En þegar þú biðst fyrir skaltu ganga inn í 

herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn, sem er í leynum mun 

umbuna þér“ (Mt 6.6) (90).  

Kyrrðarbæn kemur ekki í veg fyrir aðra hugrækt eða bænaleiðir heldur getur hún dýpkað skilning 

og varpað nýju ljósi á merkingu þeirra. Á sama tíma er þetta samband við Guð ákveðin ögun til að 

fóstra sambandið (87). 

Til að skýra þetta betur er grundvöllur kyrrðarbænar, ídveljandi þrenning: Faðir, sonur og heilagur 

andi (88). Með iðkun dýpkar sambandið við hinn lifandi Krist. Það eykur innri frið, leiðir til til sátta og 

sameiningar sem stuðlar að því að byggja upp samfélög og sameinast í vináttu og kærleika (88). 

Skýring á ídveljandi guðdómi allra þeirra er trúa á Krist er lýst á eftirfarandi hátt í 

Jóhannesarguðspjalli: 

...að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér, svo eru þeir einnig í okkur til þess að 

heimurinn trúi að þú hafir sent mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér svo að þeir séu 

eitt, eins og við erum eitt, ég í þeim og þú í mér svo að þeir verði fullkomlega eitt til þess að 

heimurinn viti að þú hefur sent mig og að þú hefur elskað þá, eins og þú hefur elskað mig. (Jóh 17, 

21-23) (90). 

Kyrrðarbæn er ekki:  

a) Tækni, heldur leið til að rækta samband við Guð. 

b) Slökunaræfing, en getur verið endurnærandi. 

c) Sjálfsdáleiðsla, heldur leið til að friða hugann með því að viðhalda vakandi vitund og 

viðbragði. 

d) Eingöngu fyrir útvalda.  

e) Dulsálarfræðileg upplifun, heldur æfing trúar, vonar og kærleika til annarra og upplifun 

kærleikans. 

f) Takmark að finna návist Guðs, heldur dýpkun á skilningi og trú á eilífum ídveljandi 

Guði. 

g) Til að bregðast við í bæn, heldur einfaldlega að hvíla í Guði (88). 

Faðir Thomas Keating og William Meninger komu til Íslands um aldamótin 2000 og héldu námskeið 

hér á landi í kyrrðarbæn og Lectio Devina. Bænahópur Grafarvogskirkju hafði forgöngu um að fara í 

hlédrag (e. retreat) í klaustrið, þar sem dvalið var í Snowmass Colorado árið 2007 undir leiðsögn 
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höfundar þessarar ritgerðar. Síðan hefur kristin íhugunarhefð aukist og er iðkuð í fjölda kirkna á Íslandi 

í dag. 

Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum kyrrðarbænar benda til þess að það henti 

kristnum einstaklingum að nýta hugmyndafræði kristinnar íhugunar til að reyna að koma í veg fyrir 

endurtekið bakslag eða lotur geðlægðar (þunglyndis) (91,92,93). Kyrrðarbænin gæti því komið í stað 

hugræktar af búddískum rótum sem margir kristnir einstaklingar hafa ekki getað samsamað sig við þó 

að búið sé að taka út allt sem tengist trúarhefðum búddismans (91,94). En það kallar á frekari 

rannsóknir. 

1.5.2 Gyðingdómur 

Hugrækt í gyðingdómi byggist á dulspeki sem kölluð er Kabbala. Fyrsta ritið sem Kabbala byggir á er 

kallað Bók myndunarinnar. Abraham patríarki og faðir Gyðingatrúarinnar, kristindómsins og 

múhameðstrúarinnar er sagður hafa ritað það (95). Talið er að hann hafi verið uppi fyrir meira en 4000 

árum. Rit hans er sagt innihalda alla leyndardóma alheimsins. Þó að það sé aðeins nokkrar blaðsíður 

krefst það víðtækrar guðfræðilegrar- og stærðfræðilegrar þekkingar, þar sem það sameinar vísindi og 

guðfræði. Því voru aðeins fullnuma kabbalistar færir um að skilja boðskap þess.  

Rit Abrahams voru sögð hafa haft áhrif á flest hinna miklu trúarbragða heims og að börn Abrahams 

hafi verið send til Austurlanda til að þróa andlegar leiðir sem við þekkjum í Zen búddisma og 

hindúisma. Ritið varðveittist í munnlegri geymd en um síðir var það skráð (95). 

Kabbala er sagt túlka sköpun heimsins, sem líkist kenningunni um Mikla hvell, en í Kabbala er það 

ferli sem grundvallast á 10 heilögum tölum (zefrirot) og 22 bókstöfum hebreska stafrófsins. Saman 

mynda tölurnar, sem eru jafnframt bókstafir, samtals 32 leiðir til að skilja fimmbókarit Tóru Biblíunnar 

eða Lögmálið eins og hún er kölluð af Gyðingum (95).  

Hugmyndaheimur kabbalista er settur upp sem einskonar tré lífsins, en tré er ævafornt tákn ýmissa 

trúarbragða heimsins. Í einni af elstu grein gyðingdómsins er hugræktaraðferð sem kallast Merkabaha 

og er hún rakin til 1. aldar fyrir Krist í gegnum Mishna kennslu-/ritskýringarrit gyðinga og Hekhaloth 

bækurnar sem vísa í himneskar hallir. Við iðkun hennar er setið og sönglað eða hvíslað aftur og aftur 

heilagt orð eða heiti tákns (95,96).  

Á 13. öld þróuðust fræðin með Abraham Abulafia sem kom fram með spámannlega kenningu um 

Kabbala og Devekuth, sem gæti útlagst sem, gyðingleg guðleg eining og er sögð háþróað sambland 

af tónlist hreinnar hugsunar og dulrænu eðli spádóma Kabbala. Í umbreytingunni felst kjarni alsælu og 

dulspekilegu raunsæi (96).  

Kabbala var lengi illa séð af veraldlegum öflum Gyðinga en einnig var kabbalistum umhugað um að 

kenningar þeirra bærust ekki til óútvaldra. Þeir töldu að persónulegar leiðbeiningar til nemanna væru 

nauðsynlegar eins og þekkist í dulspeki annarra trúarbragða. Því skrifuðu þeir lítið sem ekkert þar til 

Zohar var skrifuð en hún inniheldur megintexta Kabbala (95).  

Þess má geta að þó að Abraham og Móse væru lykilmenn í sögu Kabbala, þá vilja kabbalistar 

halda því fram að fjölmargir þekktir einstaklingar í gegnum aldirnar hafi verið kabbalistar. Þeir sem 

nefndir hafa verið eru m.a.: Pýþagóras (400 f.Kr.) Plató (400 f.Kr.), Jesús sjálfur, Dr. Seath Pancoast 
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(1844-1916) sem var prófessor í smásjárlíffærafræði og líffræði við Penn læknaháskólann og Thomas 

Edison. Kabbalistar halda því fram að Kabbala tengist leynifélögum eins og Frímúrarareglunni (95). 

1.5.3 Íslam 

Í íslamskri hefð þekkist hugleiðsluhefðin Dhikr í Súfisma (97). Í þeirri iðkun er taktföst öndun og nafn 

guðs endurtekið í hljóði eða upphátt í þeim tilgangi að losna við hugarvíl og til að komast að Guði. 

Tónlist og dans er einnig notuð í þeirra hugleiðslu og helgisiðum (97). 

Súfistar nota oft perlubönd, Tasbih, sem eru lík talnaböndum kaþólsku kirkjunnar og notuð í 

svipuðum tilgangi til að komast nær Guði. Notkun þeirra er með þeim hætti að endurtekin er setningin 

Dýrð sé Allah, 33 sinnum, Lofaður sé Allah 33 sinnum og 33 sinnum Allah er mestur eða Allahuakbar, 

sem er algengt í áköllum og bænahefð Íslam (97).  

Í upphafi var Dhikr eingöngu ætluð þeim sem ákváðu að helga sig guði með því að afsala sér vilja 

sínum. Við innvígslu fékk vígsluþeginn leyniorð, Wird,, sem eingöngu var ætlað útvöldum. Á 12. öld 

varð þróunin sú að iðkunin breiddist út til venjulegs fólks. Leið Súfistana var að uppljómast í einingu í 

Guði. Með hugleiðslumarkmiðum öðluðust þeir andlega þróun, frið og aðskilnað frá veraldlegum 

gildum (97). 

1.5.4 Hugleiðsluaðferðir sem hafa verið þróaðar og nýttar í nútíma hugrækt  

Í TM hugleiðslu (e. Transcendental Meditation) eru notaðar ýmsar tegundir af möntrum, hljómum eða 

staðfestingum sem getur leitt iðkandann í leiðslu (e. trans) (98). Orðið eða setningin sem valin er hefur 

merkingu og/eða tilgang fyrir iðkandann, sem endurtekur orðið eða setninguna í ákveðinn tíma, til 

dæmis í 15 til 20 mínútur tvisvar á dag (99). OM er oft tónað í austrænni hefð. Innan hindúismans er 

hann talin hinn guðlegi tónn/tíðni heimsins (99,100).  

Það má segja að þessi aðferð hafi verið einna þekktust á vesturlöndum upp úr miðri síðustu öld. Á 

árunum 1960-1970 kenndi Maharishi Mahesh Yogi, TM hugleiðsluaðferðina, sem varð vinsæl hjá 

fjölda fólks. Um aldamótin 2000 hafði TM hugleiðsluaðferðin verið kennd milljónum manna um allan 

heim. Læknirinn Herbert Benson, vísindamaður og frumkvöðull á þessu sviði, nýtti TM 

hugleiðsluaðferðina í sínum rannsóknum en hann verður kynntur betur síðar (82). 

BAM (e. Breathing Awareness Meditation) er einföld aðferð til að ná einbeitingu með stýrðri 

meðvitaðri öndun til að ná ró og innri friði í þeim tilgangi að draga úr streitu sem  lækkar m.a. 

blóðþrýsting (101). BAM hugleiðsla er mikið notuð í yoga með öðrum æfingum en meðvituð öndun er 

mikilvæg í allri hugrækt (101). 

CM (e. Concentration Meditation) leggur áherslu á að einbeita sér að ákveðnu atriði í ákveðinn 

tíma, það getur bæði verið í hinu innra eða ytra umhverfi (100). Ytri þættir geta falist í að horfa á loga á 

kerti, horfa ígrundandi á fagurt listaverk eða bara að horfa á vegg. Með innri einbeitingu fer 

einbeitingin til dæmis á öndunina, í það að fylgjast með hreyfingum líkamans eða fara með möntrur. 

Mantra getur verið einfalt orð eins og: friður, kærleikur, talan einn, tónað orð eins og OM eða setning 

sem hefur djúpa merkingu fyrir iðkandann og er hún oft valin af meistara hans (99). 

Einbeitingarhugleiðsla er einnig mikið notuð í yoga, tai chi, qigong, sem og í ákveðnum æfingum í 

núvitund (99,100).  
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CTM (e. Contempling Meditation) er leiðin inná við. Í upphafi var hún iðkuð í þögn af einsetufólki 

sem yfirgaf hinn hávaðasama heim og hélt út í óbyggðir eða eyðimörkina til að takast á við sjálfan sig í 

þögn og upplifa guðlega einingu oft í þögn (100).  

Má telja að Írsku Paparnir sem voru hér fyrir á Íslandi þegar fyrstu landnámsmennina bar að garði, 

hafi verið slíkir iðkendur þar sem þessi aðferð er vel þekkt innan kristinnar íhugunarhefðar (83).  

Tilgangurinn getur verið að beina athyglinni á að víkka vitundina eða hækka sig í guðlegri upplifun 

og andlegum þroska til að sameinast Guði eða lifa í Kristi og þroska kærleikann til sjálfs síns og 

náungans (88). Þessi aðferð þróaðist í það sem hefur verið gerð grein fyrir með Kyrrðarbæninni. Þessi 

leið þekkist innan fleiri trúarbragða. 

1.5.5 Bænaaðferðir  

Bænir eins og flestir þekkja eru til í flestum trúarbrögðum. Algengt er að fólk biðji fyrir sér og sínum en 

einnig þekkist til dæmis í kristinni trú að notaðar séu kærleiksbænir fyrir náunga sinn. Þær felast í því 

að þroska kærleikshugsunina til að biðja fyrir öllum óháð hverjir þeir eru. Í Lúkasarguðspjalli er greint 

frá frá miskunnsama samverjanum sem sýndi ókunnum manni náungakærleika, sem féll í hendur 

ræningja og lá ósjálfbjarga við vegkantinn (Lúk 10.29-37) (90). 

Í búddískri hefð er til kærleikshugleiðsla sem kallast Metta-hugleiðsla og kærleikshugleiðsla þekkist 

einnig í Zen hugleiðslu. Í tíbetskum hugleiðsluhefðum er iðkuð elsku og vinsemdar hugleiðsla (e. 

loving kindness meditation), þar sem bænir/óskir eru bornar fram í kærleika til sjálfs sín og annarra 

(102).   

Allar þessar bænaaðferðir hafa það að leiðarljósi að auka samkennd og efla samhygð/samúð með 

það að markmiði að gefa og deila með náunga sínum vegna þess að náunginn og náttúran skiptir 

okkur öll máli. Þannig líður okkur betur í mannlegu samfélagi. 

Á seinustu árum hafa sjónir vísindamanna beinst í auknum mæli að þætti kærleikans í hugrækt og 

þeim viðbótaráhrifum sem hann hefur í hugrækt (103,104,105). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar 

iðkandi beinir vinsemdinni eða kærleikanum í eigin garð veitir það núvitundarhugleiðslu aukið vægi 

sem meðferð við geðlægð (106).  

Benda má á að kærleikur gagnvart öðrum og sjálfum sér er einn aðal kjarninn í siðaboðskap 

kristinnar trúar: Í Matteusarguðspjalli er sagt frá svari Jesú um það hvert sé æðsta boðorð í lögmálinu:  

„... Þú skalt elska Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, og öllum huga þínu og [....]. 

þú skalt elska náungann eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og 

spámennirnir‘‘ (MT 22. 37-40) (90).  

Hugsanlega verður það viðfangsefni næstu kynslóða vísindamanna að kanna betur forna speki og 

þá kennslu sem fellst í henni, ásamt því að þróa tækni til að nálgast hana sem rannsóknarviðfang. 

1.5.6 Hugrækt í vísindum 

Lengi vel þóttu fræði sem tengdust hugrækt eða trú ósamboðin vísindalegri hugsun og var oft talað um 

barnaskap, kukl eða kerlingabækur. Alltaf var þó til fólk sem hafði reynslu af áhrifum hugræktar og vildi 

þróa hana inn í heim vísinda í læknisfræðilegum tilgangi. 
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Edmund Jacobsson, bandarískur læknir í lyf-, geðlækningum og lífeðlisfræðingur, kynnti árið 1921 

hvernig nýta mætti nýjar aðferðir í þeim tilgangi að lina þjáningar. Hann hafði sýnt fram á að óhófleg 

vöðvaspenna gat tengst mismunandi sjúkdómum, bæði líkamlegum og sálrænum. Hann taldi einnig 

að líkamleg slökun gæti verið fyrirbyggjandi fyrir geðræna sjúkdóma (14). 

Árið 1943 gaf Dr. David Harold Fink út bókina Release from Nervous Tension, sem byggðist á 30 

ára rannsóknum hans. Í henni kynnti hann hvernig hægt væri að nýta einfalda slökun til að takast á 

svefnvandamál og kvíða (107). 

Í bókinni gerir hann vel grein fyrir sambandi á milli líkamlegra og sálrænna þjáninga (107). Þar 

kynnti hann hugmyndir sínar um það hvernig hugurinn talar við líkamann og hvernig þetta samband 

hefur áhrif á fólk sem er undir álagi eða glímir við ótta eða vonleysi. Í bókinni lýsti hann einföldum 

gagnreyndum aðferðum, sem lesandinn gat nýtt sér, til að finna jafnvægi og kyrrð í amstri dagsins og 

þar með haft áhrif á líðan sína og batahorfur (107). 

Dr. Herbert Benson, prófessor við læknadeild Harvard háskóla og hjartalæknir við Massachusetts 

sjúkrahúsið í Boston, hóf árið 1970 að rannsaka ástæður fyrir of háum blóðþrýstingi og hvaða leiðir 

væri hægt að nýta til ná stjórn á honum með öðrum hætti en lyfjum (82).  

Dr. Benson aðhylltist hugmyndir hefðbundinnar læknisfræði sem taldi vandamál líkama og huga 

aðskilin, enda var almennt ekki viðurkennt innan læknisfræðinnar á þeim tíma að hægt væri að beita 

hugrænum aðferðum í lækningaskyni fyrir líkamleg vandamál (82).  

Ástæður þess að athygli hans beindist að hugrækt var að hann hafði tekið eftir að bati þeirra 

sjúklinga sem stunduðu hugrækt var betri og tók styttri tíma en hinna sem gerðu það ekki (82). Hann 

mætti mikilli andstöðu læknastéttarinnar þegar hann hóf að benda á að beita mætti hugrækt við of 

háum blóðþrýstingi, sem var vaxandi heilbrigðisvandi á þeim tíma (82). En eftir að forvitni hans var 

vakin leiddi það til þess að hann hóf að vinna að mikilvægum rannsóknum á hugrækt sem gaf tóninn 

fyrir áframhaldandi íhlutun hugræktar í lækningaskyni (82).  

Hann stóð fyrir rannsókn á hópum sem stunduðu TM hugleiðsluaðferð. Niðurstöður hennar sýndu 

fram á marktækan mun á íhlutunar- og viðmiðunarhópunum (82,108). Hann og félagar hans hófu í 

kjölfar þessara niðurstaðna að gera enn fleiri rannsóknir á áhrifum TM hugleiðsluaðferðarinnar, þar 

sem fylgst var með fjölbreyttum þáttum eins og til dæmis lífeðlisfræðilegum breytingum þátttakenda 

með hjartasjúkdóma, kvíða, streitu. Þeir rannsökuðu einnig áhrif hugræktar á matar- og áfengisfíkn 

(109,110,111).  

Niðurstöður rannsóknanna leiddu í ljós að með því að beita hugleiðslu eins og TM hægðist á 

hjartslætti og öndun og það dró úr súrefnisþörf (109). Ein rannsókn sýndi að eftir nokkurra vikna TM 

æfingar urðu meðaltalsbreytingar á blóðþrýstingi bæði á efri (e. systolic) og neðri (e. diastolic) mörkum 

hans. Blóðþrýstingsmælingar mældu lægri gildi, sem lækkuðu að meðaltali úr 140 - 93.5 mmH í 137 - 

88.9 hjá hópnum (82). Það dró úr súrefnisþörf rannsóknarhópsins en hún lækkaði að meðaltali um 10-

20% á fyrstu 3 mínútum hugleiðslunnar. Til samanburðar lækkar súrefnisþörf einstaklings í svefni að 

meðaltali um 8% eftir að hann hefur sofið í 4 til 5 tíma (82).  

Rannsóknir Dr. Bensons bentu til að ástundun hugleiðslu hefði áhrif á starfsemi sympatíska 

taugakerfisins (110,111). Árið 1976 setti hann saman aðferð til hugræktar, sem byggðist á aðferðum 
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sem hann taldi að hefðu lykiláhrif á niðurstöður rannsóknanna. Hugræktaraðferðina nefndi hann, The 

relaxation response. Með henni aðlagaði hann TM hugleiðsluaðferðina að vestrænum vísindum og 

menningu (82).  

Aðferð: The relaxation response.  

Lykilatriðin og grundvöllur iðkunar hugleiðslu Bensons: 

• Kyrrlátt umhverfi 

• Þægileg staða 

o Koma sér vel fyrir. 

o Hann gerði ekki neinar kröfur um sérstaka setu, til dæmis eins og LOTUS stellingu, 

aðeins að fólki liði vel.  

• Andleg tækni svo sem að einbeita sér að einu orði.  

o Í upprunalega TM kerfinu eru mikið notaðar möntrur eða OM.  

o Í hans kerfi leggur hann til að nota töluna einn eða (e. One). Sem hefur þann tilgang 

  einan að hjálpa til við að halda einbeitingu og stjórna huganum. 

• Óvirkni er kannski mikilvægasta atriðið í þessu kerfi.  

o Vera í stað þess að gera.  

o Tæma hugann en fylgjast með.  

• Hugsanir leiddar.  

o Með því að snúa sér að orðinu, aftur og aftur, eftir að einstaklingurinn verður var við að 

hugurinn er farinn að vafra um (82). 

Læknisfræðilegur skilningur á hugleiðslu og aðferðum núvitundar hefur aukist með fjölda 

rannsókna sem gerðar hafa verið á seinustu árum. Sjónir vísindanna hafa í auknum mæli beinst að því 

að skoða víðtæk áhrif iðkunarinnar í baráttu við ólíka sjúkdóma og félagslegar aðstæður. 

Fræðimenn hafa sýnt fram á að iðkun núvitundar getur haft þau áhrif að: 

o Draga úr verkjum eldra fólks (112).   

o Stuðla að auknum lífsgæðum og hafi góð áhrif á vefjagigt (113).  

o Vera styrkjandi fyrir sjúklinga með krabbamein, meðal annars dregur hún úr stressi og 

kvíða (114).   

o Draga úr áhættuhegðun og misnotkun á vímuefnum hjá fólki í erfiðum aðstæðum 

(115). 

o Styrkja fólk með átröskun og fólk með sykursýki II (116). 

o Stuðla að bættri heilsu og lífsgæðum eldri borgara (117).   

o Lækka blóðþrýsting og draga úr ofsakvíða (118). 

o Styrkja ónæmiskerfið (119).   

o Auka magn gráa efnisins í heilanum (120), (121).  
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Þó að niðurstöður rannsókna á áhrifum hugræktar bendi til þess að vera jákvæðar og geti gagnast 

fjölmörgum hópum má segja rannsóknirnar séu enn á frumstigi, en farið er að rannsaka áhrif 

núvitundar í læknisfræðilegu og lýðheilsulegu tilliti í auknum mæli. 

1.5.7 Bakgrunnur núvitundarhugleiðslu og þróun hennar í vísindum 

Núvitund (e. mindfulness) á uppruna sinn að rekja til búddískrar trúarheimspeki sem iðkuð hefur verið 

og þróuð í klaustrum í um það bil 2.500 ár. Kínverska táknið fyrir núvitund er samsett úr þremur 

táknum sem merkja, núverandi andartak, tákn hjartans og tákn heimilisins. Táknið í heild má því skilja 

sem: Núna á kærleikurinn hér heima. Það má segja að táknið fjalli um það hvað mestu máli skipti í lífi 

okkar og hvað sé okkur kærast (99). 

Talið er að um 400 milljónir manna aðhyllist búddatrú, sem telst meðal fimm fjölmennustu 

trúarbragða heimsins, ásamt kristni, hindúatrú, gyðingdómi og íslam. Það eru þrjár megin hefðir í 

búddisma, Theravada (kenning öldunganna), Mahayana (stóri vagninn, þ.a.m. Zen) og Vajrayana 

(tíbetskur búddismi). Orðið Búdda er sanskrítarorð sem þýðir hinn upplýsti, sem grundvallast á 

kenningum Siddhartha Guatama, sem fæddist árið 566 fyrir Krist.  

Búdda var prins en ekki guð, sem samkvæmt fyrirmælum föður síns, mátti ekkert aumt sjá. Hann 

yfirgaf konu og son eftir að hann hafði orðið vitni af þjáningunni og hélt af stað í leit að svörum. Hann 

vaknaði síðan upp með fulla vakandi vitund, þegar hann var að hugleiða undir fíkjutré árið 531 fyrir 

Krist (99). 

Í þessu ástandi upplifði Búdda þrjú tímabil.  

• Fyrst upplifði hann fyrri líf sín.  

• Næst varð hann meðvitaður um Karma, sem er orð í sanskrít og merkir lögmál orsaka og 

afleiðinga.  

• Að lokum var hann vakinn til Dharma, hin miklu sannindi, sem hann mótaði síðar í hin fjögur 

sannindi.  

Í bókinni The heart of Buddahs’s Teaching sem Zen meistarinn Thich Nhat Hanh skrifaði kemur 

fram að núvitund (e. mindfulness) byggist á kennslu Búdda, en hann var maður sem þjáðist líkt og 

allar manneskjur en ekki guð (122). Í bókinni segir meistari Hanh að ef við leitum í Búdda, með opnum 

hjörtum (sem er hugarástand) lítur hann á okkur með samúð og segir: Vegna þjáningarinnar í hjarta 

þínu er mögulegt fyrir þig að koma í hjarta mitt. Án þjáningar áttu ekki möguleika á að vaxa né að 

meðtaka friðinn sem þú verðskuldar. Sittu við hlið hans og sýndu honum þjáningu þína og hann horfir 

á þig með kærleika, samkennd og núvitund og styður þig rétta leið. Þú getur því heilað eigin sál og sár 

(122).  

Hin fjögur göfugu/helgu sannindi 

Búdda kallar þjáninguna hinn heilaga sannleika vegna þess að þjáningin leiðir okkur til frelsis og 

fagnaðar. Það gerum við með því að fara eftir hinum fjórum göfugu sannindum eða hinum fjórum 

heilögu sannindum (merkingin er samhljóða, hvort sem þýtt er úr sanskrít eða kínversku) (122). 
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Fyrstu sannindin fjalla um þjáninguna sem í kínversku er tákn biturðar, en hamingjan er sæt. Við 

höfum mein í líkama okkar og huga. Við þurfum að taka eftir þjáningunni og komast í samband við 

hana með hjálp leiðbeinanda eða vina (122). 

Önnur sannindin fjalla um upphafið að rótum sköpunar, upphaf náttúru, upphaf þjáningar, til að líta 

á alla hluti og greina það sem veldur þjáningunni bæði andlega og líkamlega (122). 

Þriðju sannindin eru endalok þjáningarvalda, sem felst í að forðast það sem veldur þjáningunni. 

Með því að gera sér vel grein fyrir þjáningunni lokum við á hana og heilumst (122). 

Fjórðu sannindin fjalla um veginn/leiðina sem hjálpar okkur að gera hluti til að forðast þjáningu og 

er mikilvægust sannindanna. Í þeim felst að fara eftir hinum áttfalda vegi hins Rétta. Í gegnum reynslu 

okkar og uppgötvanir náum við að greina á milli þess rétta og ranga. Það sem er rétt leiðir til góðs og 

vellíðunar en það sem er rangt veldur vanlíðan (122). 

 

Hinn áttfaldi vegur hins Rétta 

1. Rétt sýn.  

2. Rétt hugsun.  

3. Rétt orðræða.  

4. Rétt verk. 

5. Réttur lífsstíll.  

6. Rétt kostgæfni.  

7. Rétt núvitund.  

8. Rétt einbeiting (122). 

Eins og sjá má er núvitundin (e. mindfulness) hinn sjöundi liður í hinum áttfalda vegi hins Rétta. 

Þegar við iðkum rétta núvitund eru hin fjögur heilögu sannindi, ásamt hinum sjö á hinum rétta vegi 

einnig virk. Því má segja að núvitund tengi alla þætti saman, bæði hin fjögur helgu sannindi og hinn 

áttfalda veg hins rétta í trúarheimspeki Búdda. Núvitund er orka sem færir okkur til núverandi 

andartaks. Það að undirbúa sig undir núvitund er það sama og að undirbúa sig undir að vera í Búdda 

(122). Kristnir myndu skilja það sem að vera í Guði/Kristi .  

 Í bók Hanhs The heart of Budda´s teaching kemur fram að Rétt núvitund samþykki allt án þess að 

dæma eða bregðast við, sem er það sama og að vera umvefjandi og kærleiksrík.  

Æfingin felst í því að finna leiðina sem styrkir athyglina allan daginn. Sanskrítarorðið fyrir núvitund 

smriti táknar að muna. Muna að koma til baka aftur til líðandi stundar, í andartakið. Með iðkun 

núvitundar veita hin sjö kraftaverk ábata samkvæmt Hanh (122).  

Hin sjö kraftaverk 

1. Það að vera í andartakinu og skynja, upplifa og njóta: Himinsins, blómanna og bross barns 

okkar á innihaldsríkan hátt. 

2. Að geta yfirfært himinn, blómin og brosið úr draumaástandi og upplifa það með aukinni vitund.  
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3. Að nostra við athyglina og það sem verið er að skynja. Með því að líta í augu þess sem við 

elskum og spyrja: Hver ert þú? Við leitum í dýpið eftir svarinu sem er: Með kærleikanum 

hverfur þjáningin. 

4. Að létta öðrum þjáningu og þrautir. Við segjum við hinn þjáða: Ég veit um þjáningu þína. Til að 

það virki sem skyldi verðum við að vera á staðnum en ekki með hugann annars staðar. Ef við 

útvíkkum ekki vitundina á þennan hátt getum við uppgötvað einn dag að manneskjan sem 

hverfur skyndilega frá okkur var okkur meira virði en við höfðum gert okkur grein fyrir. Þegar 

einhver er deyjandi og við sitjum hjá í kyrrð og ró, hjálpum við viðkomandi að yfirgefa lífið á 

auðveldan hátt. 

5. Að líta djúpt inn á við, það samræmist lið tvö hér að ofan, sem upplýsist enn frekar með 

þjálfun og að uppgötva eigin verðleika. 

6. Að skilja, sem er undirstaða kærleika, þegar við skiljum segjum við: Ég sé það (e. I see). Við 

komum auga á það sem við höfðum ekki komið auga á áður, sem eykur skilning okkar. Með 

núvitund náum við að sjá og heyra betur. Skilningur er undirstaða kærleika sem er 

nauðsynlegur til að lina þjáningu og boða gleði. 

7. Með því að umbreyta, sem við upplifum þegar við ástundum núvitund komum við af stað 

ákveðnu ferli í lífinu. Við byrjum á því að umbreyta eigin þjáningu og þar með þjáningu 

heimsins, t.d. ef við viljum hætta að reykja eða hætta að hugsa neikvætt en það er talið slæmt 

fyrir líkama og huga. Þegar við byrjum að æfa er vaninn okkur yfirsterkari en hæfni okkar til 

núvitundar og því er óraunhæft er að búast strax við árangri. Við vitum aðeins að við erum að 

vinna í því að reyna að hætta að reykja eða reyna að hætta að hugsa neikvætt. Með því að 

halda áfram að æfa, læra og að horfa djúpt inn á við, sjáum við árangur og náum að hætta að 

reykja og verða jákvæðari. Á þann hátt er talið að líðan líkama og hugar batni. Talið er að 

fjölskyldan finni það og jafnvel samfélagið allt þegar við náum tökum og sjáum árangur af 

iðkun núvitundar (122). 

1.5.8 Helsti munur á skilgreiningu hugræktarfræða í austri og vestri 

Þegar bornar eru saman íhugunaraðferðir í kristni og búddisma má finna margt sem svipar til í  

aðferðafræðinni. Lykilatriði eru aðferðir til að ná einbeitingu, fastmótaðri hlutleysisafstöðu og að dæma 

ekki. Velja þarf þann veg sem gerir kröfur til manneskjunnar um skilning og að ná æðruleysi í 

þjáningunni eða því sem við getum ekki breytt.  

Grundvallarmunurinn í hugmyndafræðinni er trúarþátturinn, sem erfitt er að meta og því var 

aðferðin aðlöguð vísindalegum aðferðum í læknisfræðilegum og meðferðalegum tilgangi, óháð 

boðskap trúarbragðanna. Með því að nýta þætti sem voru óháðir trúarbrögðum og fjarlægja það sem 

tengdi meðferðina við trúarbragðaheimspeki og kenningar var kominn grundvöllur vísindalegs 

árangursmats (16).  

Álitið var að það myndi auka líkur á að einstaklingar ólíkra trúarhópa gætu nýtt sér aðferðina 

(16,123). Þó að það hafi verið gert, eru margir sem eru annarar trúar eða trúlausir á varðbergi 

gagnvart aðferð sem grundvallast á búddískri trúarhefð og vilja þeir því ekki ástunda núvitund (91).  
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Grundvallar munurinn á búddisma og kristinni trú er fólginn í því að það er enginn guð í búddisma 

en í kristni er talað um heilaga þrenningu Guð: Faðir, sonur og heilagur andi. Í annarri Mósebók segir  

Guð hver hann er á eftirfarandi hátt. ,,Ég Er sá sem Ég Er [ …] Ég Er sendi mig til ykkar“ ( 2Mós 3.14- 

15) Guð ER og í hugleiðslu erum við, dveljum í alverunni /Guði (90).   

Í Jóhannesarguðspjalli segir Jesú: .,,Þegar þér hefjið upp Mannssoninn munuð þér skilja að Ég Er  

sá sem Ég Er og að ég geri ekkert einn og sér, heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt 

mér‘‘.(Jóh 8.28) (90). Í bréfi Páls postula til Korintumanna segir: ,,... þá höfum við ekki nema einn Guð, 

föðurinn, sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til, og einn Drottin Jesú Krist, sem allt varð til 

fyrir og við fyrir hann‘‘ (1Kor 8.6) (90). 

Í búddismanum er ekki talað um sál manneskjunnar en þau trúarbrögð sem byggjast á 

Mósebókunum, eins og kristni, kenna að: ,,..Guð skapaði manninn eftir sinni mynd..’’ (1Mós 1.27) (90). 

Á meðan búddistar leitast við að upplifa tómleikann (Tómið) í þeim tilgangi að ná einingu með  

alheiminum þá leitast kristnir við að afsala sér öllu í þeim tilgangi að sameinast Guði (Fil 2.5-8, Jóh  

17.20-23) (90).  

Í búddismanum eru kennd lögmál orsaka og afleiðinga (Karma) en í kristni frelsast manneskjan fyrir 

náð Guðs, sem hvetur til réttrar breytni og réttra verka sem birtist í því að: „Allt sem þér viljið að aðrir 

menn geri yður það skuluð þér þeim gera. Því þetta er lögmálið og spámennirnir“ (Matt 7.12) (90). Í 

búddískri hugleiðslu er athyglinni beint að því sem er að gerast innra með manneskjunni, en í kristinni 

hugleiðslu/íhugun er einstaklingurinn á leið inn að miðju, að upplifa og hvíla í Guði. 

Thomas Merton útskýrir þetta í bókinni The inner experience: Í búddatrú virðist 

ekki vera nein áhersla lögð á að komast handan innra sjálfs en í kristni er innra sjálf einfaldlega 

stökkpallur inn í Guðsvitundina (124).  

Í búddisma er andleg hugsun á sama stigi og skynfærin fimm sjón, heyrn, bragð, lykt og  

snerting, eða eitthvað sem er breytilegt en í 14. aldar ritinu The cloud of unknowing segir að í kristinni 

hugleiðslu felst þjálfun iðkendanna í því að þeir öðlast hæfni til að skilja umfram skynjun (89,124). 

1.6 Þróun vísindalegra rannsókna á núvitun  

Jon Kabat-Zinn prófessor við læknaháskólann í Massachusetts er einn af þeim sem aðlagaði og kynnti 

núvitund fyrir heimi vísindanna í meðferðalegum tilgangi. Hann er fæddur árið 1944 í New York sonur 

Elvin Kabat heilbrigðisvísindamanns og Sally Kabat málara. Hann útskrifaðist frá Haverford College og 

varð doktor í sameindalíffræði undir handleiðslu Salvador Luria, Nóbelsverðlaunahafa í læknisfræði.  

J. Kabat-Zinn kynntist Zen hugleiðslu á meðan hann var í námi. Hann lærði meðal annars hjá Zen 

Búddameisturunum Thich Nhat Hanh og Seung Shang, sem voru þekktir kennimenn og rithöfundar og 

hefur verið vitnað í þá hér að framan (100, 125). J. Kabat-Zinn taldi að hugleiðsla gæti gagnast fólki í 

hinum ört vaxandi, stressaða vestræna heimi því hún væri áhrifarík meðferð við auknum 

heilbrigðisvanda af völdum streitu.  

Þó svo hann hafi fæðst sem gyðingur og þjálfaður í búddískri hugleiðsluhefð, þá leit hann fyrst og 

fremst á sig sem vísindamann (125). Árið 1979 stofnaði J. Kabat-Zinn sérhæfða meðferðastöð við 
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Massachusetts læknaháskólann í Worcester, þar sem hann aðlagaði þúsund ára gamla trúariðkunar- 

og hugleiðsluhefð að vísindum vesturlanda. Þar útilokaði hann trúarþáttinn frá upprunalegu kerfi og 

aðlagaði að meðferð sem hann kallaði Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR sem má útleggja 

sem núvitund með áherslu á streitulosun (123).  

Þetta kerfi þróaði J. Kabbat-Zinn fyrir fjölbreyttan hóp sjúklinga sem af völdum streitu þjáðust til 

dæmis af hjartasjúkdómum, langvinnum verkjum, meltingarfærasjúkdómum, höfuðverkjum, háum 

blóðþrýstingi, svefnvandamálum, kvíða svo eitthvað sé nefnt (123). 

1.6.1 Skilgreining vísindanna á núvitund 

Skilgreining J. Kabat-Zinn á núvitund er eftirfarandi: Við beinum athyglinni að líðandi stund, hér og nú, 

með því að fylgjast með önduninni, með forvitinni vakandi athygli, án þess að dæma (123). Við 

sækjumst eftir hugarástandi sem við getum skýrt með því, að taka okkur stutta stund til að rifja upp 

hvaða augnablik í lífi okkar skipta okkur verulegu máli (123).  

Við getum uppgötvað að það sé stund með manneskju eða dýri sem við elskum eða þykir mjög 

vænt um eða jafnvel stund í töfrum náttúrunnar. Hvað var hugur okkar að hugsa, á því augnabliki, 

þegar hann greypti þessa minningu? Þá vorum við á staðnum, hér og nú, en ekki upptekin við að 

dvelja í fortíðinni eða hugsa um framtíðina sem er ekki til (123).  

Núvitund þarf ekki að tengjast stóru stundunum í lífinu heldur felst hún líka í að veita hinu smáa og 

hversdagslega athygli. Með núvitundaræfingum lærum við að taka stjórn á huganum, fylgjast með 

þegar bjölluhljómur deyr út, þá er hugur og líkami á sama stað (122, 123). 

Venjulega er hugur nútíma manneskjunnar á ferð og flugi. Hver kannast ekki við það að fara af stað 

í vinnuna og vera allt í einu kominn á staðinn en hafa jafnvel ætlað að koma við á einum stað á leiðinni 

en gleymt því. Núvitund er ekki leið til að upplifa sælu eða slaka á, því stundum er snúið og erfitt að 

fylgjast með hugsunum og tilfinningum sínum sem upp kunna að koma (123).  

Núvitund er ekki leið til að deyfa sárar tilfinningar, né heldur leið frá lífinu. Það kennir okkur að 

takast á við þjáninguna. Í núvitund erum við stödd í lífinu og aukum getu okkar til að takast á við 

sársauka og verki en njóta hvers andartaks meðvitað með vakandi virkri vitund. Þegar við erum í 

núvitundarástandi erum við ekki að gera neitt heldur erum við bara (123). 

1.6.2 Núvitund MBRS 

J. Kabat-Zinn skipulagði átta vikna núvitundarnámskeið MBRS (e. Mindfulness Based Stress 

Reduction) sem ætlað var 10-12 manna hópum sem hittust einu sinni í viku í átta skipti í 2–2,5 tíma í 

senn, auk þess sem þátttakendur áttu að hugleiða heima á milli vikulegra tíma (123).  

Í fyrstu rannsókninni sem hann gerði árið 1982 var sýnt fram á að aðferðin dró úr streitu og efldi 

slökun sem hafði þau áhrif að það dró úr langvarandi verkjum iðkenda (16).  

Rannsóknir sem gerðar voru í framhaldinu vöktu áhuga vísindamanna þar sem þær sýndu fram á 

jákvæð áhrif í yfir 65% tilfella (126,127). Rannsóknir á áhrifum og gagnsemi þessarar aðferðar fór 

hægt af stað en þóttu áhugaverðar þó fræðin ættu enn undir högg að sækja hjá ýmsu vísindafólki. Eftir 

árið 1997 jókst þekking á núvitund í kjölfar fleiri rannsókna sem gerðar voru (15).  
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Frá árinu 2006 til 2011 urðu straumhvörf í rannsóknum á núvitundariðkun. Niðurstöður 

rannsóknanna á áhrifum núvitundar vöktu mikinn áhuga innan vísindaheimsins, sérstaklega þeirra 

sem beindu sjónum sínum að auknum heilbrigðisvanda heimsins, hvort sem um var að ræða 

afleiðingar streitu eða geðröskunar (15). 

1.6.3 Þróun núvitundar samþættri hugrænni atferlismeðferð MBCT   

Í kjölfar þess þegar J. Kabat-Zinn kynnti niðurstöður sínar á árangri núvitundar MBSR urðu 

fræðimennirnir Zindel Segal, Mark Willims og John Teasdale áhugasamir um viðfangsefnið. Þeir voru 

allir þekktir viðurkenndir vísindamenn á sínu fræðasviði og fóru að kanna hvort nota mætti núvitund 

sem íhlutun sem gæti komið í veg fyrir endurtekið bakslag geðlægðar (15).  

Þeir sóttu MBSR-námskeið hjá J. Kabat-Zinn og kynntu sér meðferðakerfi hans og urðu 

áhugasamir að rannsaka hvort MBSR kynni að gagnast skjólstæðingum þeirra sem áttu við geðrænan 

vanda að etja (15).  

Þeir hófu því að skoða hvort hægt væri að aðlaga MBSR að hugrænni atferlismeðferð til að 

stemma stigum við endurteknum lotum geðlægðar. Þeir lögðu þar með því grunninn að meðferð sem 

þeir nefndu Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, sem mætti útleggjast eða nefna núvitund 

samþætt hugrænni atferlismeðferð (15).  

Þegar Z. Segal, M. Williams og J. Teasdale voru að þróa núvitund samþætta hugrænni 

atferlismeðferð, MBCT, beindist áhugi þeirra að því að kanna árangur merðferðakerfisins sem 

hópmeðferð, þar sem þeir töldu að ekki væri þörf á einstaklingsmeðferð í öllum tilfellum (15,128, 

129,130).  

Frá því að hugræn atferlismeðferð HAM kom fram á sjónarsviðið hefur meðferðin öðlast sess sem 

góð íhlutun við geðlægð og öðrum geðrænum vandamálum og talin henta vel samþætt þjálfun í 

núvitundarhugleiðslu (131,132,133). 

1.6.4 Lykilmenn í þróun á MBCT 

Helstu fræðimennirnir sem þróuðu MBCT voru Zindel Segal, J. Mark G. Williams og John D. Teasdale. 

Zindel Segal er prófessor í sálfræði við háskólann í Toronto og sérfræðingur í geðlægð og 

geðrænum vanda. Hann er einn af áhrifamestu fræðimönnum sem þróuðu MBCT. Z. Segal hefur 

unnið við fjölda rannsókna á áhrifum HAM gegn geðlægð, auk rannsókna á áhrifum MBCT gegn 

endurteknum lotum geðlægðar (134). Z. Segal hefur skrifað fjölda bóka sem fjalla um geðlægð og 

faglega vinnu með einstaklinga í geðlægð. Meðal þeirra bóka eru: Interpersonal Process in Cognitive 

Therapy (1990), The Mindful Way through Depression (2007), Vulnerablility to Depression (2011) og 

The Mindful Way Workbook (2014), sem hann skrifaði með samstarfmönnum sínum William og 

Teasdale (15).  

Í dag er hann í forsvari fyrir akademíu sem rannsakar hugræna atferlisfræði og hefur verið 

talsmaður fyrir framþróun á meðferð sem grundvölluð er á hugmyndafræði núvitundar í klínískri 

sálfræði og geðlækningum (15). 

J. Mark G. Williams er prófessor í klínískri sálfræði við háskólann í Oxford, ásamt því að starfa við 

háskólann í Bangor í Wales og er einn þeirra fræðimanna sem hefur rannsakað og þróað MBCT 
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(15,18). Hann er nú forstöðumaður Mindfulness miðstöðvarinnar í Oxfordháskóla. Hann er höfundur 

margra bóka sem fjalla um ýmsar meðferðir sem nýtt hafa aðferðir núvitundar gegn endurteknum 

lotum geðlægðar. Má þar nefna bækurnar: The Psychological Treatment of Depression (1992), 

Cognitive Psychology and Emotion Disorders (1997), Suicide and Attempted Suicide (2002) og 

Mindfulness: Finding Peace in the Frantic World (2011).  

Hann er einn af frumkvöðlum hugrænnar atferlismeðferðar samþættri núvitundarþjálfun og 

meðlimur í bresku læknavísindaakademíunni og samtökum um sálfræðileg vísindi (15).  

John D. Teasdale tengist Cambridge háskólanum á Englandi og var einn af frumkvöðlum í 

heilarannsóknum á hugrænni atferlismeðferð og núvitund og hefur verið í forsvari fyrir ýmsar 

vísindalegar framfarastofnanir innan vísindanna á þessu fræðasviði. Hann hefur eins og áðurnefndir 

fræðimenn, unnið við margar rannsóknir sem tengjast þessu viðfangsefni. Teasdale hefur m.a. birt 

fjölda ritrýndra greina og er höfundur bóka um geðheilbrigðismál, áhrif núvitundar og hugrænnar 

atferlismeðferðar gegn geðlægð. Hann hefur meðal annars skrifað eftirfarandi bækur: Affect, Cognition 

and Change (1993), The Mindful Way through Depression (2007) og The Mindful Way Workbook 

(2014) (15).  

1.6.5 Átta vikna MBCT meðferð 

Markmið átta vikna MBCT meðferðar (e. Mindfulness Based Cognitive Therapy) er í grunninn eins og 

MBSR, þ.e.a.s. að taka eftir því hvenær athyglin hefur farið á flug, taka eftir hugsunum, jafnvel 

neikvæðum niðurrífandi hugsunum, áhyggjum eða hugsun um skort af ýmsu tagi (15).  

Í MBCT meðferð er gripið inn í ferli neikvæðra hugsana sem leitt geta til aukinnar geðlægðar. Með 

því að taka eftir hugsununum er æðruleysi þjálfað með því að færa einbeitinguna stöðugt aftur á 

öndunina þegar hugurinn fer á flakk. Þetta er gert m.a. í þeim tilgangi að æfa þátttakendurna í að 

aðskilja sig frá hugsunum sínum (neikvæðum, endurteknum), sem oft leiða til geðlægðar. Þar sem 

geðlægð er talin tengjast endurteknum (neikvæðum) hugsunum og tilfinningum felst þjálfunin í því að 

nýta tæknina til að koma í veg fyrir stigvaxandi endurteknar niðurrifshugsanir og hegðunarmynstur 

(15,36). 

Einstaklingar fá mikla æfingu í því að beina athyglinni á þessa líðandi stund, núið, og fylgjast með 

hugsunum með forvitinni athygli án þess að dæma, færa síðan athyglina aftur á öndunina þegar 

viðkomandi tekur eftir að hugurinn sé farinn að reika en öndunin er nýtt sem akkeri eða kjölfesta til að 

halda athygli (15).  

Helsti munur á hugrænni atferlismeðferð í MBCT og CBT eða HAM er að í MBCT er ekki unnið 

með neikvæðar niðurrifs hugsanir eða þær leiðréttar eins og í HAM. Í MBCT er aðeins fylgst með 

ástandinu, eða hvaða hugsanir koma upp í hugann án þess að festast í þeim eða vinna frekar með 

þær. Það er gert með því að taka eftir þeim og leyfa þeim að líða hjá. 
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2 Markmið 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort MBCT (e. Mindfulness Based Cognitive Therapy) 

geti nýst sem liður í forvörn geðlægðar eða sem meðferð til að koma í veg fyrir alvarlegar endurteknar 

lotur geðlægðar til að stuðla að auknum lífsgæðum og bættu geðheilbrigði m.a. í lýðheilsulegum 

tilgangi. 

Tilgangur þessa verkefnis er að safna kerfisbundið saman upplýsingum um hvort hugrækt eins og 

núvitund sem samþætt er hugrænni atferlismeðferð MBCT geti verið árangursrík meðferð fyrir 

einstaklinga með forsögu geðlægðar.  

Með því að bera saman niðurstöður rannsókna þar sem skoðuð hafa verið áhrif MBCT á geðlægð 

er hægt að greina hvort meðferðin geti verið áhrifarík aðferð til að draga úr alvarleika geðlægða eða 

komið í veg fyrir endurteknar lotur geðlægðar (2. stig forvörn).  

Einnig verður skoðað hvort draga megi lærdóm af niðurstöðunum sem fram koma í þessari 

samantekt, hvort beita megi hugrækt eins og MBCT í almennri heilsurækt og forvörnum til að 

fyrirbyggja nýgengi geðlægðar (1. stigs forvörn). 

Til að nálgast viðfangsefnið er stuðst við niðurstöður 40 viðurkenndra rannsókna.  
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3 Aðferðir 

Ritgerðin er kerfisbundin fræðileg samantekt (e. systematic review) á niðurstöðum rannsókna á árangri 

átta vikna núvitundar meðferð við geðlægð og endurteknum lotum geðlægðar, sem aðlöguð hefur 

verið hugrænni atferlismeðferð HAM MBCT (e. Mindfulness Based Cognitive Therapy).  

Leitað var á tímabilinu frá 17. janúar 2016 til 31. maí 2017 í gagnasöfnunum, Web of Science, 

PubMed, Ebsco Host, Scopus og Ovid Medline. Leitarniðurstöður gagnasafnsins Web of Science 

skilaði sömu niðurstöðum og umrædd gagnasöfn og var því ákveðið að nota einungis Web of Science 

við leitina. 

3.1 Leitarorð 

Leitarorðin voru: MBCT og depression. 

3.2 Takmörkun á leit 

Í upphafi leitar var eingöngu leitað með orðunum MBCT og depression til að kanna fjölda heimilda 

sem voru aðgengilegar, ritrýndar rannsóknir og fræðigreinar. Tímabilið spannaði frá því niðurstöður 

fyrstu rannsóknirnar um MBCT birtust árið 2000 til ársins 2017. 

3.3 Viðmið við val á rannsóknum  

Aðalviðmið við val rannsókna var að tilgangur þeirra væri að rannsaka áhrif átta vikna MBCT-

meðferðar við geðlægð og endurteknum lotum geðlægðar og byggðust á aðferðafræði þeirra Zindel V. 

Segal, J. Mark G. Williams og Johns D. Teasdale og lýst er í bók þeirra Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy for Depression (15) (Viðauki 1). 

Önnur viðmið við gagnaleit voru að: (a) greinarnar hefðu verið ritaðar á ensku, (b) þær hefðu verið 

ritrýndar, (c) þær fjölluðu um rannsóknir á hópum á mismunandi aldri, sem valdir voru út frá, alvarleika 

geðlægðar, fjölda geðlægðarlota o.fl., (d) að heildartexti væri aðgengilegur og aðgengi að honum væri 

gjaldfrjáls, (e) í rannsóknunum hefðu verið notaðir mælikvarðar til að meta geðlægð og árangur 

meðferðar metinn á þann hátt. 

Ástæða þess að 236 greinar voru ekki taldar uppfylla viðmið leitar voru: 

1. Rannsóknir fjölluðu um önnur meginviðgangsefni en geðlægð n=135.  

2. Heildartexti var ekki aðgengilegur eða aðgangur læstur n=34. 

3. Rannsóknagreinar sem ekki uppfylltu viðmið n=26.  

4. Greinar sem ekki voru ritaðar á ensku n=19.  

5. Greinar sem fjölluðum um rannsóknaráætlanir (e. protocol) n=16, 

6. Greinar sem ekki stóðust kröfur um rannsóknaraðferðir n=6. 

Eftir útilokun stóðu eftir 40 rannsóknir sem uppfylltu viðmið leitar (Mynd 4). 
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Flæðiritið sýnir úrvinnsu í kerfisbundinni leit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 Flæðirit heimildaleitar 

Rannsóknunum 40 sem valdar voru í þessari fræðilegu samantekt (mynd 4) er lýst nánar í (Töflu 1). Í 

töflunni er höfunda rannsóknanna getið, í hvaða tímariti rannsóknirnar birtust og hvaða ár. Jafnframt 

kemur fram heiti rannsóknanna og í hvaða landi/löndum þær voru framkvæmdar. 
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Tafla 1 Rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins 

Höfundar 

Tímarit 

Ár Land Heiti rannsóknar 

Spinhoven,  

Huijbers, 

Ormel et. al. 

Journal of Affective 
Disorders 

2017 Holland Improvement of mindfulness skills during 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy predicts log-
term reduction of neuroticism in persons with 
recurrent depression in remission (135). 

 

Greenberg,Shapero,  

Mischoulon et. al. 

European Arhives of 
Psychiatry and Clinical 
Neuroscience 

2017 USA Mindfulness-based cognitive therapy for depressed 
individuals improves suppression of irrelevant 
mental-sets (136).  

Huijbers, 

Spinhoven, 

Spijker et. al. 

The British Journal of 
Psychiaty  

2016 Holland Discontinuation of antidepressant medication after 
mindfulness-based cognitive therapy for recurrent 
depression: randomized controlled non-inferiority 
trial (137). 

 

Li, Jakary, Gillung,  

Eisendrath et. al.  

Magnetic Resonance 
Material in Physics, 
Biology and Medicine  

2016 USA Evaluating metabolites in patients with major 
depressive disorder who received mindfulness-
based cognitive therapy and healthy controls 
using short echo MRSI at 7 Tesla (138).  

Lilja, Zelleroth, Axberg 
et al. 

Scandinavian Journal 
of Psychology  

2016 Svíþjóð Mindfulness-based cognitive therapy is effective as 
relapse prevention for patients with recurrent 
depression in Scandinavian primary health care 
(139). 

Kearns, Shawyer, 
Brooker et al. 

Psychology and 
Psychotherapy: 
Theory, Research and 
Practice  

2016 Ástralía Does rumination mediate the relationship between 
mindfulness and depressive relapse? (140). 

 

Huijbers, Spinhoven, 
van Schaik et. al. 

Journal of Affective 
Disorders  

2016 Holland Patients with a preference for medication do 
equally well in mindfulness-based cognitive therapy 
for recurrent depression as those preferring 
mindfulness (141). 

 

Eisendrath, Gillung, 
Kevin et al.   

Psychotherapy and 
Psychosomatics  

2016 USA A Randomized Controlled Trial of Mindfulness-
Based Cognitive Therapy for Treatment-Resistant 
Depression (142). 

Huijbers, Spinhoven, 
Spijker et. al.  

Journal of Affective 
Disorders 

2015 Holland Adding mindfulness-based cognitive therapy to 
maintenance antidepressant medication for 
prevention of relapse/recurrence in major 
depressive disorder: Randomized controlled trial 
(143). 
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Tafla 1 framhald rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins 

Höfundar 

Tímarit 

Ár Land Heiti rannsóknar 

Meeten, Whiting, 
Williams.  

Mindfulness  

2015 Bretland An Exploratory Study of Group Mindfulness-
Based Cognitive Therapy for Older People with 
Depression (144). 

Chiesa, Castanger, 
Andrisano et al.  

Psychiatry Research  

2015 Ítalía Mindfulness-based cognitive therapy vs. psycho-
education for patients with major depression who 
did not achieve remission following 
antidepressant treatment (145). 

Crane, Crane, Eames 
et. al.   

Behaviour Research 
and Therapy  

2014 Bretland The effects of amount of home meditation 
practice in Mindfulness based cognitive therapy 
on hazard of relapse to depression in the Staying 
well after Depression Trial (146). 

Pots, Meulenbeek, 
Veehof et al.       

PLOS ONE 

 

2014 Holland The Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy as a Public Mental Health Intervention 
for Adults with Mild to Moderate Depressive 
Symptomatology: A Randomized Controlled Trial 
(147). 

Meadows, Shawyer, 
Enticott et al. 
Australian & New 
Zealend Journal of 
Psychiatry  

2014 Ástralía   
Kanada 

Mindfulness-based cognitive therapy for 
recurrent depression: A translational research 
study with 2-year follow-up (148). 

de Zoysa, Ruths, 
Walsh et al. 
Mindfulness  

2014 Danmörk 
Bretland 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Mental 
Health Professionals: a Long-Term Quantitative 
Follow-up Study (149). 

Williams, Crane, 
Bannhofer et al.  
Journal of Consulting 
and Clinical 
Psychology  

2013 Bretland Mindfulness-Based Cognitive Therapy for 
Preventing Relapse in Recurrent depression: A 
Randomized Dismantling Trial (150). 

 

Jermann, Van der 
Linden, Gex-Fabry et 
al. 

CognitiveTherapy and 
Research  

2013 USA Cognitive Functioning in Patients Remitted from 
Recurrent Depression: Comparison with Acutely 
Depressed  Patients and Controls and Follow-up 
of a Mindfulness-Based Cognitive Therapy Trial 
(151). 

Batink, Peeters, 
Geschwind et al. 

PLOS ONE 

2013 Bretland 

Holland 

How Does MBCT for Depression Work? 
Studying Cognitive and Affective Mediation 
Pathways (152). 

Omidi, 
Mohammadkhani, 
Mohammadi et al.   

Iranian Red Crescent 
Medical Journal  

2013  Iran Comparing Mindfulness Based Cognitive 
Therapy and Traditional Cognitive Behavior 
Therapy With Treatments as Usual on Reduction 
of Major Depressive Disorder (153). 

De Raedt, Baert, 
Demeyer et al. 
Cognitive Therapy and 
Research  

2012 Holland Changes in Attentional Processing of Emotional 
Information Following Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy in People with a History of 
Depression: Towards an Open Attention for all 
Emotional Experiences (154). 

Bostanov, Keune, 
Kotchoubey et al.  

Psychiatry Research  

2012 Þýskaland Event-related brain potentials reflect increased 
concentration ability after mindfulness-based 
cognitive therapy for depression: A randomized 
clinical trial (155) 
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Tafla 1 framhald rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins 

Höfundar 

Tímarit 

Ár Land Heiti rannsóknar 

Geschwind, Peeters, 
Huibers et al.  

The British Journal of 
Psychiatry  

2012 Bretland Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy 
in relation to prior history of depression: 
randomized controlled trial (156). 

 

Chiesa, Mandelli, 
Serretti.  

Journal of Alternative 
and Complementary 
Medicine  

2012 Ítalía Mindfulness-Based Cognitive Therapy Versus 
Psycho-Education for Patients with Major 
Depression Who Did Not Achieve Remission 
Following Antidepressant Treatment: A 
Preliminary Analysis (157). 

Bieling, Hawley, Bloch 
et al.   

Journal of Consulting 
and Clinical Psychology  

2012 Kanada Treatment-Specific Changes in Decentering 
Following Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
Versus Antidepressant Medication or Placebo for 
Prevention of Depressive Relapse (158). 

van Aalderen, Donders, 
Giommi et al. 

Psychological Medicine  

2012 Holland The efficacy of mindfulness-based cognitive 
therapy in recurrent depressed patients with and 
without a current depressive episode: a 
randomized controlled trial (159). 

Manicavasagar, Perich, 
and Parker.  

Behavioural and 
Cognitive 
Psychotherapy  

2012 Bretland 

Ástralía 

Cognitive Predictors of Change in Cognitive 
Behavior Therapy and Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy for Depression (160).  

 

Manicavasgar, Parker 
and Perich. 

Journal of Affective 
Disorders  

2011 Ástralía Mindfulness-based cognitive therapy vs cognitive 
behavior therapy as a treatment for non-
melancholic depression (161). 

 

Segal, Bieling, Young et 
al. 

Archives of General 
Psychiatry  

2010 Kanada    

USA 

Antidepressant Monotherapy vs Sequential 
Pharmacotherapy and Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy, or Placebo, for Relapse 
Prophylaxis in Recurrent Depression (162). 

 

Kuyken, Watkins, 
Holden et al.   

Behaviour Research 
and Therapy  

2010 Bretland How does mindfulness-based cognitive therapy 
work? (103). 

 

Godfrin, and van 
Heeringen   

Behaviour Research 
and Therapy  

2010 Belgía The effects of mindfulness-based cognitive 
therapy on recurrence of depressive episodes, 
mental health and quality of life: A randomized 
controlled study (163). 

Bondolfi, Jermann, Van 
der Linden et al. 

Journal of Affective 
Disorders  

2010 Sviss  

Kanada 

Depression relapse prophylaxis with Mindfulness-
Based Cognitive Therapy: Replication and 
extension in the Swiss health care system (164). 

Allen, Bromley, Kuyken 
et. al.  

Behavioural and 
Cognitive 
Psychotherapy  

2009 Bretland Participants' Experiences of Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy: "It Changed Me in Just about 
Every Way Possible" (165). 
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 Tafla 1 framhald rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins 

Höfundar 

Tímarit 

Ár Land Heiti rannsóknar 

Barnhofer, Crane, 
Hargus et. al. 
Behaviour Research 
and Therapy  

2009 Bretland Mindfulness-based cognitive therapy as a 
treatment for chronic depression: A preliminary 
study (166). 

Kuyken, Byford, Taylor  

et al. 

Journal of Consulting 
and Clinical 
Psychology  

2008 

 

Bretland 

 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy to 
Prevent Relapse in Recurrent Depression (167). 

 

Kingston, Dooley, 
Bates et al. 
Psychology and 
Psychotherapy: 
Theory, Resarch and 
Practice  

2007 Írland Mindfulness-based cognitive therapy for residual 
depressive symptoms (168). 

Smith, Graham, 
Senthinathan.  

Aging & Mental Health  

2007  Bretland Mindfulness-based Cognitive Therapy for 
recurring depression in older people: A 
qualitative study (169). 

Kenny, Williams. 

Behaviour Research 
and Therapy  

2006 Ástralía 

Bretland 

 

Treatment-resistant depressed patients show a 
good response to Mindfulness-based Cognitive 
Therapy (170). 

 

Finucane and Mercer. 

BMC Psychiatry  

2006 Bretland An exploratory mixed methods study of the 
acceptability and effectiveness of mindfulness -
based cognitive therapy for patients with active 
depression and anxiety in primary care (171). 

Ma and Teasdale. 

Journal of Consulting 
and Clinical 
Psychology  

2004 Bretland Mindfulness-based cognitive therapy for 
depression: Replication and exploration of 
differential relapse prevention effects (172). 

 

Teasdale, Segal, 
Williams et al. 

Journal of Consulting 
and Clinical 
Psychology  

2000 Kanada 

Bretland 

Prevention of relapse/recurrence in major 
depression by mindfulness-based cognitive 
therapy (36). 

 



48 

4 Niðurstöður 

Kerfisbundin leit skilaði 40 rannsóknum sem uppfylltu sett skilyrði, eins og fram hefur komið (Tafla 1). 

Rannsóknirnar verða kynntar nánar og greindar í þessum kafla. 

4.1 Yfirlit rannsókna 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar í þrettán löndum: Ástralíu, Bandaríkjunum, Belgíu, Danmörku, 

Bretlandi, Hollandi, Íran, Írlandi, Ítalíu, Kanada, Sviss, Svíþjóð og Þýskalandi.  

Níu rannsóknir voru samstarf vísindamanna í tveimur löndum.   

Tvær rannsóknir voru samstarf tveggja landa, Ástralíu og Bretlands (160,170) 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Bretlandi og Hollandi (152). 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Kanada og Bretlandi (36). 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Danmörku og Bretlandi (149). 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Sviss og Kanada (164). 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Ástralíu og Kanada (148). 

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Kanada og Bandaríkjunum (162).  

Ein rannsókn var samstarf rannsakenda í Sviss og Kanada (164). 

Flokkun eftir löndum 

Sextán rannsóknanna voru frá Bretlandi og þar af voru fjórar samstarfsrannsóknir Bretlands og 

annarra landa: (36,103,144,146,149, 50,152,156,160,165,166,167,169,170,171,172). 

Átta rannsóknanna komu frá Hollandi, þar af var ein samstarfsrannsókn annars lands: 

(135,137,141,143,147,152,154,159). 

Fimm rannsóknir komu frá Ástralíu, þar af voru þrjár samstarfsrannsóknir annarra landa: 

(140,148,160,161,170). 

Fimm rannsóknir komu frá Kanada, þar af voru fjórar samstarfsrannsóknir annarra landa: 

(36,140,148,162,164). 

Fimm rannsóknir komu frá Bandaríkjunum, þar af var ein samstarfsrannsókn annars lands: 

(136,138,142,151, 62). 

Tvær rannsóknir komu frá Ítalíu (145,157). 

Ein rannsókn kom frá Þýskalandi (155). 

Ein rannsókn kom frá Belgíu (163). 

Ein rannsókn kom frá Íran (153). 

Ein rannsókn kom frá Írlandi (168).  

Ein rannsókn kom frá Svíþjóð (139). 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 4,063 í rannsóknunum fjörutíu. Meðferð fór fram á 

heilsugæslustöðvum, geðheilbrigðisstofnunum (göngudeildum geðdeilda), geðdeildum sjúkrahúsa eða 

háskólastofnunum. 
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4.2 Sameiginlegir þættir rannsóknanna 

Forsenda þess að nota fyrirliggjandi rannsóknir í þessari rannsókn var að allar rannsóknirnar mátu 

áhrif Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, meðferðakerfi Segals, Williams og Teasdale. En 

meðferðakerfi þeirra byggðist á átta vikulegum fræðslufundum sem stóðu yfir í tvær til tvær og hálfa 

klukkustund auk daglegra heimaæfinga, sex daga vikunnar, þrjá stundarfjórðunga í senn, eins og áður 

hefur verið lýst (Viðauki 1) (15). 

Fyrsta rannsóknin birtist árið 2000 og var sú fyrsta sem framkvæmd var til að meta áhrif MBCT við 

meiri háttar endurteknum lotum geðlægðar (MDD) og vitnað er til hennar í flestum rannsóknum eða 

33/40 (83%) (36). 

Þátttakendur í rannsóknunum völdust vegna forsögu um fjölda alvarlegra geðlægðalota. Algengt 

var að lotufjöldinn væri metinn á ákveðnu tímabili og getið um tímalengd milli lotna. Eins var algengt 

að mæla hve langur tími leið frá íhlutun til næstu lotu geðlægðar og alvarleika hennar, ef einstaklingar 

voru ekki í geðlægðarlotu í upphafi meðferðatímans.  

Einstaklingar sem uppfylltu skilmerki fyrir aðra geðræna kvilla tóku ekki þátt í rannsóknunum. Hið 

sama gilti um þá sem voru taldir vera með geðlægð af völdum nýlegra áfalla, til dæmis vegna 

ástvinamissis eða höfðu nýverið greinst með alvarlegan sjúkdóm. Eins voru þátttakendur útilokaðir ef 

þeir höfðu áður iðkað núvitundarhugleiðslur eða yoga. Var þetta gert til þess að þýði rannsóknanna 

væri sem einsleitast í upphafi rannsóknanna.  

Aldur þátttakendanna spannaði 70 ára aldursbil, frá 18 til 88 ára aldurs, og voru flestir á aldrinum 

45-50 ára. Kynjahlutfall var sambærilegt í öllum rannsóknunum og voru þátttakendur um 70% konur 

og 30% karlar. 

4.2.1 Framkvæmd og tilgangur rannsóknanna 

Eitt aðalskilyrðið í gagnaleitinni var að rannsóknirnar byggðust á átta vikna hópnámskeiði í núvitund, 

MBCT, þar sem tvinnað var saman Mindfulness Based Stress Reduction MBSR, og aðferðum 

hugrænnar atferlismeðferðar, HAM (15,123). 

Tilgangur rannsóknanna var í aðalatriðum þríþættur:   

1. Að meta hvort að áhrif MBCT hefðu þau áhrif að hægt væri með meðferðinni að fyrirbyggja 

geðlægð eða nýta í meðferðir til að koma í veg fyrir að geðlægð tæki sig upp að nýju. 

2. Að bera saman MBCT við aðrar viðurkenndar tegundir meðferðar. 

3. Að kanna hvort hægt væri að nýta MBCT eina og sér eða samhliða annarri meðferð til dæmis 

lyfjameðferð eða annarri íhlutun (131).  

Fjórar rannsóknanna í samantektinni voru eftirfylgdarrannsóknir, þar sem litið var á langtímaáhrif 

núvitundarnámskeiða MBCT, en margar rannsóknanna voru með eftirfylgd sem sýndu áhrif yfir lengri 

tíma frá íhlutun.  

Í íhlutunarrannsóknunum var algengt að 10-12 einstaklingum hefði verið dreift í hópa, af handahófi, 

sem hittust vikulega, eins og áður var lýst (15). 
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Markmið núvitundarnámskeiðanna MBCT, var að þjálfa vitundar-/núvitundarhæfni (e. awareness, 

mindfulness) þátttakendanna í þeim tilgangi að þeir upplifðu andlega vellíðan og næðu valdi á 

hugsunum til að aðskilja sig frá þeim og áhrifum þeirra með ákveðinni tækni. Þetta var gert í þeim 

tilgangi að athuga hvort það hjálpaði þátttakendunum að koma í veg fyrir að geðlægðarlotur 

endurtækju sig. 

4.2.2 Mælitæki 

Í rannsóknunum voru um 50 ólík mælitæki notuð til að meta geðlægð, kvíða, streitu, lífsgæði, vellíðan, 

hæfileika til núvitundar, óboðnar neikvæðar hugsanir, grufl hugsanir, andlega og líkamlega heilsu, auk 

taugafræðilegra rannsókna á heilastarfsemi (Viðauki 2).  

Hér verður ekki gerð grein fyrir niðurstöðum allra mælinga heldur eingöngu þeim sem mældu 

geðlægð og núvitund, sem eru helstu viðfangsefnin þessarar ritgerðar þó annað verði tekið fram ef 

það þykir skýra frekar niðurstöður einstakra rannsókna. 

4.2.2.1 Mælingar á alvarleika geðlægar 

Algengasta mælitækið mældi dýpt geðlægðar með mælikvarða Becks BDI-II, sem samanstendur af 

tuttugu og einni spurningu (31).  

Greiningar voru gerðar áður en formleg rannsókn hófst til að meta hæfi þátttakenda. Í upphafi 

rannsókna, alvarleiki geðlægðar, var byggt á skilmerkjum bandarísku geðlæknasamtakanna (APA) ,en 

í rannsóknunum voru notuð eftirfarandi geðgreiningarviðtöl: SCIDI-I, DSM-IV og CIDI (Viðauki 2) 

(31,175,173,176,177,178).  

4.2.2.2 Mælingar á núvitundarhæfni 

Rannsakendur nýttu fimm ólíka lista til að mæla núvitundarhæfni (e. mindfulness) 

(179,180,181,182,183). (Viðauki 2). 

4.2.2.3 Ýmsar mælingar  

Ýmsir listar voru notaðir sem mældu t.d. óboðnar hugsanir (e. automatic thoughts), lífsgæði og fleiri 

þætti (184,185,186,187,188). (Viðauki 2). 

Algengast var að mælingar væru gerðar í upphafi, eftir átta vikna íhlutun og síðan í lok rannsóknar 

eða við eftirfylgni eftir mislangan tíma. Lengsta eftirfylgni fór fram tveimur árum síðar. 

4.2.3 Yfirlit yfir rannsóknarsnið - aðferðir – samanburðarhópa 

Rannsóknir í samantektinni voru aðallega megindlegar en í nokkrum þeirra var einnig notast við 

eigindlegar aðferðir. Rannsóknarsnið voru fjölbreytt: Slembiraðaðar samanburðarrannsóknir, RCT (e. 

randomized control trial) íhlutunarrannsóknir (e. Intervention research), stýrð samanburðarrannsókn 

(e. controlled comparative study) og framhaldsrannsóknir. 

4.2.3.1 Samantekt á aðferðum, rannsóknarsniði og samanburðarhópum 

Af fjörutíu rannsóknum í þessari samantekt flokkuðust þrjátíu sem slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir, sex voru íhlutunarrannsóknir og fjórar framhaldsrannsóknir. Í fjölmennustu 

rannsókninni voru 317 þátttakendur en 13 í þeirri fámennustu. 
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4.2.3.2 Slembiraðaðar samanburðarrannsóknir RCT 

Útfærslur samanburðarhópanna voru eftirfarandi: 

a) Eingöngu einn ákveðinn samanburðarhópur. 

b) Samanburðarhópur sem viðbót við MBCT.   

c) Tveir eða fleiri samanburðarhópar. 

4.2.3.3 Yfirlit samanburðarhópanna 

Af rannsóknunum sem flokkuðust sem slembiraðaðar samanburðarrannsóknir RTC, var um að ræða 

ellefu ólíkar íhlutanir/samanburðarhópar fyrir utan MBCT: 1)TAU, 2) MBCT+TAU, 3) CPE+TAU, 4) 

CBT, 5) mADM, 6) MBCT+mADM, 7) EDUC, 8) HEP, 9) DRAM, 10) PLA og 11) Biðlisti. Hóparnir 

verða kynntir nánar síðar og einnig er vísað í lista yfir skammstafanir fyrir skilgreiningar. 

4.3 Greiningar á rannsóknum samantektarinnar 

Hér verða rannsóknirnar raðaðar upp eftir viðmiðunarhópum og þeir kynntir ásamt því að gert verður 

grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknanna.  

4.3.1 TAU, hefðbundin meðferð,samanburðarhópur við MBCT 

TAU (e. Treatment As Usual) stendur fyrir hefðbundna meðferð við þeim vanda sem um ræðir hverju 

sinni. Áður en rannsóknir hófust var þátttakendum ráðlagt að hitta heimilislækni eða meðferðaraðila 

sinn til að afla álits þeirra á því hvort þeir ættu að taka þátt í rannsókninni og/eða halda yfirstandandi 

meðferð áfram. 

4.3.1.1 Slembiraðaðar rannsóknir sem nýttu TAU til samanburðar við MBCT  

Í ellefu rannsóknanna var árangur af MBCT borin saman við árangur TAU. 

Samanburðarrannsóknir á MBCT og TAU  

Tvær rannsóknir nýttu eingöngu TAU til samanburðar við hefðbundna MBCT meðferð (36,168). 

Bresk-kanadíska rannsókn Teasdale og félaga frá árinu 2000 er fyrsta rannsóknin sem gerð var á 

áhrifum MBCT. Í henni tóku 145 einstaklingar þátt, sem höfðu forsögu um endurteknar lotur 

geðlægðar en voru ekki í geðlægð í upphafi íhlutunar (36). Eftirfylgni var í 52 vikur. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar: Þátttakendur með forsögu um >3 lotur geðlægðar voru 77% af 

hópnum (Tafla 2). Eftir íhlutunartímann sýndi MBCT hópurinn marktækan mun í samanburði á 

einkennum og endurteknum geðlægðarlotum mælt á DSM-lV, BDI, HRSD eða 40% í MBCT hóp en 

60% TAU hóp. Aðrar niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að MBCT var kostnaðarhagkvæm. Þá 

vekur athygli að hjá þeim sem voru með forsögu um <2 lotur geðlægðar var ekki marktækur munur á 

hópunum þó að MBCT hópurinn sýndi framfarir frá grunnlínu (36).  

 

Í írskri rannsókn frá Kingston og félögum frá árinu 2007 voru 19 göngudeildarsjúklingum í geðlægð 

semiraðað í MBCT hóp (n=8) og (TAU) hóp (n=11) í þeim tilgangi að meta hvort áhrif MBCT gætu 

dregið úr einkennum geðlægðar og/eða endurteknum neikvæðum grufl hugsunum (e. ruminate).  
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Rannsakendur vildu kanna hvort óboðnar hugsanir og neikvæð afstaða gæti valdið geðlægð 

og/eða viðhaldið endurteknum lotum geðlægðar og greina til viðbótar í hverju þáttur MBCT væri 

fólginn til að koma í veg fyrir það. Eftirfylgd var einn mánuður (168). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í lok íhlutunar dró marktækt úr geðlægðareinkennum 

hjá MBCT hópnum í samanburði við TAU hópinn BDI-II: MBCT: fyrir 30.33 - eftir 12.33. Hjá TAU: fyrir 

29.18 og eftir 22.09 (Tafla 2). Í eins mánaða eftirfylgni kom fram enn frekari lækkun á einkennum 

geðlægðar hjá MBCT hópnum. Einnig virtist draga úr grufl hugsunum (e. ruminate) hjá MBCT hópnum: 

MBCT: fyrir 60.33 og eftir 49.33. TAU: 63.33 fyrir og eftir 59.00 (168). 

 

Samanburðarrannsóknir á MBCT+TAU og TAU  

Átta rannsóknir báru saman MBCT+TAU og TAU, þar sem hefðbundinni lyfjameðferð var haldið áfram 

hjá þátttakendum í MBCT hópnum til að skoða sérstök áhrif MBCT 

(136,159,164,163,151,152,172,166). 

 

Í bandarískri rannsókn Greenbergs og félaga frá árinu 2017 var 40 sjúklingum með forsögu um 

meiriháttar geðlægð slembiraðað í MBCT+TAU (n=22) og TAU (n=18) (136).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hóparnir voru sambærilegir í upphafi BDI-II, mælinga 

(Tafla 2). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að eftir íhlutun mældist MBCT+TAU hópurinn með 

marktækt vægari geðlægð í samanburði við hóp sem naut eingöngu TAU. Þegar skoðaðir voru þeir 

þátttakendur sem luku sex vikna íhlutunartíma kom í ljós að í hópi MBCT+TAU mældist vægari 

geðlægð á HAM-D-28 kvarða (M = 12,63, SD = 8,76) en í samanburðarhópnum TAU (M = 20,44, SD 

= 6,35), F (1,22) = 4,77, p <0,05, ηp2 = 0,178, 90% CI (0,005, 0,39). Þessar niðurstöður töldu 

rannsakendur að gæfu til kynna að MBCT gæti hjálpað til við að bæta geðheilsu (136). 

 

Í hollenskri/breskri rannsókn Batinks og félaga frá árinu 2013 voru þátttakendur 130. Þeir sem áttu 

sögu um <2 lotur geðlægðar voru 71. Þeim var slembiraðað í MBCT+TAU (n=35) og TAU (n=36). 

Þeim 59 þátttakendum, sem áttu sögu um >3 lotur geðlægðar var slembiraðað í MBCT+TAU (n=29) 

og TAU (n=30). Þannig að í MBCT+TAU hópnum voru (n=64) og í TAU hópnum (n=66) og var þeim 

fylgt eftir í 12 mánuði (152). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að einkennum geðlægðar fækkaði á 

meðan á MBCT meðferð stóð (Tafla 2). Niðurstöðurnar voru í samræmi við fyrri rannsóknir að MBCT 

drægi úr áhyggjum og yki núvitundarhæfni. Í þessari rannsókn bentu mælingar aftur á móti til að 

fækkun óboðinna niðurrifshugsana leiddi ekki til færri geðlægðareinkenna. Einnig kom í ljós að 

breyting á núvitundarhæfni hefði aukin jákvæð áhrif á viðhorf þátttakendanna í MBCT+TAU hópi og 

hefði því tilhneigingu til að draga úr geðlægðareinkennum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

að jákvæðara viðhorf einstaklinganna geti haft áhrif til fækkunar einkenna geðlægðar. Hjá þeim sem 

höfðu forsögu um <2 alvarlegar geðlægðarlotur kom fram breyting á vitsmunalegum þáttum en minni 

breyting á tilfinningalegum þáttum (Viðauki 2) (Tafla 2). Meðal þeirra sem höfðu forsögu um >3 
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geðlægðarlotur mátti greina breytingar á bættri líðan að því er virtist fyrir tilstuðlan MBCT iðkunar 

(152). 

 

Bandarísk rannsókn frá Jermann og félögum frá árinu 2013 var tvíþætt; þversniðs-

/langsniðsrannsókn (e. cross-sectional perspective), sem hafði þann tilgang að meta andlegar 

breytingar hjá: Sjúklingum í bráðri meiriháttar geðlægð, einstaklingum með forsögu um meiriháttar 

geðlægð en voru ekki í geðlægð þegar rannsóknin hófst og  samanburðarhóp sem ekki greindist með 

geðlægð (151).  

76 þátttakendum var slembiraðað í þrjá hópa: (n=20) sjúklingar í geðlægð, (n=20) í 

samanburðarhóp og (n=36) einstaklingar sem áttu sögu um geðlægðarlotur, en voru ekki í geðlægð í 

upphafi rannsóknar í MBCT+TAU (n=18) og TAU (n=18). Hópunum var fylgt eftir í 9 mánuði (151). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í MBCT+TAU hópnum mældist aukin 

núvitundarhæfni, samhliða marktækri lækkun á ,,óeðlilegum’’ viðhorfum (e. dysfunctional attitudes) 

sem viðhéldust út níu mánaða eftirfylgnitímann hjá öllum innan hópsins (Tafla 2). Einnig mældust færri 

óboðnar niðurrifshugsanir en fram kom bætt meðvitund og ánægja í daglegu lífi. Niðurstöður mælinga 

á geðlægð samkvæmt BDI-II mælikvarðanum, sýndu lækkun hjá MBCT+TAU hópnum, sem hélst 

stöðugt við 9 mánaða eftirfylgd (151).  

 

Í hollenskri slembiraðaðri samanburðarrannsókn van Aalderens og félaga frá árinu 2012 voru 205 

þátttakendum með forsögu um >3 lotur geðlægðar slembiraðað í TAU (n=103) og MBCT+TAU 

(n=102) og fylgt eftir í 12 mánuði (159). 

Helstu niðurstöður mælinga rannsóknarinnar sýndu að eftir íhlutun dró meira úr 

geðlægðareinkennum hjá MBCT hópnum: BDI mælingar: hjá MBCT hóp: Fyrir M=14.9 og eftir M=10.3. 

TAU hóp fyrir M=16.2 og eftir M=16.2. Áhrif formlegra æfinga í núvitund var talið geta verið ástæða 

árangursins. Einnig fannst marktækur munur á mælingum hópanna á grufl hugsunum (e. ruminite) 

RRS: MBCT+TAU hóp: Fyrir M=28.0 og eftir M=22.0, samanborið við TAU hópinn pre. M= 28.4 og eftir 

M=27.3 (Tafla 2) (159). 

 

Í svissnesk/kanadískri rannsókn frá Bondolfi og félögum frá árinu 2010 var 60 einstaklingum 

slembiraðað í MBCT+TAU (n=31) og TAU (n=29) og fylgt eftir í 14 mánuði. Þátttakendurnir voru ekki í 

geðlægðarlotu í upphafi rannsóknarinnar en höfðu forsögu um >3 lotur geðlægðar (164).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu eftir 14 mánaða eftirfylgni, að sá tími fram að 

endurtekinni lotu geðlægðar var marktækt lengri hjá MBCT+TAU hópnum (miðgildi 204 dagar) en hjá 

TAU hópnum (miðgildi 69 dagar) (Tafla 2). Mælingar sýndu að tíðni geðlægðar hjá MBCT hópnum var 

33% á móti 67% hjá samanburðarhópnum. Greining á heimaiðkun á eftirfylgdartímabilinu sýndi að það 

dró úr iðkuninni frá íhlutun og út eftirfylgdartímann (164). 
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Í belgískri rannsókn Godfrins og félaga frá 2010 var 106 sjúklingum á dagdeild geðdeildar 

háskólasjúkrahúss slembiraðað í MBCT+TAU (n= 52) og TAU (n=54). Þeir voru ekki í geðlægðarlotu í 

upphafi rannsóknarinnar en höfðu forsögu um >3 lotur djúprar geðlægðar. Hópunum var fylgt eftir í 56 

vikur (163). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einkenni geðlægðar voru marktækt færri hjá 

MBCT+TAU hópnum í samanburði við TAU hópinn. Einnig var tímabilið fram að næstu lotu lengra og 

loturnar bæði styttri og ekki eins alvarlegar hjá MBCT+TAU hóp en TAU hópnum (Tafla 2). Einnig gaf 

rannsóknin til kynna hlutfallslega jákvæð áhrif þess að bæta MBCT við TAU (163). 

 

Bresk rannsókn frá Ma og félögum frá árinu 2004 var gerð á heilsugæslu og tóku 75 einstaklingar 

þátt í henni, sem uppfylltu skilmerki greiningar geðlægðar og kvíða. Þeim var slembiraðað í 

MBCT+TAU (n=37) og TAU (n=38) og fylgt eftir í 12 mánuði (172). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að áhrif MBCT hefði dregið úr líkum á endurtekinni 

geðlægð, bæði hjá þeim sem voru með forsögu um >3 og <2 lotur geðlægðar (Tafla 2). Verndandi 

áhrif MBCT var mest áberandi hjá þeim sem höfðu forsögu um >3 lotur geðlægðar. Á 

rannsóknartímabilinu (1 ár) fengu 36% (10 af 28) þeirra bakslag sem voru í MBCT+TAU hópnum með 

sögu um >3 lotur geðlægðar á móti 78% (21 af 27) í TAU hópnum. Aftur á móti hjá einstaklingum með 

forsögu um <2 lotur geðlægðar voru þær 20% hjá TAU hópnum en 50% hjá MBCT hópnum. 

Rannsakendur benda á að með MBCT+TAU megi koma í veg fyrir endurteknar geðlægðarlotur hjá 

einstaklingum með sögu um >3 geðlægðarlotur (172). 

 

Í breskri rannsókn frá Barnhofer og félögum frá árinu 2009 var 28 þátttakendum skipt af handahófi í 

MBCT (n=14) og TAU (n=14) og fylgt eftir í tvo og hálfan mánuð. Allir þátttakendurnir höfðu forsögu 

um >3 lotur geðlægðar (166).  

Í helstu niðurstöðum rannsóknarinnar benda höfundar á að þó að úrtakið hafi verið lítið, séu 

niðurstöður í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna um að MBCT dragi úr einkennum alvarlegrar 

geðlægðar hjá einstaklingum í geðlægðarlotu sem þjást af langvinnum vanda af þeim sökum (Tafla 2). 

Niðurstöður BDI-II: MBCT hópum: fyrir, M= 29.36 og eftir M= 17.62. Hjá TAU hópnum: fyrir M=31.32 

og eftir M=28.32 (166). 

4.3.1.2 CPE, hugræn sálfræðileg fræðsla 

Hugræn sálfræðileg fræðsla CPE (e. Cognitive Psychological Education) var sérstaklega hönnuð fyrir 

rannsókn Williams og félaga í þeim tilgangi að greina eiginleika MBCT. Var það gert með því að fella 

út hugleiðslu að hætti núvitundar og hugmyndafræðina sem hún byggir á í samanburðarhópnum. Að 

öðru leyti voru MBCT og CPE hóparnir sambærilegir þ.e. CPE hópurinn fékk átta vikna 

fræðslufyrirlestra um eðli geðlægðar og kennslu í að taka eftir fyrstu einkennum hennar sem annars 

gætu leitt til lotu geðlægðar. CPE hópunum var úthlutað sömu heimaverkefnum og MBCT hópnum 

sem fólst í að fylla út spurningalista á hverjum degi (150).  

 



55 

Samanburðarrannsókn á þremur hópum; MBCT+TAU, CPE+TAU og TAU 

Í breskri rannsókn Williams og félaga frá árinu 2014 voru bornar saman þrjár tegundir meðferðar: 

MBCT+TAU, CPE+TAU og TAU. Samtals 254 sjúklingum heilsugæslu og geðdeilda með sögu um >3 

lotur geðlægða var raðað af handahófi í MBCT+TAU (n=99), CPE+TAU (n=103) og TAU (n=52). 

Eftirfylgni var 12 mánuðir(150). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru sambærilegar á milli MBCT+TAU og CPT+TAU hópanna. 

Enginn marktækur munur fannst á milli þessara hópa þegar skoðuð var tíðni endurtekinnar, alvarlegra 

geðlægða yfir 12 mánaða tímabil. Innan allra hópanna mældust framfarir frá grunnlínu. En marktækur 

munur fannst á MBCT+TAU og CPT+TAU hópunum og á TAU hópnum sem ekki sýndi sömu framfarir 

(150). 

4.3.1.3 Samantekt á rannsóknum sem báru saman MBCT+TAU við TAU - CPT+TAU  

Ellefu rannsóknir báru saman MBCT, MBCT+TAU eða CPT+TAU við TAU. Rannsóknirnar voru gerðar 

yfir 17 ára tímabil en elsta og fyrsta rannsóknin sem gerð var á MBCT er í þessum hópi frá árinu 2000 

og niðurstöður nýjustu rannsóknarinnar voru birtar á árinu 2017. Heildarfjöldi þátttakenda var 1.139 

einstaklingar sem höfðu forsögu um >2 lotur geðlægðar. Aldur þátttakendanna spannaði 18-88 ár og 

meðalaldur var um 45 ára (36,168,136,159,164,163,151,152,172,166,150).  

Í þeim rannsóknum sem fyrst hófu að gera samanburð á MBCT og TAU gáfu niðurstöður fyrirheit 

um að verðugt væri að rannsaka þetta úrræði frekar, en niðurstöður þeirra rannsókna sýndu að það 

fækkaði endurteknum lotum geðlægðar. Í rannsókn Teasdale frá árinu 2000, sýndu niðurstöður MBCT 

hópsins að lotur geðlægðar voru 40% á móti 60% hjá samburðarhópinum TAU (36).  

Í næstu rannsókn sem kom frá Ma og Teasdale frá árinu 2004 var tíðni endurtekinna lota geðlægða 

hjá MBCT hópnum 36% á móti 78% í samanburðarhópnum TAU (172).  

Í rannsókn Bondolfi frá árinu 2010 var tíðni endurtekinna lotna geðlægða metin 33% hjá MBCT 

hópnum á móti 67% hjá TAU hópnum sem var í samræmi við niðurstöður þeirra Theasdale, Ma og 

félaga (36,172,164). 

Heildarniðurstöður þeirra rannsókna sem báru saman MBCT við MBCT+TAU hóp við TAU +/- 

CPT+TAU sýndu allar marktækar framfarir á mælingum á geðlægð í MBCT hópum umfram TAU hópa.  

CPT+TAU hópurinn sem Williams og félagar bættu inn í sína rannsókn, sem þriðja 

samanburðarhópnum, sýndi sambærilegar framfarir og MBCT+TAU hópurinn, en það mældist 

marktækur munur á framförum í þeim hópum og á árangri TAU hópsins í geðlægðar mælingum (150). 

 

4.3.2 CBT, hugræn atferlismeðferð  

Hugræn atferlismeðferð CBT (e. Cognitive Behavior Therapy) eða HAM, er talið eitt áhrifaríkasta 

meðferðakerfið gegn geðlægð og endurteknum niðurrifshugsunum eða grufl hugsunum. MBCT er að 

hluta byggt upp á hugmyndafræði CBT, þar sem einstaklingum er kennt að taka eftir hugsunum, skrá 

og túlka neikvæðar hugsanir og bregðast við þegar þeirra verður vart, eins og kynnt var að framan 

(55). Í rannsóknum fengu CBT og MBCT hóparnir sambærilega fræðslu og heimaverkefni. 
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4.3.2.1 Slembiraðaðar rannsóknir sem nýttu CBT 

Þrjár rannsóknir báru saman CBT (e. Cognitive Bahavior Therapy) við MBCT hóp (160,161,153). 

Samanburðarrannsóknir á CBT og MBCT 

Tvær rannsóknir nýttu eingöngu CBT eða HAM til samanburðar við MBCT hópinn (160,161). 

Í ástralskri rannsókn Manicavasgars og félaga frá árinu 2011 var 45 einstaklingum með meiriháttar 

geðlægð slembiraðað annað hvort í átta vikna MBCT (n=19) hóp eða CBT (n=26) hóp. Mælingar voru 

gerðar fyrir og eftir íhlutun og fylgt eftir í sex og tólf mánuði (161).  

Helstu niðurstöður sýndu marktækan mun í mælingum fyrir og eftir (e. pre, post) hjá báðum 

hópunum, sem mældu alvarleika geðlægðar og kvíða en engin marktækur munur fannst á hópunum 

(Tafla 3).  

Í CBT hópnum fannst munur hjá þeim einstaklingum sem áttu sögu um >4 lotur geðlægðar og 

hinum með forsögum um <4 lotur. Engin slíkur munur fannst hjá einstaklingum í MBCT hópnum.  

Að jafnaði breyttust niðurstöður BDI-II mælinga hjá þátttakendunum frá ,,alvarlegu’’ yfir í ,,miðlungs 

eða vægari’’ einkenni geðlægðar á tímabilinu. Í sex og tólf mánaða eftirfylgni gáfu niðurstöður matsins 

til kynna að ávinningur hafði haldist yfir tímabilið en enginn munur var á milli meðferða (161). 

 

Í áströlsku/bresku samstarfsrannsókninni frá Manicavasgars og félögum frá árinu 2012 var 69 

sjúklingum með alvarlega geðlægð slembiraðað annað hvort í CBT (n=26 ) eða MBCT(n=19) (160).  

Fjörutíu og fimm sjúklingar luku átta vikna íhlutun. Mælingar voru gerðar fyrir og eftir íhlutun og við 

sex og tólf mánaða eftirfylgd (160). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að báðir hóparnir bættu sig á geðlægðarkvarðanum og í 

núvitundarhæfni (Tafla 3) (160).  

Niðurstöður sýndu einnig að það dró verulega úr óboðnum niðurrifshugsunum fá mælingum fyrir og 

eftir íhlutun. Í sex og tólf mánaða eftirfylgd gáfu niðurstöður matsins til kynna að ávinningur hafði 

viðhaldist yfir tímabilið en enginn munur reyndist vera á meðferðum (160). 

Samanburðarrannsóknir á MBCT, TAU og CBT 

Írönsk rannsókn Omidis og félaga frá árinu 2013 bar saman þrjá hópa: MBCT, TAU og CBT (153). 

Níutíu sjúklingum sem uppfylltu DSM-IV viðmiðanir djúprar geðlægðar var slembiraðað í: MBCT (n = 

30), CBT (n = 30), eða TAU (n = 30) hópa. Engin eftirfylgnimæling var gerð (153). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að MBCT hóparnir og CBT hóparnir mældust með 

verulega lækkun á einkennum geðlægðar (Tafla 3). Enginn munur fannst á milli MBCT og CBT 

hópanna en munur var þeim hópum og á TAU hópnum (153). 

4.3.2.2 Samantekt á niðurstöðum rannsókna sem báru saman CBT, TAU og MBCT 

Þrjár rannsóknir sem gerðar voru á árunum 2011-2013 báru saman MBCT við CBT eða TAU.  

Tvær rannsóknanna komu frá Ástralíu en þriðja frá Íran. Samtals tóku 204 þátttakendur þátt í 

þessum rannsóknum og var fjöldi þátttakenda í rannsóknunum frá 171 til 45 einstaklinga. 

Meðalaldurinn var um 45 ára (160,161,153).  
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Niðurstöður rannsóknanna voru að MBCT og CBT hóparnir sýndu marktækar framfarir á 

geðlægðarkvarða og í núvitundarhæfni, sem var umfram árangur TAU hópanna. Álit rannsakendanna 

var að MBCT og CBT væru sambærilegar meðferðir þegar metin eru áhrif þeirra til fækkunar einkenna 

geðlægðar og núvitundarhæfni í samanburði við TAU (160,161,153. 

4.3.3 mADM, heildstæð meðferð gegn geðlægð 

Í mADM hópnum (e. maintenace antidepressant medication) fóru sjúklingar a.m.k. eitt viðtal hjá 

geðlækni áður en rannsóknirnar hófust til að endurmeta meðferð sem þátttakendur voru í við geðlægð.  

Fylgst var með þátttakendum á hefðbundin hátt á meðan rannsókn stóð. Áður en rannsókn hófst 

endurskoðuðu sérfræðingar í lyfjafræði og sérfræðingar í meðferð alvarlegrar geðlægðar 

meðferðaráætlun þátttakenda. Í þessum rannsóknum voru skoðuð m.a. eftirfarandi atriði:  

a) Forvarnarþátt endurtekinnar geðlægðar. 

b) Helstu niðurstöður af meðferðunum.  

c) Kostnaðarhagkvæmni (e. cost-effectiveness).  

4.3.3.1 Samanburðarrannsóknir á mADM og MBCT eingöngu eða með fleiri hópum 

Sex rannsóknir nýttu mADM (e. maintenance antidepressant medication) sem viðmiðunarhóp við 

MBCT. Sjúklingum sem raðað var í mADM hópinn voru undir virku faglegu eftirliti og á lyfjum allan 

rannsóknartímann (167,103,158,162,141,143). 

Samanburðarrannsóknir á MBCT og mADM 

Ein rannsókn bar saman MBCT og mADM. 

Í enskri rannsókn frá Kuyken og félögum frá árinu 2008 var 123 þátttakendum slembiraðið í MBCT 

(n=61) eða mADM (n=62). Rannsóknin var með 15 mánaða eftirfylgdartíma (167).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að árangur MBCT hópsins var betri en mADM hópsins til 

að draga úr einkennum geðlægðar. Sýnt var fram á að bætt líðan þátttakenda jók lífsgæði og 

líkamlega og andlega vellíðan (Tafla 4). Það dró verulega úr á þörf á stuðningi við þátttakendur í 

MBCT hópnum en 46 sjúklingar 75%, þurftu ekki lengur á stuðningi að halda að lokinni íhlutun (167).  

Þegar mat þátttakenda á líðan allan eftirfylgdartímann var kannaður kom í ljós að 40% í mADM 

hópnum töldu líðan sína góða á meðan eftirfylgni stóð og 50% í MBCT hópnum. Bent var á að MBCT 

væri verðugur kostur til að fyrirbyggja endurteknar lotur geðlægðar. Ekki fannst munur á 

meðalkostnaði á milli meðferðanna (167). 

Samanburðarrannsóknir á MBCT, mADM og PLA 

Tvær rannsóknir báru saman tvo samburðarhópa við MBCT, mADM og PLA (e. placebo) lyfleysuhóp: 

(158,162). 

Í kanadískri rannsókn Bielings og félaga frá árinu 2012 var 84 sjúklingum, sem allir höfðu lokið 

meðferð við geðlægð, slembiraðað í MBCT (n=26), mADM (n=28), PLA+clin (n=30). Þátttakendum í 

PLA+clin hópnum var eingöngu gefin lyf eða lyfleysa (e. placebo). Eftirfylgd stóð í 18 mánuði (158). 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mest var um brottfall og endurteknar lotur geðlægðar  

í PLA+clin hópnum, auk þess að fæstir úr þeim hópi luku 18 mánaða eftirfylgni. Flestir í MBCT og 

mADM hópunum luku eftirfylgdartíma (Tafla 4) (158).  

Átján mánaða eftirfylgni: Í mADM hópnum luku (n=8) meðferð og eftirfylgd, endurteknar lotur 

geðlægðar fengu (n=1) á tímabilinu, brottfall var (n=7) í þeim hópi. Í MBCT hópnum: luku (n=11) 

meðferð og eftirfylgd, lotur geðlægðar voru (n=10) og brottfall (n=5) í þeim hópi. Í PLA+clin luku (n=6) 

meðferð og eftirfylgd, lotur geðlægðar voru (n=18) og brottfall (n=6). 

Meðan á rannsókninni stóð töldu þátttakendur í MBCT hópnum sig upplifa aukna vitundarvíkkun, 

sem hvorki kom fram hjá þátttakendum í PLA+clin né mADM hópunum. Tengsl hugrænnar- eða 

núvitundarhæfni og klínískrar útkomu, metin með HRSD í sex mánaða eftirlfylgd, leiddi í ljós aukna 

upplifun og forvitni sem spáði fyrir um betri niðurstöður (158).  

 

Í tvíblindri (e. double/singel blind) kanadískri/bandarískri rannsókn Segals og félaga frá árinu 2010 

voru þrír hópar bornir saman: MBCT, mADM og PLA (162). 84 þátttakendum, sem uppfylltu skilyrði 

djúprar alvarlegrar geðlægðar, samkvæmt DSM-IV, og með forsögu um >2 lotur geðlægðar var skipt 

af handahófi í MBCT, mADM eða PLA+ clin hópa (þar sem annað hvort voru gefin virk geðlyf eða 

lyfleysa). Eftirfylgd var 18 mánuðir (162).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu ekki í ljós mun á MBCT+mADM og mAMD hópunum 

hvað varðaði í upplifun á lífsgæðum. MBCT+mADM og mADM hóparnir lækkuðu marktækt á BDI-II 

geðlægðarkvarða, í samanburði við lyfleysuhópinn (Tafla 4). Niðurstöður mælinganna voru 

sambærilegar í 18 mánaða eftirfylgni (162). 

Samanburðarrannsóknir á MBCT+mADM og mADM 

Tvær rannsóknir báru saman MBCT+mADM og mADM (103, 143).  

 

Í breskri rannsókn Kuyken og félaga frá árinu 2010 voru 123 þátttakendum, sem áttu sögu um >3 

lotur geðlægðar meðhöndlaðir með lyfjum fyrir rannsókn með góðum árangri. Slembiraðað var síðan í 

MBCT+mADM (n=61) eða mADM (n=62). Eftirfylgd var í 15 mánuði (103). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að jákvæð áhrif jukust í MBCT hópnum að því er 

virtist vera vegna samkenndar eða vinsemdar í eigin garð (e. self compassion) og núvitundarhæfni.  

Annars var engin marktækur munur á milli meðferða (Tafla 4) (103). 

 

Hollenska rannsókn Huijbers og félaga frá árinu 2015 bar saman MBCT+mADM og mADM. 68 

þátttakendur tóku þátt í rannsókninni. Þeir höfðu áður verið í virkri meðferð í sex mánuði eða lengur. 

Þeir voru ekki í geðlægð þegar rannsóknin hófst og fengu að halda meðferð áfram á meðan á íhlutun 

stóð. Eftirfylgni stóð yfir í 15 mánuði (143). 

Helstu niðurstöður sýndu engan marktækan mun á hópunum. Einnig benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til að mADM sem viðbót við MBCT drægi ekki úr endurteknum geðlægðarlotum þeirra 

sem höfðu forsögu um meiriháttar endurteknar geðlægðarlotur en voru ekki í geðlægð í upphafi 
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rannsóknar (Tafla 4). (143). Í umræðum rannsakenda veltu þeir fyrir sér þeirri spurningu hvort að val 

þátttakenda á meðferð eða væntingar þeirra til hennar hefði haft áhrif á árangur þeirra þátttakenda 

sem höfðu sýnt framfarir (143).  

Samanburðarrannsókn á fjórum hópum:  

Ein rannsókn bar saman MBCT og MBCT+mADM – MBCT+mADM og mAMD.  

Rannsókn Huijbergs og félaga frá árinu 2016 bar saman fjóra hópa. Megin áherslan var að skoða 

muninn á áhrifum MBCT og mADM og hvort fylgni væri milli vals eða væntinga um hóp 317 

þátttakenda við árangur hópanna (141). Bornir voru saman MBCT+mADM og MBCT fyrir þá sem 

völdu MBCT (n=249), síðan voru bornir saman hóparnir MBCT+mADM við mADM (n=68) meðal þeirra 

sem völdu mADM. Eftirfylgd var 15 mánuðir (141). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu engan marktækan mun hópanna og að ósk um val á 

íhlutunarhópum hefði ekki haft áhrif á niðurstöður né heldur hafði valið áhrif á ástundum heimaiðkunar 

(Tafla 4). Meirihluti einstaklinga, 79% valdi MBCT annað hvort eitt og sér eða samsetningu af MBCT 

og mADM. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þeir einstaklingar sem völdu mADM fengu hærri einkunn í 

mælingum á núvitund, sem rannsakendurnir töldu að gæti bent til að þeir væru meira meðvitundar um 

varnarleysi sitt við geðlægðinni (141). 

4.3.3.2 Samantekt á rannsóknum sem báru saman mADM, PLA+clin mADM+ MBCT og 
MBCT 

Sex rannsóknir báru saman mADM, MBCT+mADM og Pla+clin. Rannsóknirnar voru gerðar í Bretlandi, 

Hollandi, Kanada og Bandaríkjunum á árunum 2008 til 2016. Þátttakendur voru 797 í þessum 

rannsóknum og meðalaldur 45 ára (167,103,158,162,141,143).  

Niðurstöður sýndu að MBCT væri áhrifarík meðferð við geðlægð. Samanburður á 

rannsóknarhópunum leiddi ekki í ljós marktækan mun á milli hópanna og árangur mAMD var 

sambærilegur við MBCT. Aftur á móti var marktækur munur á milli MBCT og mADM hópanna og PLA 

hópanna, hvort sem þá voru gefin virk lyf eða lyfleysa. Í rannsóknum Huijbers og félaga frá 2015 og 

2016 veltu þeir því fyrir sér hvort að val þátttakenda á meðferð eða væntingar þeirra til hennar hefði 

haft áhrif á árangur en niðurstöður rannsókna benti til að svo hefði ekki verið.  

4.3.4 Ýmsir samanburðarhópar 

Fjórar rannsóknir báru saman MBCT meðferð við þrjá ólíka samanburðahópa; DRAM, HEP og EDUC. 

4.3.5 DRAM, virkt geðlægðaeftirlit 

DRAM (e. Depression Relapse Active Monitoring) stendur fyrir virkt eftirlit með einstaklingum, sem eru 

í geðlægð. DRAM var skipulagt sem tilraun til að ná stjórn á geðlægð með mánaðarlegri eftirfylgni, auk 

þess að sem hver einstaklingur fylgdist með sjálfum sér með reglulegri skráningu (148).  

 

Rannsókn sem bar saman DRAM við MBCT 

Áströlsk/kanadísk rannsókn Meadows og félaga frá árinu 2014 bar saman DRAM og MBCT. 

Þátttakendafjöldi var 203 einstaklingar (148).  
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Rannsóknarsniðið var (e. prospective, multi-site single blind)  framsýn, blind rannsókn framkvæmd 

í báðum löndunum. Þátttakendum sem áttu sögu um >3 geðlægðarlotur en voru ekki í geðlægð var 

slembiraðað í MBCT+DRAM (n=101) og DRAM (n=102) (148). 

Lagskipt var eftir lyfjategundum (þunglyndislyf/geðlyf), hefðbundinni umönnun eða 

fagfólki/sérfræðingum, greiningu geðlægðar og kynferði þeirra. Fjöldi geðlægðarlota og alvarleiki 

geðlægðar var metin yfir tveggja ára tímabil (148).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðaldagafjöldi alvarlegra geðlægðalota á tímabilinu 

var 65 dagar hjá MBCT+DRAM hópnum, en 112 dagar hjá DRAM hópnum (Tafla 5). Þetta staðfestu 

endurteknar mælingar yfir 26 mánuði. Notuð var ANOVA mæling, (F(1,164) =4.56, p=0.03). 

Hlutfallslega fengu færri þátttakendur úr MBCT+DRAM hópnum endurteknar geðlægðir á tveggja ára 

tímabili samanborið við viðmiðunarhópinn DRAM (odds ratio 0.45, p<0.05) (148). 

4.3.6 HEP Heilsueflingarmeðferð  

Heilsueflingarmeðferð HEP (e. Health-Enhancement Program) samanstendur af líkamsrækt, 

tónlistarmeðferð og næringarfræðslu, sem þróuð var af Prudic o.fl. (173) og Folstein o.fl. (174). 

Ein rannsókn bar saman HEP við MBCT 

Í bandarískri rannsókn sem Eisendrath og félagar framkvæmdu árið 2016 var HEP meðferðin (e. 

Health-Enhancement Program) borin var saman við MBCT meðferðina (142). Rannsóknin var einhliða 

slembibröðuð samanburðarrannsókn (e. singel-site randomized control trial). Fullorðnum 

einstaklingum með forsögu um endurteknar geðlægðir (meðallengd 6,8 ár) var slembiraðað í MBCT 

(n= 87) eða HEP (n= 86) hópa og var þeim fylgt eftir í átta vikur (142). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eftir átta vikna íhlutunartíma, voru að MBCT hópurinn sýndi 

fram á marktækt meiri lækkun en HEP hópurinn á geðlægðarkvarða (36.6% vs. 25.3%; p=0.01) og 

marktækt á HAM-D17 (30.3% vs. 15.3%; p=0.03), þó ekki væri marktækur munur á endurteknum 

geðlægðarlotum meðferðanna (22.4% vs. 13.9%; p=0.15) (Tafla 5). Þá sýndu þessar niðurstöður 

einnig að áhrif ástundunar MBCT drógu úr einkennum geðlægðar, sem bætti meðferðahæfni sjúklinga 

sem áttu langa forsögu um geðlægð (142). 

4.3.7 EDUC, sálfræðileg fræðsla 

Sálfræðileg fræðsla, EDUC (e. psycho-education) byggist á samsetningu á hefðbundinni TAU meðferð 

og fræðslu um geðlægð. 

Rannsóknir sem báru saman sálmenntahópa EDUC við MBCT hópa 

Ítalskar rannsóknir, Chiesu og félaga frá árunum 2012 og 2015, nýttu EDUC (e. psycho-education) 

sálmenntahóp sem viðmiðunarhóp við MBCT. EDUC hópþjálfunin var sambærileg að flest öllu leyti við 

MBCT, hvað varðar fjölda tíma og fræðslu, að utanskilinni ástundun hugleiðslu (157,145). 

Í rannsókn þeirra frá 2012 voru 16 sjúklingum sem allir voru greindir með alvarlega geðlægð en 

höfðu ekki fengið bót meina sinna eftir átta vikna þunglyndislyfjameðferð slembiraðað í MBCT (n=9) 

eða EDUC (n=7) og fylgt eftir í átta vikur. Mælt var: HAMD, BAI, MAAS, PGWBI og lífsgæði. Mat var 

gert í upphafi meðferðar einnig á 4. og 8. viku (157). 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mælingar á HAMD og PGWBI sýndu marktækar 

breytingar hjá MBCT hópnum sem ekki kom fram hjá EDUC hópnum (Tafla 5). Rannsakendur héldu 

því fram að þrátt fyrir lítið úrtak bendi þessar rannsóknir á betri árangur MBCT borinn saman við 

EDUC (157)  

Í annarri rannsókn Chiesu og félaga frá árinu 2015 var EDUC hópur einnig notaður til samanburðar 

við MBCT. Sálmenntahópur sótti fræðslu um leið og MBCT hópurinn sótti námskeið (145). 50 

þátttakendum var slembiraðað í MBCT hóp (n=26) eða EDUC hóp (n=24), sem fylgt var eftir í 26 vikur. 

Geðlægð var metin á HAM-D og BDI-II og einnig var mældur kvíði, núvitundarhæfni og lífsgæði. Fimm 

mælingar fóru fram: í upphafi meðferðar, á 4., 8., 17. og 26. viku eftirfylgdar (145).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í HAM-D, BDI-II, lífsgæðum og núvitundarhæfni sýndi 

MBCT hópurinn betri árangur en EDUC hópurinn og hélst sá árangur í eftirfylgd (Tafla 5) (145) 

4.3.7.1 Samantekt á rannsóknum sem báru ýmsa samanburðarhópa við MBCT 

Í fjórum rannsóknum voru bornir saman þrír ólíkir samanburðarhópar: DRAM, EDUC og HEP við 

MBCT hópa.  

Tvær af rannsóknunum komu frá Ítalíu sem voru með EDUC sem viðmiðunarhóp, ein frá 

Bandaríkjunum með HEP sem viðmiðunarhóp og ein samstarfsrannsókn frá Ástralíu og Kanada með 

DRAM sem viðmiðunarhóp. Meðalaldur þátttakenda var 45 ára. Þátttakendur voru 435 í heildina og 

flestir eða 203 tóku þátt í rannsókn Meadows (148). Næst flestir eða 173 einstaklingar tóku þátt í 

rannsókn Eisendrath (142) en fæstir voru í rannsóknum frá Chiesu eða 16 einstaklingar í annarri (157) 

og 43 í hinni (145). Í öllum rannsóknarniðurstöðunum mældist marktækur munur á árangri milli MBCT 

og samanburðarhópanna sem sýndi framför á milli mælinga hjá MBCT hópunum umfram 

samanburðarhópanna, á BDI- II, HAMD, BAI og PGWBI mælikvörðunum.  

Árangur hélst í öllum tilfellum samkvæmt mælingum í eftirfylgd, sem stóð allt frá engri eftirfylgd í 

einni rannsókn frá Chiesu (157), til átta vikna hjá Eisendrath (142), 26 vikna í annarri rannsókn frá 

Chiesu (145) og 26 mánaða eftirfylgdar hjá Meadows (148). 

4.3.8 Slembiraðaðar rannsóknir RTC, MBCT hópar bornir saman við biðlista. 

Fjórar rannsóknir báru saman hópa á biðlista við MBCT hópanna: (147, 155, 156, 154). 

 

Hollensk rannsókn Pots og félaga frá árinu 2014 var slembin samanburðarrannsókn sem fór fram á 

nokkrum stöðum víða um Holland (e pragmatic multi-site, randomized controlled trial) og náði til 

fullorðinna einstaklinga, sem fengnir voru til þátttöku og greinst höfðu með væga geðlægð eða meðal 

djúpa geðlægð. 149 þátttakendum var slembiraðað í MBCT hópa (n=76) eða á biðlista (n=75) og var 

fylgt eftir í þrjá mánuðir (147). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á marktæka fækkun einkenna á geðlægða- og 

kvíðakvörðum hjá MBCT hópunum í samanburði við biðlistahópanna (Tafla 6). Breytingin hélst við 

þriggja mánaða eftirfylgd. Rannsóknin sýndi fram á að 15 mínútna hugleiðslutími daglega, í 11 vikur 

bætti líðan, jók umburðarlyndi og dró úr verkjum og streitu (147).  

 



62 

Í þýskri rannsókn Bostanovs og félaga frá 2012 var einstaklingum með forsögu um lotur 

geðlægðar, en voru ekki í geðlægð slembiraðað annað hvort í átta vikna MBCT hóp (n=32) eða á 

biðlista (n=32). Með rannsókninni vildu rannsakendur reyna að leggja mat á mikilvægi athygli, sem 

talin er vera eitt af mikilvægustu atriðum í virkni MBCT og styrk stýrðrar öndunar til árangurs í MBCT 

meðferð (155).  

Þessi rannsókn var þróuð sérstaklega til að meta lífeðlisfræðilegar breytingar samhliða ástundun 

núvitundar. Það var gert með að kanna hvort athygli ykist samhliða einbeittri öndun. Eftirfylgd var 20 

mánuðir (155). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að með núvitundarþjálfun ykist geta til að beina 

athyglinni á augnablikið (Tafla 6). Mælingarnar sýndu að það dró einnig úr vanlíðan MBCT hópsins, 

metið á BDI-II í samanburði við viðmiðunarhóp (155).  

 

Í breskri rannsókn Geschwind og félaga frá 2012 var 130 þátttakendum sem höfðu forsögu um >2 

lotur geðlægðar slembiraðað í MBCT hóp (n=64) eða á biðlista (n=66) (156). Markmiðið var að kanna 

hvort áhrif MBCT væru háð fjölda lota geðlægðar hjá einstaklingum með forsögu. Eftirfylgni var 12 

mánuðir (156). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í MBCT hópnum dró marktækt úr einkennum 

geðlægðar í samanburði við viðmiðunarhóp hjá einstaklingum með sögu um >2 lotur geðlægðar en 

voru ekki í geðlægð í byrjun meðferðartímabilsins óháð fjölda fyrri lota (Tafla 6). MBCT hópurinn sýndi 

u.þ.b. 30-35% lækkun á HRSD skalanum samanborið við samanburðarhópinn sem sýndi u.þ.b. 10% 

lækkun sem var marktækur munur (156). 

 

Í hollenskri rannsókn frá de Raedt og félögum frá 2012 var 71 þátttakenda slembiraðað annað 

hvort í MBCT hóp (n=45) eða á biðlista (n=26) (154). Markmiðið var að kanna hvort og þá hvernig 

jákvæðar eða neikvæðar upplýsingar og atriði hefðu áhrif á athygli þátttakendanna eftir að hafa verið í 

MBCT hóp. Í rannsókninni var tilgátan sú að truflun í (neikvæðri) athygli gæti gengt mikilvægu hlutverki 

þegar geðlægð er að búa um sig og í endurteknum lotum hennar. Eftirfylgni var átta vikur (154). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á með NAP (e. negative and positive) mælingu 

(neikvæðni/jákvæðni) að eftir MBCT íhlutun jókst áhugi á jákvæðum upplýsingum hjá hópnum og það 

dró úr geðlægðareinkennum jafnframt því að hópurinn sýndi aukna núvitundarhæfni (Tafla 6). Þessi 

munur kom ekki fram hjá samanburðarhópnum. (154). 

4.3.8.1 Samantekt á rannsóknum sem báru MBCT hópa saman við biðlista 

Fjórar rannsóknir báru MBCT hópa saman við biðlista. Þrjár rannsóknanna voru gerðar árið 2012 en 

ein á árinu 2014. Heildarfjöldi þátttakenda í rannsóknunum var 443 einstaklingar (147,154,155,156).  

Í fjölmennustu rannsókninni voru 151 þátttakendur, en 71 í hinni fámennustu. Meðalaldur 

þátttakendanna var um 45 ár. Öllum rannsóknunum bar saman um að áhrif MBCT drægi úr fjölda 

endurtekinna lota geðlægða hjá einstaklingum með slíka forsögu allt frá mjög alvarlegum einkennum 

til meðal eða vægra einkenna á BDI-II (Tafla 6).  
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Í rannsókn de Raedt og félaga var viðhorf eða áhugi þátttakenda á jákvæðum og neikvæðum 

atriðum/upplýsingum skoðuð. Eftir íhlutun fór áhuginn að beinast frá neikvæðum upplýsingum/atriðum 

að jákvæðum. Rannsakendur töldu þessar rannsóknarniðurstöður leiða í ljós að MBCT hafi jákvæð 

áhrif og geti spornað við geðlægð og lotum geðlægðar (154). 

4.3.9 Íhlutunarrannsóknir 

Íhlutunarrannsóknirnar voru sjö í þessari kerfisbundnu samantekt (149,144,170,139,171,169,165). Í 

fjórum rannsóknanna var notaðar bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og verður það 

kynnt jafnóðum og rannsóknirnar. 

Eigindlegar rannsóknir voru valdar í þessa samantekt í þeim tilgangi að endurspegla álit 

þátttakenda á því hvaða áhrif þátttakendur töldu að MBCT hefði haft.  

 

Í sænskri rannsókn Lilju og félaga frá árinu 2016 tóku 45 göngudeildarsjúklingar þátt á sænskri 

heilsugæslu. Þátttakendur höfðu forsögu um >3 lotur djúprar geðlægðar. Árangur var metinn fyrir og 

eftir íhlutun og eftir 14 mánuði (139). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það dró úr einkennum geðlægðar en mælingar á 

lífsgæðum og núvitundarhæfni jukust í kjölfar íhlutunar (Tafla 7). Þessar niðurstöður héldust í fjórtán 

mánaða eftirfylgd (139). 

 

Í breskri rannsókn Meeten og félaga frá árinu 2015 voru könnuð áhrif MBCT meðal eldri borgara 

sem höfðu forsögu um endurteknar lotur geðlægðar eða voru í langvarandi geðlægð. Þrettán 

þátttakendur hófu þátttöku og voru þeir metnir í upphafi með DASS-21 og döfnunarkvarða (e. Ryff 

Psychological Well-being Inventory) í upphafi rannsóknarinnar, eftir átta vikur og í sex mánaða 

eftirfylgni (144).   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu bætta líðan bæði á þunglyndis- og kvíðakvarðanum 

þegar bornar voru saman niðurstöður fyrir og eftir íhlutun (Tafla 7). Marktækur munur var á döfnun (e. 

Flourishing scale) og bættum viðhorfum í eigin garð (144).  

Niðurstöður mælinga sýndu einnig að enginn þátttakendanna hafði fengið geðlægðarlotu á sex 

mánaða eftirfylgdartímabili. Þó að eingöngu níu þátttakendur lykju rannsókninni fannst rannsakendum 

niðurstöðurnar gefa mikilvægar upplýsingar og sem endurspegluðust í bættum lífsgæðum að mati 

þátttakendanna (144).  

 

Tilgangur bresku/áströlsku rannsóknar Kenny og félaga frá árinu 2007, sem var bæði eigindleg og 

megindleg rannsókn, var að kanna hvort fræðsla um hugleiðslu og MBCT gæti dregið úr frekari 

geðlægðarlotum. Allir þátttakendurnir 79 voru greindir með DSM-IV geðgreiningarviðtali og BDI-II 

geðlægðarkvarðanum. Allir þátttakendurnir höfðu sótt tíma hjá sálfræðingum og voru í geðlægð þegar 

rannsóknin hófst en aðrar hefðbundnar meðferðir höfðu ekki gagnast þeim. Allir áttu forsögu um >3 

lotur geðlægðar (170).   
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktækan mun á BD-II mælingum fyrir og eftir íhlutun, 

sem sýndu að þátttakendurnir náðu ,,eðlilegu’’ eða vægu ástandi (Tafla 7). Rannsóknin leiddi í ljós að 

MBCT gæti hentað þessum hópi, þar sem mælingar á geðlægðarkvarðanum fyrir og eftir íhlutun bentu 

einnig til þess að það dró úr alvarleika geðlægðarinnar. Sjúklingarnir gáfu MBCT námskeiðinu 8,5 í 

einkunn af 10 mögulegum eða 85% meðaleinkunn, sem talið var góð einkunn á íhlutun gegn alvarlegri 

geðlægð. Átti það einkum við þegar litið er til þess að þátttakendur voru í geðlægð þegar rannsóknin 

hófst og hugleiðsla eins og MBCT var ný reynsla fyrir marga og getur vafist fyrir fólki þó að hún virðist 

einföld í framkvæmd (170). 

 

Í breskri rannsókn de Zoysa og félaga frá árinu 2014 var kannað hvort að sálfræðileg áhrif og 

hugleiðsluæfingar í 3 mánuði hefðu áhrif á geðlægð og kvíða (149). Af (n=23) einstaklingum sem 

samanstóð af heilbrigðisstarfsfólki sem sóttu námskeiðið samþykktu (n=18) að taka þátt í rannsókninni 

út eftirfylgnitímann sem voru átján mánuðir (149).  

Helstu niðurstöður mælinga rannsóknarinnar sýndu að í samanburði við grunnlínu að um mikla 

framför var að ræða í núvitund, í 3ja og 18 mánaða eftirfylgd  (F (2,18) =12.21, p<0.01), 

kvíðaeinkennum: (F(2,18)=9.31,p<0.01) og áhyggjum: (F(2,18)=6.91,p<0.01), (Tafla 7). Mat 

rannsakenda var að eftir þátttöku í MBCT námskeiðinu sýndu niðurstöður að MBCT hefði jákvæð 

andleg áhrif á andlega líðan þátttakenda (149).  

 

Í breskri rannsókn Smith og félaga, sem var bæði eigindleg og megindleg, frá árinu 2007, tóku 38 

einstaklingar þátt á aldrinum 65-88 ára. Allir höfðu forsögu um djúpa geðlægð. Á námskeiðstímanum 

voru þátttakendurnir annað hvort í vægri geðlægð eða ekki í geðlægð. Þeir þrjátíu einstaklingar sem 

luku meðferð voru endurmetnir eftir þrjá mánuði og eitt ár (169).  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar að mati þátttakenda voru að MBCT væri gagnleg viðbót við 

aðra meðferð ætluð eldri einstaklingum sem væru að takast á við endurteknar geðlægðir (Tafla 7) 

(169).  

Þátttakendum bar saman um að skilningur á MBCT og ástundun hefði þróast á meðan á 

námskeiðinu stóð og eftir að því lauk. Þeim fannst ástundunin hjálpa sér og töldu hana vera gagnlega 

til viðnáms endurtekinna geðlægða eldra fólks. Þátttakendurnir töluðu um að áhrifin ykjust eftir að þeir 

skildu í hverju núvitund fælist. BDI-II mælingar hækkuðu ekki á meðan rannsókn stóð yfir. Reynsla 

þátttakenda af MBCT íhlutun jók tiltrú þeirra á að núvitundaræfingar gerðu það að verkum að þeir 

gætu sjálfir tekist á við geðlægð á áhrifaríkan hátt. Þrátt fyrir dauðsföll innan hópsins og vaxandi 

breyskleika sumra þátttakendanna höfðu 15 haldið áfram æfingum ári seinna og þar af voru 11 sem 

hugleiddu reglulega þótt stíll og ástundun hugleiðslunnar væri mismunandi (169).  

 

Bresk rannsókn Finucane og félaga frá árinu 2006 var bæði eigindleg og megindleg. Þátttakendur 

voru 13 skjólstæðingar göngudeildar á heilsugæslu með sögu um endurteknar lotur geðlægðar og/eða 

kvíða. Viðtöl fóru fram þremur mánuðum eftir að MBCT námskeiðinu lauk. Árangur var metin með BDI-

II og BAI, fyrir íhlutun og þremur mánuðum síðar (171). 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar, sem kom fram í viðtölunum við þátttakendurna (eigindlegum 

gögnum) voru að MBCT þjálfunin væri bæði viðunandi og gagnleg fyrir flesta þátttakendur (Tafla 7).  

Fyrir marga var gagnlegt að taka þátt í hóp en flestir töluðu um að námskeiðið væri of stutt og 

lögðu til að boðið yrði upp á framhaldsnámskeið. Meira en helmingur iðkaði núvitund þremur 

mánuðum eftir lok námskeiðsins. Fæstir upplifðu mikla vanlíðan eða sálræna kvilla, eins og kvíða á 

rannsóknartímabilinu. Tölfræðileg marktæk lækkun var á meðaltali BDI-II kvarða og kvíða. Meðalgildi 

geðlægðar fyrir námskeiðið var: 35,7 og eftir námskeiðið var meðalgildið: 17,8 sem var marktækur 

munur (p=0,001). Svipuð lækkun var á mælingu kvíða en fyrir námskeiðið var meðaltal kvíðakvarða 

hópsins: 32,0 en meðaltalið eftir námskeið var 20,5 (p = 0,039). Í mælingu BDI-II sýndu 8 af 11 eða 

(72%) þátttakenda framför og 7 af 11 eða (63%) þeirra sýndu framför á BAI. Samræmi var því á milli 

eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar (171). 

 

Í breskri eigindlegri og megindlegri rannsókn Allens og félaga frá árinu 2009 var 20 einstaklingum á 

vegum heilsugæslu, sem höfðu forsögu um alvarlega geðlægð, boðin þátttaka í MBCT námskeiði 

(165).  

Rannsókninni var fylgt eftir í 15 mánuði eftir átta vikna meðferð. Áherslan var lögð á að ná til 

þátttakenda og spyrja þá álits á kostum og göllum MBCT námskeiðsins, bæði hvað þeir mætu að væri 

þroskandi eða gagnlegt en einnig hvað þeim hefði fundist erfitt í þeim tilgangi að nýta sem forvörn 

gegn endurteknum lotum geðlægðar. Fjögur þemu voru notuð til viðmiðunar sem tengdust hugsun: 1) 

stjórn á hugsun, 2) samþykki hugsunar án þess að dæma, 3) upplifun og úrvinnslu hugsanna, 4) streð 

við að ná stjórn á hugsun (165). 

Helstu niðurstöður viðtalanna sýndu að þátttakendum þótti aðferðir MBCT gagnlegar (Tafla 7). 

Þeim fannst þeir einnig geta nýtt MBCT til að öðlast og viðhalda betri líðan. Með því að beita þeim 

aðferðum sem kenndar voru á námskeiðinu fannst þeim þeir ná taki á hjálparleysinu sem einkenndi 

depurð. Það gerðu þeir með því að taka eftir því sem leiddi til geðlægðar og bregðast við því. Þeir 

höfðu tekið eftir því að kveikjan væri oft neikvæð hugsun og vanlíðan, sem gæti bæði komið fram í 

líkamlegri og andlegri upplifun. Auk þess lærðu þeir að taka eftir einkennum og náðu að skilja að þeir 

gátu aðgreint sig frá neikvæðri hugsun og vanlíðan. Þeim fannst einnig þeir fyndu styrk í því að vita að 

fleiri upplifðu það sama (165).  

Með þjálfun lærðu þátttakendur að bregðast við til dæmis með því að endurskoða kringumstæður 

sínar, fara eitthvað, breyta um daglegar áherslur og nýta einbeitinguna með því að snúa frá neikvæðri 

hugsun yfir í jákvæða.  

Í megindlegum gögnum var mæld framför á BDI-II frá grunnlínu. Í upphafi var M= 17.60 (SD 11.17) 

BDI-II og eftir 15 mánaða eftirfylgni var M= 12.10 (SD 10.63). Geðlægðarlotur fengu 10 þátttakendur 

(50%) á tímabilinu (165). 

4.3.9.1 Samantekt á íhlutunarrannsóknum sem mældu áhrif MBCT 

Í ofangreindum sjö íhlutunarrannsóknum voru þátttakendur 231. Í fjölmennustu rannsókninni voru 79 

þátttakendur en tveimur fámennustu 13 þátttakendur (144,139,170,149,169,171,165). Rannsóknirnar 

voru gerðar á tímabilinu 2009 til 2016.  
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Í rannsóknunum var í fjórum tilfellum beitt bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum. Eins voru 

notaðar ólíkar mæliaðferðir auk BDI-II. En allar niðurstöðurnar voru samhljóða um að eftir átta vikna 

MBCT meðferð fundust marktækar framfarir á BDI-II. Í þeim rannsóknum sem beittu bæði eigindlegum 

og meigindlegum aðferðum var samsvörum í niðurstöðunum milli eigindlegra og megindlegra útkomu, 

sem studdu megindlegar niðurstöður. Þessar niðurstöður styðja því niðurstöður fyrri rannsókna um að 

MBCT sé árangursrík meðferð fyrir einstaklinga með forsögu um fjölda alvarlegra lota geðlægða 

4.3.10 Framhaldsrannsóknir - eftirfylgdarrannsóknir 

Tilgangurinn með framhaldsrannsóknum/eftirfylgdarrannsóknum var að skoða hvort áhrif MBCT héldist 

yfir lengri tíma. Rannsóknir í þessari samantekt voru fjórar, til að kanna hvort áhrif MBCT íhlutunar 

héldust yfir lengri tíma. Allir þátttakendurnir höfðu áður tekið þátt í átta vikna MBCT námskeiði 

(135,146,140,137).  

 

Hollensk rannsókn Spinhovens og félaga frá árinu (2017) var framhaldsrannsókn, þar sem safnað 

var gögnum þátttakenda frá árunum 2009-2012 sem voru með forsögu um >3 lotur geðlægðar og voru 

til meðferðar á geðheilbrigðisstofnunum eða tóku þátt vegna auglýsinga. Skilyrði var að þátttakendur 

hefðu verið í meðferðarhóp MBCT+mADM áður en rannsóknirnar fóru fram (135). 

Helstu niðurstöður voru að í 15 mánaða eftirfylgdarmælingunum sýndu þátttakendur minni 

geðrænan vanda sem metið var með skilmerkjum DSM-IV og framfarir í hæfni til núvitundar (Tafla 8). 

Betri líðan þeirra lýsti sér í því að þeir höfðu betri stjórn á hugsunum. Rannsakendur benda á að 

MBCT sem viðbót við mADM lofi góðu til að koma í veg fyrir nýjar lotur geðlægðar sem og annan 

geðrænan vanda, eins og taugaveiklun (135). 

 

Í rannsókn Crane o.fl. (2014) var gerð framhaldsrannsókn (e.empirical) sem byggði á reynslu 

MBCT hópa sem var hluti af fjölmennri samanburðarrannsókn, þar sem bornir voru saman MBCT, 

CPE og TAU  hópar (146). Eingöngu voru teknar saman upplýsingar um 99 einstaklinga, sem höfðu 

verið í MBCT hópi til að kanna tengsl milli formlegrar og óformlegrar núvitundaræfinga heima hjá 

þátttakendum og tíðni geðlægðarlota á rannsóknartímabilinu (146). Í framhaldsrannsókninni voru 

þátttakendur beðnir um að skrá niður ástundun við iðkun æfinga í núvitund, sem lauk með sjálfsmati 

að loknum sjö vikum. Endurteknar geðlægðarlotur voru metnar strax eftir 7 vikna iðkun og í 3, 6, 9, og 

12 mánaða eftirfylgd (146). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að meðaltími hópsins sem iðkaði hugrækt (n=61) var 

21.31 mín (SD = 11,39) (Tafla 8) (146). Niðurstöðurnar benda til að marktæk tengsl séu á milli 

formlegrar daglegrar iðkunar núvitundar og betri líðan. Þeir sem stunduðu núvitundaræfingar sjaldnar 

en þrjá daga í viku voru næstum helmingi líklegri til að geðlægðarlotur endurtækju sig en hinir sem 

stunduðu að minnsta kosti æfingar þrjá daga í viku 146). 

 

Í ástralskri rannsókn Kearns og félaga frá árinu 2016 var fylgt eftir fyrri rannsókn á framsýnan hátt 

og þátttakendum var raðað af handahófi í hópa. Þátt tóku 203 skjólstæðingar heilsugæslu sem allir 
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áttu sögu um >3 lotur djúprar geðlægða. Í rannsókninni var metið hvort aukin hæfni til núvitundar 

drægi úr grufl hugsunum (e. rumination), en grufl hugsun er talin geta leitt til geðlægða (140). 

Í helstu niðurstöðum rannsóknarinnar fannst ekki marktækt samband á milli aukinnar 

núvitundarhæfni og fjölda lotna geðlægðar (Tafla 8) (140). 

 

Rannsóknarsnið, ástralskrar rannsóknar Huijbers og félaga frá árinu 2016, var framsýn 

samanburðarrannsókn þar sem 249 þátttakendum var raðað í hópa af handahófi og fylgt eftir að 

lokinni átta vikna MBCT og mADM námskeiðum, en þátttakendur voru hvattir til að draga úr notkun 

geðdeyfðarlyfja (137).  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að þær væru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

að fjölþætt meðferð sé skilvirkari en lyfjameðferð eða MBCT meðferð ein og sér, í meðferð á alvarlegri 

geðlægð. (Tafla 8). Niðurstöðurnar sýndu að 69 af 128 þátttakendunum sem voru í MBCT, hættu á 

lyfjum eða (54%) og 47 af 121 þátttakendum sem voru í MBCT + mADM hópnum (39%). Auknar líkur 

voru á að þeir sem hættu lyfjanotkun í báðum hópunum fengu lotur geðlægðar á tímabilinu (RR = 

1,38, 95% CI 1,05-1,83) (137).  

Við 15 mánaða eftirfylgd mældust lotur geðlægðar hjá 46 af 67 þátttakenda (69%) í MBCT hópnum 

sem hættu lyfjatöku, samanborið við 31 af 68 einstaklinga (46%) í MBCT+mADM hópnum (RR = 1,5, 

95% CI 1,11-2,05). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tími á milli geðlægðarlota var styttri hjá þeim sem 

hættu lyfjagjöf í MBCT hópnum (137). 

4.3.10.1 Samantekt á framhaldsrannsóknum sem mátu áhrif MBCT yfir lengri tíma 

Í þessari samantekt eru fjórar framhaldsrannsóknir sem unnar voru á árunum 2014 til 2017. 

Heildarfjöldi þátttakenda var 689 einstaklingar með forsögu um alvarlegar lotur geðlægða, sem höfðu 

áður tekið þátt í átta vikna MBCT námskeiði. Rannsóknartíminn var eitt ár í einni rannsókn, tvær 

rannsóknir stóðu yfir í 15 mánuði og ein í 2 ár. Rannsakendur beittu mismunandi aðferðum við 

rannsóknir og viðmiðunarhóparnir voru ólíkir (135,146,140,137).  

Í rannsókn Spinhoven og félaga tóku 138 einstaklingar úr rannsóknum Huijbergs frá árunum 2012 -

2015 þátt í rannsókninni, sem var 48.9% þátttökuhlutfall. Þátttakendum var ráðlagt að taka áfram 

óbreyttan skammt af lyfjum á meðan rannsókn á MBC+mADM hópum stóð yfir (135).  

Í annarri rannsókn Huijbergs frá árinu 2016 voru 249 þátttakendur sem höfðu áður tekið þátt í 

MBCT+mADM hópi. Þátttakendum var slembiraðað í hópa þar sem MBCT hópnum sem hafði haldið 

áfram lyfjagjöf MBCT-mAMD var boðið að hætta að taka inn lyfin,  en hinum sem eftir stóðu og 

tilheyrðu MBCT+mAMD hópi héldu óbreyttri lyfjameðferð (137). 

Í rannsókn Kerns og félaga voru 203 þátttakendur en þeir höfðu áður tekið þátt í MBCT námskeiði. 

Þeim var fylgt eftir í tvö ár og áhersla lögð á að kanna hvort að áhrif MBCT gæti dregið úr 

endurteknum niðurrifshugsunum og þar með geðlægð (140).  

Í rannsókn Crane og félaga voru þátttakendur sem höfðu verið í MBCT hóp teknir úr rannsókninni, 

sem áður hafði verið slembiraðað í MBCT, TAU eða CPE (166). Í MBCT hópnum voru 99 
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þátttakendur, sem hvattir voru til að halda áfram að iðka núvitundaræfinga í 40 mínútur 3-7 daga 

vikunnar í heilt ár (146).  

Niðurstöður þriggja rannsókna þeirra Spinhoven, Crane og Kerns bentu til að MBCT hefði áhrif til 

batnaðar, en niðurstöður rannsóknar Huijbers og félagar sýndi að þeir sem hættu notkun 

geðdeyfðarlyfja í MBCT+mADM hópnum var hættara við að sýna einkenni geðlægðar yfir þriggja 

mánaða eftirfylgdartíma (135,146,140,137). 
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5 Umræða 

Í þessari kerfisbundu samantekt á 40 rannsóknum var tilgangurinn að meta hvort MBCT meðferð (e. 

Mindfulness Based Cognitive Therapy) geti nýst einstaklingum með geðlægð:  

• Til að draga úr og/eða koma í veg fyrir endurteknar lotur geðlægðar.  

• Sem forvörn í lýðheilsulegum tilgangi til að stuðla að bættum lífsgæðum einstaklinga í 

geðlægð. 

• Til að bæta geðheilbrigði almennt. 

Allar rannsóknirnar byggðu á átta vikna MBCT meðferðakerfi Segals, Teasdales og Williams, sem 

þróað var til að gagnast sjúklingum með geðlægð eða með forsögu um endurteknar lotur geðlægðar 

(15). Viðmið við val á rannsóknum var að þær væru ritaðar á ensku, ritrýndar, valdar út frá alvarleika 

geðlægðar og fjölda lota geðlægðar, að í rannsóknunum væru notaðir mælikvarðar til að meta árangur 

meðferðar og heildartexti aðgengilegur. Í 34 rannsóknum var heildartexti ekki aðgengilegur, annað 

hvort læstur eða engin texti.  

Rannsóknirnar sem samantektin byggir á eru frá 13 löndum, sem birtust á 17 árum eða frá því að 

fyrsta rannsóknin á áhrifum MBCT var gerð árið 2000 til nýjustu rannsóknanna, sem birtust árið 2017. 

Fjöldi þátttakendanna í rannsóknunum voru 4.063, flestir með forsögu um >3 lotur geðlægða. 

Meðalaldur þátttakenda var 45 ára og aldursbilið var frá 18 til 88 ára og kynjahlutfall var 70% kvenfólk 

og 30% karlmenn. 

 

5.1 Áhrif MBCT á geðlægð 

Algengast var að mælingar væru gerðar við grunnlínu fyrir íhlutun og að henni lokinni. Lengd eftirfylgni 

var breytileg allt frá átta vikum að tveimur árum lengst. Þeir sem voru útilokaðir frá þátttöku í 

rannsóknunum voru þeir sem greinst höfðu með önnur geðræn vandamál en geðlægð, þeir sem 

nýlega höfðu fengið vitneskju um alvarlegan sjúkdóm, áttu við fíknivanda að stríða, höfðu nýlega misst 

ástvin eða vegna annarra yfirstandandi áfalla í kjölfar alvarlegra atburða í lífinu sem hafði áhrif á líðan, 

sem talið var að gæti skekkt mat.  

Algengasta mælitækið í rannsóknunum var BDI-II sem mældi alvarleika geðlægðar en í upphafi 

rannsóknar var algengast að greint hefði verið samkvæmt skilmerkjaskrá DSMI-IV og SCID 

geðgreiningarviðtala til að meta hvort einstaklingar uppfylltu skilyrði til að taka þátt í rannsóknunum. 

Aðrar algengar mælingar voru RRS sem mældi endurteknar neikvæðar/óboðnar hugsanir (grufl 

hugsanir) og nokkrir listar voru notaðir sem lögðu mat á hæfni til núvitundar, lífsgæði og kvíða (Viðauki 

2). Rannsóknirnar voru framkvæmdar á sjúkrastofnunum, göngudeildum sjúkrahúsa, 

heilsugæslustöðvum, háskólasjúkrahúsum og rannsóknardeildum háskóla.  

Niðurstöður í þessari samantekt bentu til að MBCT meðferð dragi úr alvarleika geðlægðar, fækki 

lotum geðlægðar og lengi tíma á milli geðlægðarlota í samanburði við samanburðarhópa. Rannsókn 

Bondolfi og félaga sýndi til dæmis eftir 14 mánaða eftirfylgni, að lengd milli geðlægðarlota var 
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marktækt lengri hjá MBCT+TAU hópnum eða 204 dagar í samanburði við TAU hóp sem voru 69 dagar 

(164).  

MBCT hópar sýndu marktækar framfarir á geðlægðarkvarðanum í samanburði við 

samanburðarhópana að undanskildum CBT og mADM hópunum, þar sem ekki mældist marktækur 

munur á milli hópa. En allir sýndu framfarir frá grunnlínu (103,162,143,158,153,160,161). 

Samanburður sem gerður var á kostnaðargreiningu í tveimur rannsóknum sýndi ekki marktækan mun 

á milli mADM, CBT og MBCT (36,167).  

Í fyrstu rannsókninni sem gerð var á MBCT var meðferðin borin saman við TAU hóp. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að MBCT sýndi að á BDI-II kvarða dró úr geðlægð og mældist 

marktækur munur á MBCT og TAU hópnum (36). Þótti því verðugt að rannsaka þetta úrræði betur. 

Niðurstöður mælinga á endurteknum lotum geðlægðar í fyrstu rannsókn Teasdale og félaga á áhrifum 

MBCT í samanburði við TAU hóp sýndu að tíðni endurtekinna geðlægðalota var 40% í MBCT hópnum 

á móti 60% hjá samburðarhópnum TAU (36)  

Í rannsókn Ma og félaga frá árinu 2004 var tíðni endurtekinna geðlægðalota hjá MBCT hópnum 

metinn 36% á móti 64% í samanburðarhópnum TAU (172). Niðurstöður rannsókna Bondolfi og félaga 

frá árinu 2010 voru sambærilegar niðurstöðum rannsókna Teasdale og Ma og tíðni endurtekinna 

geðlægðalota í þeirri rannsókn var 33% í MBCT hópnum á móti 67% í TAU hópnum (164). 

Þátttakendur voru almennt ekki í geðlægð þegar íhlutun hófst í þessari samantekt en í rannsókn 

Kenny og félaga voru þátttakendur í geðlægð í byrjun rannsóknar, þar sem hefðbundin meðferð hafði 

ekki gagnast þeim. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar dró úr alvarleika geðlægðarinnar eftir MBCT 

íhlutun (170).  

Í niðurstöðum fyrstu rannsóknar Teasdale og félaga frá árinu 2000 var bent á að MBCT gagnaðist 

helst þeim sem höfðu forsögu um >3 lotur geðlægðar en ekki hinum sem höfðu forsögu um <2 lotur 

geðlægðar (36). Rannsókn Ma og félaga frá árinu 2004 staðfesti þessar niðurstöður (172).  

Í rannsókn Geschwind og félaga frá 2012 gagnrýndu þeir niðurstöður rannsókna þeirra Teasdale 

og Ma (156). Þeir héldu því fram, að það væru ekki rök fyrir því að hafna þeim einstaklingum um 

MBCT meðferð sem hefðu forsögu um <2 lotur geðlægðar (36,172,156). Þeir bentu á að ekki væri 

hægt að neita einstaklingum sem væru með <2 lotur, þrálát en væg einkenni geðlægðar um meðferð 

sem bætt gæti lífsgæði þeirra (156). Því að með MBCT meðferð getur einstaklingur lært að meta 

kveikjur um að lota kunni að vera í uppsiglingu (156). Því til staðfestingar bentu Geschwind og félagar 

á rannsókn Segals o.fl., frá árinu 2010 en í henni kom fram að fyrir tilstilli MBCT kynni að vera unnt að 

sporna við endurteknum lotum geðlægða óháð fjölda fyrri lota (162).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar á einstaklingum sem voru með greinda væga geðlægð og hjá þeim 

sem ekki voru í geðlægð en með forsögu geðlægar, var árangur MBCT sambærilegur og í mAMD 

hópi, en þar dró úr tíðni á lotum geðlægðar um 73% sem var marktæk betri árangur en hjá PLA 

hópnum. Meðal sjúklinga með engin geðlægðareinkenni fannst ekki munur á milli MBCT, mADM og 

PLA hópanna (Tafla 4) (162).  

Í eftirfylgni sýndu MBCT hóparnir betri niðurstöður í mati á langtímaáhrifum, þ.e. það dró úr tíðni á 

lotum geðlægðar í samanburði við samanburðarhópana. Sérstaklega ef iðkun núvitundar hélt áfram 
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eftir íhlutun. Algengt var að núvitundariðkunartímum þátttakenda fækkaði eftir að átta vikna meðferð 

var lokið (171).  

Í mælingum Kuykens og félaga frá árinu 2008 kom fram að áhrif MBCT bættu lífsgæði og líkamlega 

og andlega vellíðan en 46 af 62 þátttakendum eða 75% í MBCT hópnum töldu sig ekki þurfa 

læknisfræðilega aðstoð að íhlutun lokinni (167). Þessar niðurstöður voru sambærilegar niðurstöðum 

framhaldsrannsóknar Kearns og félaga frá árinu 2016 en mælingar þeirra bentu til að áhrif MBCT 

viðhéldist almennt yfir tímabilið allt að tveimur árum eftir meðferð (140).  

Í framhaldsrannsókn Huijbers og félaga frá árinu 2016 kom í ljós að 46 af 67 þátttakendum eða 

69% sem hættu að taka lyf á 15 mánaða eftirfylgdartíma, áttu fremur á hættu að fá geðlægðarlotu 

samanborið við 31 af 68 þátttakendum eða 46% í MBCT+mADM hópnum sem héldu lyfjatöku óbreyttri 

(137).   

5.2 Mikilvægi ástundunar núvitundariðkunar 

Niðurstöður rannsókna á átta vikna MBCT meðferð benda til að hún dragi úr alvarleika geðlægða, en 

leggja áherslu á mikilvægi ástundunar.  

Framhaldsrannsókn Cranes og félaga frá árinu 2014 sem kannaði mikilvægi áhrifa ástundunar, 

leiddi í ljós að þeir sem iðkuðu reglulega núvitundarhugleiðslu oftar en þrisvar sinnum í viku stóðu sig 

betur við að viðhalda bættri líðan sinni heldur en hinir sem iðkuðu núvitund sjaldnar en þrisvar sinnum 

í viku (146).  

Niðurstöður rannsóknar Bondolfi og félaga frá árinu 2010 sýndu að algengt væri að það drægi úr 

ástundun núvitundar þegar leið á eftirfylgd (164). 

5.3 Áhrif MBCT á núvitundarhæfni kvíða, endurteknar niðurrifshugsanir 
og fleira 

Í rannsókn van Aalderen og félaga sýndu niðurstöður mælinga á MBCT hópnum fækkun 

geðlægðareinkenna, kvíða og óboðinna niðurrifshugsana í MBCT+TAU hópnum samanborið við TAU 

hópinn (159).  

Við tveggja ára eftirfylgd í rannsókn Kearns og félaga kom fram að fylgni væri á milli þess að hafa 

hærra skor á núvitundarhæfni og því að það dragi úr geðlægð og að grufl hugsunum fækki (e. 

rumitation) (140). Þær niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Kuyken og félaga frá árinu 2010, 

þar sem þeir báru saman MBCT+mADM og mADM hópa. Þar mældist ekki marktækur munur milli 

hópa en aukin núvitundarhæfni mældist í MBCT+mAMD hópnum, sem höfundarnir töldu vera fyrir 

tilstilli vinsemdar í eigin garð (SC) (e. self compassion) (103).  

Í rannsókn Jermanns og félaga mældist meiri hæfni til núvitundar í MBCT+TAU hópnum, sem bent 

var á að fylgdi marktækri lækkun á neikvæðum viðhorfum sem héldust yfir níu mánaða 

eftirfylgdartímann (151). Geðlægðarlotum fækkaði marktækt meira hjá MBCT+TAU hópnum en í TAU 

hópnum (151).  

Í rannsókn Batinks og félaga gáfu niðurstöður mælinga vísbendingu um minni geðlægð hjá 

MBCT+TAU hópnum samanborið við TAU hóp á meðan meðferð stóð samhliða aukinni hæfni til 
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núvitundar (152). Rannsóknin studdi fyrri niðurstöður að því leyti að aukin núvitundariðkun geti dregið 

úr áhyggjum og eflt jákvætt viðhorf þátttakendanna (152).  

Rannsóknarniðurstöður eru nokkuð samhljóða að áhrif MBCT meðferðar geti dregið úr líkum á 

geðlægð og haldist í hendur við aukna hæfni til núvitundar og kunni að sporna við óboðnum 

hugsunum.  

Í rannsókn Spinhovens og félaga var safnað saman gögnum frá þátttakendum sem höfðu tekið þátt 

í átta vikna MBCT+mAMD meðferð á árunum 2009-2012 (135). Við 15 mánaða eftirfylgd hafði dregið 

úr geðrænum vanda og núvitundarhæfni hafði aukist (135).  

Rannsókn Li og félaga var frábrugðin hinum rannsóknaraðferðunum, þar sem þau notuðu 

segulómun til að leggja mat á árangur. Viðmiðunarhópurinn var einnig frábrugðinn öðrum hópum því 

bornir voru saman þátttakendur í alvarlegri geðlægð og heilbrigðir einstaklingar (138). Samanburður 

fyrir og eftir íhlutun leiddi í ljós að það dró úr einkennum geðlægðar á BDI-II kvarða hjá hópnum sem 

var í geðlægð, einnig jókst virkni í heila hjá þeim hóp á segulómmyndum í kjölfar þessarar íhlutunar. 

Þessar breytingar sáust ekki hjá heilbrigða viðmiðunarhópnum (138). 

5.4 Mat þátttakenda 

Rannsókn Kenny og félaga sýndi marktækar framfarir á BDI-II mælingum fyrir og eftir íhlutun hjá 

einstaklingum með forsögu >3 lotur geðlægðar (170). Þátttakendur mátu námskeiðið áhugavert og 

gáfu því einkunnina 8.5 af 10.  

Í rannsókn Allens og félaga sögðu þátttakendur í viðtölum, að með því að nýta 

núvitundarhugleiðslu ykist hæfni þeirra til að taka eftir eigin líðan og bregðast við henni með því að 

hugsa jákvætt, hlúa að sér eða gera eitthvað uppbyggjandi (165).  

Í rannsókn Kingstons og félaga kom fram í viðtölum við þátttakendur að með þjálfun núvitundar eða 

MBCT aukist færni einstaklingana til að einbeita sér að önduninni og fylgjast með huganum þegar 

hann fer á flakk, án þess að dæma, og ná þannig stjórn á hugsunum og tilfinningum í þeim tilgangi að 

sporna við geðlægð og tilfinningalegum hegðunarvanda (168). 

Rannsókn Smith og félaga sýndi lækkun á BDI-II mælingum eftir íhlutun hjá eldri borgunum á 

aldrinum 65 til 88 ára, sem glímt höfðu við þráláta geðlægð og höfðu forsögu um >3 lotur geðlægðar 

(169). Í viðtölum kom fram að þátttakendum fannst ástundun á núvitund auðvelda sér að vinna gegn 

geðlægð (169). Þátttakendur töluðu um að þegar þeir skildu hvað fælist í núvitund þá fannst þeim 

áhrifin og stjórn á eigin líðan aukast. Ári seinna héldu ellefu þátttakendur áfram að hugleiða nokkuð 

reglulega (169).  

5.5 Í hverju felast áhrif MBCT? 

Á þeim árum sem samantektin nær yfir hefur þekking á áhrifum MBCT meðferðar aukist, þó enn miðist 

hún við að skilja hver raunveruleg áhrif MBCT séu og hver langtíma virknin hennar sé. Áhrif MBCT á 

geðlægð og lotur geðlægðar eru talin felast annars vegar í HAM, sem er gagnreynd meðferð, og 

hugmyndafræði iðkunar núvitundar, sem er stýrð og meðvituð öndun, að dvelja í andartakinu og ná við 

það stjórn á hugsunum án þess að dæma þær eða festast í þeim. Einstaklingurinn lærir að gera sér 

grein fyrir að hann er ekki hugsanirnar, tilfinningarnar eða verkir og þannig nær hann að aðskilja sig og 
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horfa hlutlaust á hugsanir, tilfinningar og verki. Með þessu lærir einstaklingurinn að taka eftir í 

andartakinu, ná innri ró og gleði, sem talið er að auki lífshamingju og heilsu hans. 

5.6 Styrkleikar og takmarkanir 

Helstu takmarkanir þessarar samantektar felast í því hve skammt rannsóknir á MBCT eru á veg 

komnar og fjöldi rannsókna takmarkaður, bæði til að bera saman og til að skilja í hverju hin 

raunverulega virkni MBCT er fólgin. Í rannsóknunum var ólíkum aðferðum beitt og mismunandi 

mælitæki notuð. Í samantektinni var fyrst og fremst gerð grein fyrir niðurstöðum sem lögðu mat á 

geðlægð, hæfni til núvitundar og endurteknar hugsanir.  

Gerð var grein fyrir niðurstöðum annarra mælinga ef það vakti athygli rannsakenda og var það þá 

sérstaklega tekið fram í niðurstöðum rannsókna. Í nokkrum rannsóknum voru mjög fáir þátttakendur. 

Eins má segja að samanburðarhópar í samantektinni hafi verið nokkuð ólíkir.  

Helstu styrkleikar samantektarinnar var að hún gaf nokkuð góða yfirsýn yfir þær rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á áhrifum MBCT á geðlægð. Þó samanburðarhóparnir hafi verið ólíkir, þar sem 

notast var við ellefu mismunandi íhlutanir, voru þátttakendur hópanna nokkuð sambærilegir hvað 

varðar kyn, aldur og fjölda lotna geðlægða.  

Samantektin gefur yfirlit yfir sögu og þróun rannsókna á áhrifum MBCT gegn geðlægð og 

endurteknum lotum geðlægðar frá fyrstu rannsókninni sem gerð var á áhrifum MBCT árið 2000 til 

ársins 2017 þegar samantektinni lauk (36). Sjá má hvernig áherslur rannsókna hafa þróast frá því að 

meta eingöngu samanburð á TAU hópi við MBCT hóp til þess að reyna að rannsaka í hverju 

raunveruleg áhrif ástundunar núvitundar felst. 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu samantektar er samhljóða öðrum samanburðarannsóknum, 

systematic review, sem gerðar hafa verið á áhrifum MBCT á geðlægð og lotum geðlægðar. 

5.7 Gagnrýni rannsakenda á rannsóknir á MBCT 

Í umræðum sem komu fram í rannsókn Huijbergs og félaga frá árinu 2015 gagnrýndu þeir rannsóknir 

sem hafa skilað góðum árangri á áhrifum MBCT (143). Þeir vildu benda á að um svokallaða 

bjaga/valskekkju (e. selection bias) gæti verið að ræða, sem felst í vali á þátttakendum eða ósk 

þátttakenda um að komast í MBCT meðferðarhópinn (143). Bentu þeir á að þátttakendur sem bjóði sig 

fram til þátttöku í MBCT rannsóknir séu jákvæðir gagnvart MBCT og hafi það áhrif á niðurstöður. Í 

rannsókn þeirra sem gerð var ári seinna var mat lagt á áhrif MBCT með tilliti til óska eða viðhorfs 

þátttakenda til að veljast í ákveðinn hóp og rannsakað, en niðurstöður leiddu í ljós að valkvæðni hefði 

ekki haft áhrif á árangur (137). 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar samantektar á áhrifum MBCT meðferðar benda til að hún sé gagnleg sem 

meðferð og forvörn gegn endurteknum lotum geðlægðar og gæti nýst af þeim sökum í lýðheilsulegum 

tilgangi bæði inni á stofnunum og einnig sem fyrirbyggjandi meðferð gegn endurtekinni geðlægð.  

Ályktunin byggist á niðurstöðum samantektar þessarar kerfisbundnu rannsóknar sem bendir til að 

áhrif MBCT kunni að: 1) draga úr tíðni lota geðlægðar, 2) lengja tímann sem líður á milli lotna 

geðlægða eftir íhlutun, 3) draga úr alvarleika geðlægðar, 4) draga úr endurteknum niðurrifshugsunum 

og 5) bæta lífsgæði. Auk þess benda niðurstöðurnar til að aukin hæfni til núvitundar geti verið 

lykilþáttur í árangri MBCT umfram samanburðarhópa, en aukin núvitundarhæfni virðist samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðunum draga almennt úr geðlægð.  

Það er mat höfundar að yfirlitið dragi fram þann vaxandi vanda sem tengist geðlægð sem blasir við 

í hinum vestræna heimi. Með greiningu á rannsóknunum í samantektinni má telja að þær séu nokkuð 

einróma um að áhrif MBCT séu gagnleg, bæði sem meðferðarúrræði og viðbót við hefðbundnari 

tegundir meðferða, eins og CBT, mADM og TAU.  

Niðurstöður rannsóknanna sem báru saman MBCT, CBT og mADM benda til þess að MBCT sé 

jafn áhrifarík. MBCT kann því að teljast verðugur valkostur sem árangursrík meðferð í baráttunni við 

vaxandi geðheilbrigðisvanda sem tengist geðlægð. 

Þó að niðurstöður eftirfylgnimælinga sýni að áhrifin vari eftir íhlutun og séu áhrifameiri fyrir fólk með 

geðlægð samkvæmt rannsókn Li og félaga þá gerist það fyrst og fremst þegar einstaklingur ástundar 

iðkun núvitundar (138). Ástundun æfinga núvitundar í kjölfar MBCT meðferðar þeirra sem eru með 

forsögu um geðlægð er talin mikilvæg til að viðhalda árangri. Líkja má ástundun núvitundar við 

mikilvægi þess að stunda líkamsrækt og borða hollan og næringarríkan mat. Af því má álykta að 

regluleg ástundun núvitundar, í kjölfar átta vikna MBCT meðferðar, sé mikilvægur liður til að sporna 

gegn endurteknum lotum geðlægðar og til að upplifa betri líðan. 

Næstu skref telur höfundur vera að leggja áherslu á að unnið sé að fleiri langtímarannsóknum til að 

meta hvort að regluleg iðkun núvitundar, sem byggist á MBCT, hafi langvarandi áhrif fyrir einstaklinga 

sem eru í áhættuhópi fyrir endurteknum lotum geðlægðar. Skoða þarf betur hvort að slík iðkun hafi 

einnig áhrif á kvíða og endurteknar niðurrifshugsanir, sem eru fylgifiskar geðlægðar. Það er einnig 

mikilvægt að gera rannsóknir á því hver séu raunveruleg áhrif núvitundar í MBCT meðferðinni. 
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Fylgiskjal 1 

Uppbygging átta vikna MBCT námskeið 

 

Átta vikna MBCT námskeiðs byggist á bók Segals og félaga, Mindfulness- Based Cognitive Therapy 
for Depression (55). 

 

1. Vika. Meðvitund og sjálfstýring. 

 Nemendum sýnt hvernig þeir geta uppgötvað hvort ,,sjálfstýringin’’ sé á eða ekki. Einnig 

eru kenndar aðferðir til að taka stjórn á hugsunum sínum og atferli.  

 Rúsínuæfingin skerpir á skynfærum: Lykt, bragði, sjón, snertingu og heyrn.  

o Líkamsrýni, meðvitað er ferðast í gegnum líkamann. 

 Heimavinna fyrir vikuna: Æfingar og skráningarplan fyrir vikuna lagt fyrir. 

o Æfingar á CD diskum: Núvitundaræfing og líkamsskönnun.  

 

2. Vika. Að lifa í höfðinu á sér. 

 Líkamsskönnun. Nemendum er gerð grein fyrir því hve auðvelt það er að missa sig í 

endurteknum hugsunum. Oft neikvæðum tengdum ótta og áhyggjum. Æft er: Að sleppa, 

dæma ekki og einbeita sér að öndun og vera í beinum tengslum við líkamann. 

 Æfingar með hugsanir og tilfinningar. 

 Æfing í að uppgötva ánægjulega reynslu. 

 10 mínútna sitjandi hugleiðsla. 

 Heimavinna: 

o Líkamsskönnun. 

o 10 mínútna hugleiðsla. 

o Gleðileg dagleg upplifun. 

o Núvitundaræfing: Hefðbundið atferli. 

 

3. Vika. Safna saman hugsunum og úrvinnsla. 

 5 mínútna æfing í að horfa eða hlusta. 

 30 mínútna sitjandi hugleiðsla. Æfing í að taka eftir þegar hugurinn fer á flakk.  

1) Taka eftir hugsun  

2) Snúa huganum aftur að önduninni, ná þannig að vera hér og nú í líkamanum.  

(Notuð er meðvituð öndun til að ná einbeitingu hugans á líkamann).  

3) Æfð viðbrögð við líkamlegri líðan með sama hætti.  

 Núvituð líkamshreyfing. 

 Skráningarlisti yfir óþægilega reynslu. 

 Heimavinna: 

o Líkamsteygjur og öndun. (Leiðbeiningar á CD). 
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o 40 mínútna núvitundar hreyfingar. 

o Skráning á óþægilegri reynslu. 

o 3ja mínútna öndunaræfingar 3 sinum á dag, alla daga. 

 

4. Vika. Taka eftir fælni / andúð. 

 5 mínútna æfingar í að taka eftir (sjá/ hlusta). 

 30 – 40 mínútna sitjandi hugleiðsla. 

o Vakandi vitund, einbeiting á öndun, á líkamann, á hljóð, skoða hugsanir.   

o Hlusta á upplestur á ljóði t.d. Villigæsir (e. Wild Geese). 

 Heimavinna: 

o Sitjandi hugleiðsla. 

o Núvitundar hreyfingar. 

o 3ja mínútna hefðbundin öndunaræfing. 

Æfð viðbrögð við óþægilegum tilfinningum. 

o Skráning á óþægilegri reynslu. 

 

5. Vika. Samþykki/ láta afskiptalaust 

 30 – 40 mínútna sitjandi hugleiðsla. 

o Meðvituð öndun og meðvituð skynjun í líkamanum. 

Kennt að fylgjast með hvernig hugsanir og tilfinningar hafa áhrif á viðbrögð 

líkamans. 

 Upplestur á ljóði Rumis, Gestahúsinu (e.The Guest House). 

 Heimavinna. 

o Vinna með erfiða hugleiðslu. Ekki leidd. 

o 3 mínútna öndunaræfing. 

o 3 mínútna öndunaræfing með áherslu á að taka eftir óþægilegum hugsunum og 

tilfinningum. 

 

6. Vika. Hugsanir eru ekki raunveruleikinn. 

 30-40 mínútna sitjandi hugleiðsla þar sem einbeitingin er á öndun, líkamann, hljóð, 

hugsanir/tilfinningar.  

o Sérstaklega er tekið eftir hvernig við hvað við tengjum hugsanir þegar þær koma. 

 Æfing að skoða: Skap, tilfinningar hugsanir og viðhorf. 

 Öndunarrými. 

 Einkenni bakslags geðlægðar. 

 Þagnarstund 10 til 20 mín. 

 Heimavinna. 

o Hugleiðsluæfingar í 40 mínútur á hverjum degi.  
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o Æfingar eftir eigin vali. 

o 3ja mínútna öndunaræfing. 

o 3ja mínútna öndunaræfing sem þjálfar viðbrögð við óþægilegum tilfinningum. 

 

7. Vika. Hvernig get ég hugsað sem best um mig? 

 30-40 mínútna sitjandi hugleiðsla. Meðvitund um líkama og öndun. Taka eftir hvernig hugsanir 

og tilfinningar tengjast viðbrögðum sem koma fram í líkamanum. Sérstaklega eru skoðuð áhrif 

af erfiðri reynslu sem upp geta komið í æfingunum. 

 Æfa skráningu. 

 Heimavinna: 

o Æfing til að skoða tengingu milli virkni og skapgerðar. 

o Ákvarða viðbrögð þegar tilfinning/skap verður yfirþyrmandi. 

o Jafnvægisæfingar: Nærandi viðbrögð og niðurrífandi viðbrögð. 

o Útbúa lista yfir ánægjulega og eflandi hluti sem hægt er að gera. 

o 3ja mínútna öndunaræfing sem er fyrsta skrefið í að ástunda núvitund. 

o Skilgreina atriði til að bregðast við breytilegri vanlíðan. (Aðsteðjandi lotum geðlægðar). 

o 3ja mínútna öndunaræfing eða núvitundar ganga (e. Mindful Walking). 

o Velja úr hvað hentar viðkomandi fyrir áframhaldandi iðkun. 

o 3ja mínútna öndunaræfing 3 sinnum á dag. 

o 3ja mínútna öndunaræfing í hvert skipti þegar vart verður við erfiða/óþægilega 

tilfinningu. 

o Þróa eigin lista til að bregðast við þegar vart verður við geðlægð eða neikvæðar 

hugsanir. 

 

8. Vika. Að viðhalda og þróa áfram nýju kennsluna. 

 Líkamsrýni. 

 Farið yfir helstu atriði og spurningum svarað.  

 Einstaklingsmiðuð ráð gefin. 

 Farið yfir skráningar og viðbragðsáætlanir. 

Á námskeiðinu eru CD diskar með ýmsum hugleiðsluæfingum, námsefni sem er bæði með 

leiðbeinandi kennslu og skráningarblöðum sem viðkomandi getur tekið mið af og haldið áfram að nýta 

sér eftir að námskeiðinu lýkur. 
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Fylgiskjal 2  

Listi yfir mælitæki sem notuð voru í rannsóknunum.  

Mælitæki fyrir þunglyndi/geðlægð  

BDI-II (e. Beck Depression -inventory II) 

Byggist á tuttugu og eins atriða sjálfsmatslista. Spurningalistinn er nýttur til að meta vægi, hugrænna 

þátta, hvatningu, hegðun, líffræðileg og kynferðisleg einkenni þunglyndis (1).  

 

BSS (e. Beck Scale for Suicide Ideation) 

Nítján atriða listi þar sem hver liður er á kvarðanum frá 0 til 2. Hæst gefur listinn 38 stig. Því hærri sem 

stigin eru því meiri líkur eru á að einstaklingurinn sé með fleiri sjálfsvígshugsanir (2). 

 

BSI (e. Brief Symtom Inventory) 

Fimmtíu og þriggja atriða listi þar sem hver liður er metinn á 5 punkta Likert kvarða og er honum ætlað 

að meta geðræn einkenni (3). 

 

CES-D (e.Center of Epidemiological studies - Depression Scale) 

Tuttugu atriða listi sem metur núverandi alvarleika á þunglyndi og kvíða. Niðurstöðurnar eru á bilinu 0 

til 60. Því hærri sem skorið er því alvarlegra er þunglyndið (4). 

 

DAS (e. Dysfunctional Attitude Scale) 

Mælir óeðlileg viðhorf sem oft tengjast þunglyndi. Fjörtíu atriði eru metin á 7 punkta Likert kvarða sem 

er á bilinu 1 til 7. Heildarstig eru á bilinu 40-280. Því hærri sem skorin eru getur verið vísbending um 

óeðlilegri viðhorf (5). 

 

DASS (e. Depression Anxiety Stress Scales) 

Er spurningalisti með tuttugu og einni spurningu á kvarðanum 0 til 3, sem metur þunglyndi, kvíða og 

streitu (6). 

 

DSM-IV (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4th edition) 

DSM-IV og DSM-IV- TR, eru flokkunarlistar sem gefnir eru út af American Psychiatric Association 

(APA). Listarnir eru notaðir við greiningu geðraskana (7, 8). Þessi flokkun er stöðluð til að greina 

mismunandi geðraskanir og er hún nýtt til að læknar, vísindamenn, stofnanir, lyfjafyrirtæki, réttarkerfi 

og stefnumótendur tali sama tungumálið. 
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HADS-A (e. Hospital Anxiety and Depression Scale – Axiety subscale) 

Sjö atriða listi sem metur núverandi alvarleika kvíða og er á kvarðanum frá 0 til 21. Því hærra sem 

skorið er því alvarlegri er kvíðinn (9). 

 

HAM-D (e. Hamilton Rating Scale for Depression) 

HAM-D17 (e. Hamilton Depression Rating Scale) 

HRSD (e. Hamilton Rating Scale for Depression) 

HRSD-17(e. Hamilton Rating Scale for Depression 

Ofangreindir kvarðar eru sambærilegir og byggjast allir á Hamilton kvarðanum. Hann getur bæði verið 

með 17 eða 21 stöðluðum spurningum. Metin eru upphafsgildi frá grunnlínu. Niðurstöður skoranna 

geta verið frá 0 til 63 m.v. 21 spurningu. Mælikvarðinn gefur vísbendingu um alvarleika þunglyndis og 

gefur til kynna áhrif, hegðunar og líffræðilegra einkenna (10) (11). (Ofangreind heiti eru mismunandi 

þýðingar rannsakenda á sama kvarða). 

 

MADRS (e. Montgomery-Asbert Depression Rating Scale) 

Tíu atriða þunglyndiskvarði þar sem hver spurning gefur valmöguleika á bilinu 0 til 6. Heildareinkunn 

getur verið samtals á bilinu 0 til 60. Því hærra sem skorið er því alvarlegri eru þunglyndiseinkennin (12, 

13).  

 

SCID-I (e. Structured Clinical Interwiew for DSM) 

Er viðtalslisti ætlaður fagfólki til að taka kerfisbundin viðtöl við sjúklinga fyrir DSM-IV greiningakerfi. 

Tilgangurinn er að bæta viðtalstækni ekki hvað síst í rannsóknum (14) (15) (16).  

 

SCID-II (e. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorder) 

Er einnig kerfisbundinn viðtalslisti ætlaður fagfólki sem notaður er til að vinna með DSM-IV (17) (18).  

CIDI ( e. Composite Internationa Diagnostic Inerview CIDI –AUTO) er tölvuútgáfa af sama lista (19). 

 

RRQ (e. Rumination/Reflection Questionarie) 

Mælir tvo þætti: Annars vegar mælir hann: Ósjálfráðar endurteknar neikvæðar hugsanir um sjálfan sig 

án tilvísunar í þunglyndi. Hins vegar sjálfsskoðun, jákvæðar/neikvæðar hugsanir um sjálfan sig, forvitni 

frekar en vanlíðan. Atriðin eru metin á 5 punkta kvarða, frá 1 (mjög ósammála) til 5 (mjög sammála). 

Því hærra sem skorið er, því líklegra er tilhneiging til ósjálfráðra endurtekinna, neikvæðra hugsanna 

þ.e. viðkomandi telst vera með neikvætt sjálfsmat (20). 
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RSS (e. Rumination on sadness Scale) 

Er þrettán atriða listi með 5 liðum sem mæla ósjálfráðar daprar hugsanir yfir tveggja til þriggja vikna 

tímabil (21). 

 

RUM (e. Rumination scale) 

Tuttugu og tveggja atriða sjálfsmatslisti sem metur ósjálfráðar hugsanir og þunglyndi ásamt truflandi 

atriðum eins og hæfni einstaklingsins til að leysa vandamál eða fást við hættulegar athafnir (22). 

 

CTQ (e. Clindhood Trauma Questionnarie) 

Spurningarlisti sem metur áhrif áfalla og vanlíðan frá bernsku (23). 

 

EQ (e. Experiencs Questionnaire) 

Tuttugu atriða sjálfsmatslisti sem metur ósjálfráðar hugsanir og upplifun tilfinninga (24). 

 

GHQ-12 (e. General Health Questionarie) 

Mælir andlega (sálræna) líðan sem getur gefið skýra mynd af breytingum á líðan (25). 

 

IDS-C (e. Inventory of Depressive Symptomatology, clinician-rated) 

Samanstendur af tuttugu og sjö atriða lista með valmöguleikum frá 0 til 3. Spurningar um líkamlega og 

andlega líðan, sem notað er bæði við grunnlínu og í eftirfylgni (26). 

 

IDS-SR30 (e. Inventory of Depressive Symtoms, Self-rating) 

Þrjátíu atriða sjálfsmatslisti á kvarðanum 0 til 3 sem fjallar um matarlyst, þyngd o.fl. (26) 

 

MHC-SF (e. Mental Health Continuum –Short from) 

Mæling á andlegri heilsu. Stytt form.  

 

MHC-SF-EM Emotional: 

Mælir tilfinningar og vellíðan (3 liðir á kvarðanum 0 til 15). 

 

MHC-SF-SOC Social: 

Mælir félagslega vellíðan (5 liðir á kvarðanum 0 til 25) 

 

MHC-SF-PSY psychological: 

Mælir andlega/sálfræðilega vellíðan (6 liðir á kvarðanum 0 til 30) (27). 
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MOPS (e. Mesure of Parenting Style) 

Fimmtán atriða sjálfsmatsliti sem metur óvirkni foreldra. Þátttakendur skrá upplifun sína af foreldrum 

sínum. Samskipti við móður, aðskilnað við föður og eigin hegðun yfir 16 ár með því að nota fjögurra 

atriða skala frá: 0 = alls ekki sammála, til 3 = algerlega sammála (28). 

 

PANAS (e. The Positive and Negative Affect Schedule) 

Tuttugu atriða sjálfsmatslisti til að meta skapgerð með fimm kvörðum (29). 

 

PGWBI (e. Psychological General Well Being Index) 

Tuttugu og tvö atriði samansett í sex undirkvarða sem meta: Kvíða, depurð, jákvæðni, velferð, 

sjálfstjórn almenna heilsu og orku. Á heimsvísu er stuðullinn reiknaður sem summa af niðurstöðum 

þessara sex kvarða (30) (31). 

 

PHQ-2 (e. The Patient Health Questionnaire-2) 

PHQ-2 er spurningalisti sem metur depurð, vansæld og áhugaleysi yfir tveggja vikna tímabil. PHQ-2 

eru fyrstu tvö atriðin í PHQ-9. Tilgangur PHQ-2 er að fylgjast með eða skima eftir þunglyndi sem fyrsta 

skref í greiningu (48). 

 

POMS (e. Profile of Moods Scale) 

Kvarðinn er notaður til að meta ástand skapgerðar: Þunglyndi, reiði, þreytu, orku og spennu (32). 

 

PSWQ (e. Penn State Worry Questionnaire eða Trait Worry The Penn State Worry 

Questionnaire) 

Sextán atriða listi sem mælir kvíða. Því hærra sem gildið er því meiri er kvíðinn (33). 

 

QLDS (e. Quality of Life in Depression Scale). 

Þrjátíu og fjögra atriða listi sem metur lífsgæði þunglyndra sjúklinga (34). 

 

PWB (e. Ryff Psychological Well-being Inventory) 

Spurningalisti með fjörtíu og tveimur atriðum sem gefa valmöguleika frá 1 til 6, frá því að vera mjög 

sammála yfir í að vera mjög ósammála. Spurningarnar eru flokkaðar í sex flokka. Flokkarnir sex meta: 

Tilgang með lífinu, persónulegan vöxt/þroska, umhyggju í eigin garð, sjálfstæði, ábyrgð umhverfis og 

jákvæð samskipti (35). 
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SCS (e. Self-Compassion Scale) 

Tuttugu og sex atriða sjálfsmatslisti sem metur m.a. meðvitund, umhyggju í eigin garð, sjálfsgagnrýni, 

og almenna samkennd (36).  

 

SRRS (e. Social Readjustment Rating Scale) Life Events 

Inniheldur fjörtíu og þrjá lífsviðburði sem gefa forspá um veikindi og afleiðingar þeirra með vægi frá 11 

– 100. Því hærra sem skorið er því meiri er þörfin fyrir styðjandi aðlögunarferli vegna streituáhrifa (37). 

 

SWLS (e. The Satisfaction with Life Scale) 

Fimm atriða listi á sjö liða kvarða sem gefur þátttakendum möguleika á að skrá líðan sína í upphafi 

þátttöku (38).  

 

Trait and State Anxiety 

Tveir listar sem greina ólíka þætti kvíða, þar sem hvor liður inniheldur tuttugu atriði með 4 kvörðum 

(39). 

 

WHOQOL (e. Measuring Quality of Life) 

Tuttugu og sex atriða sjálfmatsspurningar með 5 liðum sem metur fjóra megin þætti: Líkamlega, 

andlega, félagslega og umhverfislega (40).  

 

CEQ (e. The Credibility/Expectancy Questionaire) 

Kvarði sem mælir væntingar. 

 

AAQ-II (e. Acceptance and Action Questionaire-II) 

Tíu atriði á kvarðanum 10 til 70 sem notaður er til að meta hve oft er horfið frá einbeitingu innri 

upplifunar í hugleiðslu og hvernig gengur að samþykkja atburði og veruna í andartakinu. Hærri skor 

segir til um lægri kvarða á EA (sem er skilgreint sem viljaleysi til að viðhalda upplifun/reynslu sem 

kemur fram í hugleiðslu, eins og tilfinningum, hugsunum og líkamlegri skynjun) sem er tilraun til að 

breyta hegðunarmynstri, sem einnig má útskýra með því að þjálfa hæfni sálfræðilegra eiginleika (42) 

(43).  

 

FFMQ (e. Five Facet Mindfulness Questionnaire) 

Þrjátíu og níu atriða sjálfsmatslisti þar sem lagt er mat á fimm megin þætti: Athygli, skynjun, viðbragð 

vitundar, samþykki án þess að dæma og að vera hlutlaus vegna upplifunar af innri reynslu. Því hærra 

sem skorað er, bæði innan hvers atriðis og samtals, gefur til kynna að iðkandinn hafi náð meiri hæfni í 

,,Mindfulness‘‘ (44) 
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KIMs (e. Kentucky Inventory of Mindfulness skills) 

Er þrjátíu og níu atriða og fimm liða sjálfsmatskvarði sem metur hæfni ólíkra þátta mindfulness 

þjálfunar. KIMs samanstendur af fjórum þáttum: a) Eftirtekt á öllu áreiti s.s hugsanna, tilfinninga og 

skynjunar. b) Tilhneigingu til að taka eftir upplifun í andartakinu og ná að skilja og skilgreina hana. 

c) Tilhneiging til að taka fullan þátt í andartakinu með virkri athygli. d)Tilhneiging til að samþykkja allar 

hugsanir og tilfinningar hvort sem þær eru góðar eða slæmar (45). 

 

MAAS (e. Mindful Attention and Awareness Scale) 

Fimmtán atriða sjálfsmatslisti sem metur athyglishæfni og hæfni til að vera í núinu (andartakinu) sem 

birtist í hinu daglega lífi. Kvarðinn er frá 1 (næstum alltaf) til 6 (næstum aldrei). Heildarskor spannar frá 

15 til 90 stig. Því hærra sem skorið er þá er einstaklingurinn meira í núinu og betur meðvitaður (eða 

meðvitaðri). Prófið samanstendur af því sem skýrir 95% breytileikans, sem síðan gefur eina 

heildareinkunn (46). 

 

TMS (e. Toronto Mindfulness Scale) 

Tíu atriða listi sem er skráir árangur iðkunar sem stendur yfir í 15 mín. Þar eru þátttakendur beðnir um 

að meta hvort þeir nái að samþykkja hugsanir, viðhorf og annað á meðan á hugleiðslu stendur (47).  
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Tafla 2 Rannsóknir sem báru saman MBCT við TAU 

  
Yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU  Bls. 1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Kingston o.fl.    
(2007) (168)           
Geðdeild sjúkrahúsa                             
Írland 

Rannsóknarsnið:           
Samanburðarrannsókn                              
Íhlutunartími:                     
8 vikur                            
Eftirfylgd:                     
1 mánuður 

N=19                            
Göngudeildar 
sjúklingar með 
greiningu á 
geðlægð og 
forsögu um 
>3lotur geðlægðar  
Aldur:                                
M= 41.8 ára                      
Spönn 20-62 ár                                       
kvk: 17                          
kk: 2                                                                        
Brottfall: n=2 

MBCT vs. TAU                        
MBCT n=7                               
TAU n=10                             

Mælitæki:                           
BDI,                                           
DSM-IV,                         
HRSD,                              
RUM,                              
Mælingar voru 
gerðar fyrir og 
eftir íhlutun 

Niðurstöður sýndu marktæka lækkun á BDI hjá MBCT 
umfram TAU á (pre-post), fyrir og eftir mælingar.                                                
Meðaltal BDI:  
MBCT pre. 30.33 (SD 7.66) post. 12.33 (SD 9.72)                                                 
TAU: 29.18 (SD 9.35) post.: 22.09 (SD 8.99).                                                    
Marktækt dró úr geðlægðareinkennum hjá MBCT 
hópnum í lok rannsóknar, (pre/post) BDF: 
(1,15)=5.83;p<.05. enn frekari lækkun mældist við 
eins mánaða eftirfylgd F(1,10)=12.92;P<.05.                             
Mælingar á grufl hugsun sýndu að tilhneiging var til 
lækkunar hjá báðum hópum, RUM:  
MBCT: pre. 60.33(SD 3.98) post. 49.33 (SD 7.26).   
TAU:  63.33 (SD 8.89) post. 59.00 (SD10.79)   
                                         

Bent er á að MBCT sé verðugur 
ódýr kostur fyrir einstaklinga með 
einkenni geðlægðar til að draga 
úr þeim og endurteknum lotum. 
Bent var á að mikilvægt sé fyrir 
einstaklingana að vera meðvitaða 
um einkenni sem hafa áhrif á 
líðan. 

Teasdale o.fl.      
(2000) (36)           
Háskólar og 
heilbrigðisstofnanir í 
Kanada og             
UK/Wales 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn  
Íhlutunartími:                     
8 vikur                          
Eftirfylgd:                       
52 vikur (1 ár). 

N=145                                  
Þátttakendur 
einstaklingar með 
sögu um >3 lotur 
geðlægðar.                         
Aldur:                               
TAU M=46  
(SD 9.6)           
MBCT M=40  
(SD 10.3)                            
kvk %                                    
TAU (78%)                   
MBCT (74%)                                  
Brottfall: n=13                   

MBCT vs TAU                 
TAU (n=69)                   
MBCT (n=76)                            

Mælitæki:                      
HRSD:                       
Yfir 52 vikna 
tímabil                     
BDI  
DSM-III-R  
SCID    
Mælt í upphafi 
og á hverjum 
fundi yfir 52 
vikna tímabil frá 
lok meðferðar.                           
Eftirfylg: 
60 vikur.   

Einstaklingar með forsögu um >3 lotur geðlægðar 
sem var 77% af úrtakinu. Það dró marktækt meira úr 
einkennum geðlægðar hjá MBCT hóp.  
Einstaklingar með forsögu um <2 lotur geðlægar 
sýndu ekki marktækan mun milli íhlutanna.  
Munurinn á milli MBCT hópsins vs. TAU, sýndu  
Wald (1) = 6.65, p< .01, hazad ration = .473. CI = 
.267-.836 og Wald(1) = 7.97,p<.005, hazard 
ratio=.419, CI = .229-.766. Sem er sambærilegt við 
HRSD eða BDI. 40% (22/55) MBCT hópsins upplifðu 
endurtekna geðlægðarlotur en  60% (33/59) TAU 
hópsins, X2(1,N=10.5) = 7.10,P<.01 eða 39% lækkun 
á hættu á endurtekinni geðlægð.  
Kostnarðarvirknigreining sýndi að MBCT benti til að 
vera hagkvæm.  

Þetta var fyrsta rannsóknin sem 
gerð var á áhrifum MBCT fyrir 
einstaklinga með forsögu um lotur 
geðlægðar. Niðurstöður hennar 
hvöttu til áframhaldandi 
rannsókna. Það sem einkennir 
rannsóknina er að MBCT sýndi 
marktækan mun fyrir sjúklinga 
með forsögu >3 eða fleiri lotur 
geðlægðar en mælingar sýndu að 
það gagnaðist þeim síður sem 
voru með sögu um 2 lotur. 
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Tafla 2 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU.  
Bls.  2 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Greeberg o.fl.            
(2017) (136)          
USA 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn           
Íhlutun                        
6 vikur. 

N = 40   
Forsaga um alvarlega 
geðlægð og skoruðu >11 á 
(HAM-D-D28). Þunglyndislyf 
voru aðeins leyfð ef 
skammtar voru stöðugir í  
>6 vikur  
MBCT+TAU (n=22)            
kvk 59%  
kk 41%     
Meðalaldur 39,77 ára                                                      
TAU (n=18)                              
kvk 66.6% 
kk 33,4%  
Meðalaldur  
36,82        

MBCT+TAU vs.TAU                       
MBCT+ TAU (n=22) 
TAU (n=18)  

Mælitæki:                                
BDI-ll                                        
HAM-D-28                           
Rumination 
Scale  

Hóparnir voru sambærilegir á BDI-II kvarða í upphafi 
mælinga. Einhliða greining á (ANCOVA) gerð á BDI-II 
kvarða, sýndu niðurstöður  
MBCT+TAU hóps: (M = 10,60, SD = 8,12) lægri en 
viðmiðunarhópurinn (M = 25,46, SD = 14,91; F (1,22) 
= 22,51, p <0,001, ηp2 = 0,505, 90% CI (0,23, 0,65).  
Í 6. viku voru BDI-II niðurstöður mældar hjá öllum 
þátttakendum: F (1,18) = 29,14, p <0,001, ηp2 = 
0,618, 90% CI (0,33, 0,74).  
Mælingar á HAM-D-28 sýndu mun á hópunum. 
MBCT+TAU (M = 12,63, SD = 8,76) sem sýnir lægri 
HAM-D-28 stig en viðmiðunarhópurinnn 
TAU (M = 20,44, SD = 6,35), F (1,22) = 4,77, p <0,05, 
ηp2 = 0,178, 90% CI (0,005, 0,39). 

Þessi rannsókn fann marktækt 
færri einkenni geðlægðar í 
MBCT+TAU miðað við TAU. Þar 
að auki var bætt líðan tengd 
mælingum á BDI-II kvarða. 
Þessar niðurstöður telja 
rannsakendur fyrstu empirical 
gögnin sem gefa til kynna að 
MBCT geti hjálpað til við að bæta 
geðheilsu.  

Batink o.fl.        
(2013) (152)              
Heilsugæslur og 
geðheilbrigðis- 
stofnunum í 
Hollandi og 
Englandi                            
UK                      
Holland  

Rannsóknarsnið: 
Exploartory.          
Íhlutunartími:  
8 vikur                      
Eftirfylgd: 
12 mán. 

N= 130                          
Hringt var í fyrrverandi 
sjúklinga sem áttu forsögu 
alvarleg >2 geðlægðarlotur                          
Aldur:                                     
M= 43.9 (SD 9.6)                               
kvk                                
MBCT n=50 (78%)                    
TAU n=48 (72.7%)                                            
Brottfall:  
MBCT hópnum (n=3)              
TAU hópnum (n=2)          
Öllum þátttakendum var fylgt 
eftir.       

MBCT +TAU vs. 
TAU                      
<2 alvarlegar djúpar 
geðlægðarlotur                      
MBCT (n=35) ,                          
TAU (n=36).                                
>3 alvarlegar 
geðlægðarlotur                      
MBCT (n=29)               
TAU (n=30)                      
Slembiraðað í                
MBCT (n=64)                   
TAU (n=66).                  

Mælitæki:                                   
IDS-SR30                      
HDRS                              
KIMS                             
PSWQ                               
RRS                                      
PA og NA                        
CTQ-SF                           
IRLE                             
Hvenær:                                
Í byrjun eftir 
íhlutun og  
12 mánaða 
eftirfylgni                     

Endurteknar mælingar sýndu að alvarleiki geðlægðar 
og áhyggjur þátttakenda voru háðar breytingum á 
núvitundarhæfni.                                             
Í öðrum mælingum, sýndu niðurstöður að jákvæð og 
neikvæð viðhorf voru tengd áhrifum MBCT, sem 
einnig tengdust áhyggjum og einkennum geðlægðar.  
Í þriðja lagi, í þeim hóp sjúklinga sem áttu forsögu um 
≤2 alvarlegar lotur geðlægðar urðu aðallega 
breytingar á hugrænum (e. cognitive) þáttum en í 
minna tilfinningalegum að því er virtist fyrir tilstuðlan 
MBCT.  
Hins vegar innan hóps einstaklinga með forsögu um 
≥3 lotur alvarlegrara geðlægðar, mátti sjá breytingar 
fyrir tilstuðlan MBCT. Meðaltalsbreyting á milli 
mælinga fyrir/eftir (pre. post.) HDRS:                                              
MBCT, -3.2 (4.7)     
TAU, -0.5 (4.3)**                                             
IDS-SR: MBCT  -7.7 (8.8)  TAU -3.1 (8.4)**                    
KIMS: MBCT    14.8 (16.8)  TAU 3.1 (9.9)**                                    
Samanburður á MBCT og TAU  
P <0,05, ** p <0,001. HDRS; IDS-SR 

Höfundar telja að þessi rannsókn 
veiti nýja innsýn á áhrif MBCT til 
lækkunar geðlægðar.  
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Tafla 2 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU 
Bls. 3  

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Jermann o.fl.   
(2013) (151)           
Geðdeild Háskólans 
í Genf, Sálfræði og 
geðdeild 
háskólasjúkrahúss í 
Strasborg                             
Sviss                    
Frakkland 

Rannsóknarsnið: 
Þversniðs-/ 
langsniðsrannsókn  
Íhlutunartími:         
MBCT 8 vikur                                  
Eftirfylgd:                               
9 mánuðir 

N=76  
36 slemiraðar í 
MBCT+TAU og TAU                                 
Aldur: 46. (SD 10.5)                                                                                        
kvk (70%)                    
Þátttakendur með 
forsögu um >3 lotur 
geðlægðar sem voru 
ekki í geðlægð (n=36)  
Brottfall: n=5                         

MBCT+Tau vs.  
TAU   
MBCT+TAU 
(n=18)          
TAU (n=18)               

Mælitæki:                                                                
MADRS                               
BDI-II                                
MAAS                                        
DAS                                    
RRQ                                 
Hvenær:                                    
Í byrjun, 3, og  
9 mán. eftirfylgni 

Í þversniði rannsóknarinnar var skoðuð hæfni til 
breytinga, óeðlileg viðhorf núvitundarhæfni og grufl 
hugsun.  
Í langsniði var skoðuð áhrif MBCT+TAU 
íhlutunarinnar samanborið við TAU yfir 9 mán. 
MBC+TAU sýndi marktækan mun á lækkun á 
óeðlilegum viðhorfum sem viðhélst yfir 9 mán. 
tímabil.  
Meðaltalsbreytingar á milli fyrir/eftir (pre/post)      
MBCT+TAU: Grunnlína 9.8 (SD 9.8) 3 mán. 9.3 (SD 
6.2). 9 mán 6.7 (SD 6.6)                                                              
TAU: Grunnlína 6.9 (SD 6.9) 3 mán.5.7 (SD 8.1) 
9 mán 2.4 (SD 2.9) 
Á meðan á rannsókninni stóð var hlutfall 
endurtekinnar geðlægðar 29% í MBCT+TAU 
hópnum (n = 9/31) en 34% í TAU hópnum  
(n= 10/29). Rannsóknin sýndi að skor MBCT+TAU 
voru marktækt lægri en hjá sjúklingum með alvarlega 
geðlægð (p <0,001 fyrir MADRS, p <0,001 fyrir BDI-
II) en hærri en viðmiðunar hópur í rannsókninni 
(MADRS, p <0,001; BDI-II, P <0,05). 

Niðurstöður benda til þess að MBCT 
gæti hjálpað fólki að bera kennsl 
óeðlileg viðhorf sín snemma á ferlinu 
til að koma í veg fyrir að þróa 
geðlægð áfram. 

van Aalderen o.fl.                         
(2012) (159)             
Sérhæfð 
geðheilbrigðistofnun                     
Holland 

Rannsóknarsnið: 
Slemiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn      
Íhlutunartími:             
8 vikur                           
Eftirfylgd:                        
12 mánuðir 

N= 205                                 
Þátttakendur, með 
forsögu um >3 lotur 
geðlægðar                                               
Aldur:                            
MBCT M= 47.3 
(SD11.5)  
TAU M=47.7 (SD11.1)                                            
kvk                                
MBCT (n=70,70%)      
TAU  
(n=74,72%)                                         
Brottfall: n=9 

MBCT+TAU vs 
TAU      
MBCT+TAU 
(n=102)             
TAU (n=103)         
Þeir sem voru á 
lyfjum voru beðnir 
um að halda 
stöðugum 
skammti í a.m.k. 
sex vikur.   

Mælitæki:                                                               
BDI                    
H 
AMD                                 
KIMS                                     
RSS                              
WHOQOL                        
PSWQ                               
Hvenær:                                  
Í byrjun  
3, 6 og 12 
mánaða 
eftirfylgni.  

Þátttakendur í MBCT + TAU hópnum mældust eftir 
íhlutun með minni einkenni geðlægðar, minni 
áhyggjur og færri óboðnar neikvæðar hugsanir. Þeir 
mældust með hækkaða núvitundarhæfni samanborið 
við þátttakendur sem fengu TAU eingöngu..                                                            
Önnur mæling gaf til kynna lækkun á alvarleika 
geðlægðar sem talin var tengjast lækkun á RSS 
kvarða og áhyggjum, sem virtist tengjast umhyggju.                                               
BDI-II:  
MBCT pre. M= 14.9 (SD 9.2), post. M= 10.3 (SD 7.8)                             
TAU pre.M=16.2 (SD 9.4), pos. M=16.2(9.8)                                    
RRS:  
MBCT pre. M= 28.0 (SD 9.5), post. M=22.0 (SD 7.8)                            
TAU pre. M= 28.4 (SD 9.6), post. M= 27.3 (10.6) 
 

Bent var á að MBCT+TAU sé jafn 
árangursrík fyrir einstaklinga með 
endurteknar lotur geðlægðar og 
sjúklinga sem eru undir eftirliti vegna 
geðlægðar. Rannsakendur benda á 
að skilningur á verkun MBCT sé þörf 
þótt að samband hugarfars styðji 
bætta líðan í þessari rannsókn. Því 
séu framtíðar rannsóknir 
nauðsynlegar til að styðja þessar 
tilgátur 
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Tafla 2 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU 
 Bls. 4 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Bondolfi o.fl.   
(2010) (164)             
Svissneska 
heilsugæslan               
Sviss                   
Kanada 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
framsýn 
samanburðar-
rannsókn     
Íhlutunartími: 
8 vikur                       
Eftirfylgd:                  
14 mánuðir 

N= 60                                   
Þátttakendur á 
vegum Svissnesku 
heilsugæslunnar.          
Ekki i geðlægð, en 
með forsögu um >3 
lotur geðlægðar.                       
Aldur:                    
MBCT+TAU                 
M= 46(SD 27-63)      
TAU                             
M= 49(SD 24-66)                                                
kvk:                       
MBCT+TAU (74%)           
TAU (69%)                                                    
Brottfall: n=5 

MBCT vs. TAU         
MBCT+TAU(n=31) 
TAU (n=29)                     

Mælitæki:                             
SCI, DSM-IV          
MADRS                       
BDI-II                           
Hvenær:                                   
Í byrjun, 2, 3, 
5, 8, 11 og 14 
mánaða 
eftirfylgni.    

Í niðurstöðum mælinga yfir 14 mánaða eftirfyglni, var 
tíminn á milli geðlægðarlota marktækt lengri hjá 
MBCT+TAU (miðgildi) 204 dagar en hjá TAU (miðgildi) 
69 dagar í fyrstu mælingu eftir íhlutun.  
 

Fyrir einstaklinga með forsögu um >3 lotur 
geðlægðar en voru ekki í djúpri alvarlegri 
geðlægð þegar rannsóknin hófst, gæti 
MBCT+TAU spilað stórt hlutverk að koma í veg 
fyrir alvarlega geðlægð. Þó er bent á að frekari 
rannsóknir séu nauðsynlegar til að ákvarða 
hvaða einkenni einstaklinga skuli metin, fyrir 
utan fjölda geðlægðarlota, sem geti spáð fyrir 
um mismunandi ávinning af MBCT+TAU. 

Godfrin o.fl.               
(2010) (163)   
Háskólasjúkrahús          
í Ghent                          
Belgía 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn   
Íhlutunartími:                      
8 vikur                             
Eftirfylgd:                      
56 vikur 

N=106                                  
Þátttakendur voru 
með forsögu um >3 
lotur geðlægðar sem 
sóttu dagdeild/ 
sálfræðideild 
háskólasjúkrahúss í 
Ghent sem hafði 
verið boðið að taka 
þátt í rannsókninni.                               
Aldur:                           
MBCT 44.9 (SD 
10.78)   TAU 46.4 
(SD 10.37)                                     
kvk                               
MBCT (n=43)                  
TAU (n=43)                                          
Brottfall: N=30               

MBCT + TAU vs. 
TAU                       
MBCT+ TAU 
(n=52)                                                           
TAU (n=54)           

Mælitæki:                        
SCID-I,  
DSM-IV-TR,            
HRSD                               
BDI-II                      
POMS,                            
QLDS                           
Hvenær:                                  
Í byrjun, og                
9, 12, 24  
mánaða 
eftirfylgni 

Eftir íhlutun var tími fram að næstu lotu geðlægðar 
marktækt lengri hjá MBCT+TAU í samanburði við TAU.                    
MCT+TAU hópurinn sýndi einnig að lotur voru styttri og 
ekki eins alvarlegar. Einnig voru merki um meiri lífsgæði 
og skapandi hugsun í MBCT+TAU hóp. Yfir allt tímabilið 
fengu 44 sjúklingar endurteknar lotur geðlægðar a.m.k. 
einu sinni.                                                   
Marktækur munur var á í MBCT +TAU og TAU.                                               
Endurteknar geðlægðarlotur:                                        
MBCT+TAU hóp: 12/40 (30%)                                                  
TAU hóp: 32/47 (68.1%);                                                  
 X2=12.5, df=1, p<0.0005).                                  
 

Það var mat höfunda að fyrir sjúklinga með 
forsögu um >3 lotur geðlægðar en voru ekki í 
alvarlegri djúpri geðlægðarlotu við upphaf 
rannsóknar, getur MBCT+TAU, gegnt mikilvægu 
hlutverki að koma í veg fyrir endurteknar lotur 
geðlægðar. 
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Tafla 2 framahald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU  
 Bls. 5 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Barnhofer o.fl. 
(2009) (166) 
Hverfamiðstöð 
geðheilbrigðismála                
UK 
 

Rannsóknarsnið:  
Slembin 
samanburðar- 
rannsókn      
Íhlutunartími:                        
8 vikur                           
Eftirfylgd:                              
2 1/2 mánuður 
 

N= 28                            
Aldur:                           
MBCT  42.07 
(SD 11.34)                             
TAU 41.79  
( SD 9.52)                                                 
kvk                               
MBCT n=10                 
TAUn=9                              
kk                           
MBCT n=4                  
TAU n=5                      
Brottfall: n=0 
 

MBCT vs. TAU            
MBCT+TAU( n=14)                  
TAU (n=14)       
Þátttakendur áttu 
forsögu um >3 lotur 
geðlægðar auk 
sjálfsvígshugsanna                              
 

Mælitæki:                                
DSM-IV-TR, 
SCID               
BDI-II,                                  
BSS                                
Hvenær:                            
Fyrir og eftir 
íhlutun 
 

Niðurstöður BDI-II : MBCT hópur:                                                
Fyrir íhlutun M= 29.36 (SD 9.66)                                              
Eftir íhlutun  M= 17.62(SD 10.94)                                           
TAU hópur:                                                                              
Fyrir íhlutun M= 31.32(SD)                                                      
Eftir íhlutun  M= 28.82. (SD12.97).                        
 

Höfundar bentu á að þótt byggt hafi verið á litlu 
úrtaki og sé því takmarkað að því leiti þá styðja 
niðurstöður fyrri rannsóknir og gefa því frekari 
forspá um gildi þess að nýta MBCT til að draga úr  
einkennum hjá sjúklingum sem eru í geðlægð eða 
þjást af langvinnum röskunum. 
 

Ma o.fl.              
(2004)  (172)      
Rannsóknarsetur 
heila og huga  
háskólans í  
Cambridge            
UK 
 

Rannsóknarsnið: 
Slembin 
samanburðar-   
rannsókn   
Íhlutunartími:                     
8 vikur                           
Eftirfylgd:                       
12 mán. 
 

N=  75                                  
Þátttakendur 
með forsögu um 
2 eða >3 lotur 
geðlægðar voru  
skipt í hópa.                             
Aldur:                              
TAU M= 46.1 
(SD 9.3)        
MBCT M= 42.9 
(SD 8.4)                         
kvk                                  
TAU (79%),                 
MBCT (73%)                                                
Brottfall: n=7 
 

MBCT+ TAU vs. TAU                       
MBCT+ TAU  (n=37)                   
TAU (n=38)           
 

Mælitæki:                                
HAM-D                                     
BDI                                  
DSM-IV,  (SCI) ,                              
MOPS                                                     
Hvenær:                                  
Í upphafi                 
Eftirfygld,                       
60 vikur  
                                

Niðurstöður sýndu að tíðni geðlæga lota hjá 55 
sjúklingum með forsögu >3 lotur, MBCT hóp: 
36%,TAU hóp 78%.                                                 
Hjá 18 sjúklingum með sögu um 2 lotur, mældust 
lotur geðlægðar hjá MBCT  hóp 50% en TAU 
hóp 20%.                                                                        
Niðurstaða rannsóknarinnar var að MBCT væri 
áhrifarík og skilvirk leið til að koma í veg fyrir 
endurteknar geðlægðarlotur hjá sjúklingum með 
forsögu >3 lotur geðlægðar. 
 

Í umræðum rannsakenda kemur fram að höfundar 
meta að áhrif MBCT sé sú að einstaklingar með 
forsögu >3 lotur geðlægðar væru taldir með færri 
erfiðar sögur úr bernsku en hópurinn sem var með 
2 lotur geðlægðar, sem talið var að gæti bent til að 
þetta séu ólíkir sjúklingahópar. 
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Tafla 2 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við TAU  
 Bls.6 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Williams o.fl.      
(2014) (150)   
Heilsugæslum 
og geðdeildum             
UK 

Rannsóknarsnið: 
Slembin 
samanburðarrannsókn            
Íhlutunartími:  
8 vikur      
Eftirfylgd:  
12 mán. 

N=255                      
Þátttakendur með sögu 
um >3 lotur geðlægðar 
Þátttakendur fengust í 
gegnum heilsugæslu og 
geðdeildir í Oxford, UK  
og Bangor N-Wales.                                                
Aldur:                                 
Spönn: 18-70 ára                        
43.82 (SD 12.17)                                                  
kvk 183                                
kk   72                         
Brottfall: n=19                        
Fjöldi í hverjum hóp sem 
luku meðferð   
(MBCT=99)          
(CPE=103)              
(TAU=53) 

MBCT+TAU  
vs.CPE+TAU vs. 
TAU                        
Raðað í 2: 2: 1        
MBCT+TAU  
(n= 99) 
CPE+TAU  
(n=103) 
TAU  
(n=52)                                    

Mælitæki:                               
SCID DSM-IV-
TR                             
HAMD                                      
BDI-II                                   
CTQ                               
Hvenær:                                  
Í byrjun,  
3,6,9,12 mán. 

Meðferð hafði engin áhrif á að draga úr 
endurteknum lotum geðlægðar yfir 12 mánaða 
tímabil.                                
Áhættuhlutfall:  
MBCT vs CPE = 0,88, 95% CI (0,58 1,35) MBCT 
vs TAU = 0,69, 95% CI (0,42, 1,12)                                   
Alvarleiki vegna áfalla í æsku hafði áhrif  
áhættuhlutfallið (hasard ratio) fyrir 1 staðalfrávik 
=1.26(95% CI (1,05, 1,50) milli meðferða.                                                                       
Miðgildi þátttakenda á alvarleika var 
áhættuhlutfallið MBCT vs CPE  0,61, 95% CI ( 
0,34, 1,09) MBCT vs TAU 0,43, 95% CI (0,22  
0,87)                                                                             

Bent var á  að MBCT sé viðunandi meðferð 
fyrir einstaklinga sem hafa ekki fengið að 
reyna lyf eða einstaklingsbundin viðtöl eins 
og CBT (HAM). 
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Tafla 3 Rannsóknir sem báru saman MBCT við CBT og TAU 

Tafla 3 yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við CBT og TAU  Bls.1  

Höfundar, ár staður 

land 
Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Omidi o.fl.  
(2013) (153)                       
Göngudeildir 
heilbrigðisstofnanna  
Íran 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn     
Íhlutunartími:        
8 vikur                           
Eftirfylgd:        
Engin 

N=90                                    
Þátttakendur, sem 
uppfylltu viðmið 
alvarlegrar 
geðlægðar, var 
vísað til stofnunar 
í vísindum og 
heilsugæslu.                               
Aldur:                                             
M=28, (SD= 8)                       
MBCT 32 (SD 6,3)                                          
CBT 30 (SD 5,2)                                   
TAU 35 (SD 4,8)                                      
kvk  n=60                                      
MBCT 80%;                      
CBT 66%;                        
 TAU 53%                   
Brottfall: n=0 

MBCT vs. CBE vs. 
TAU         
MBCT (n=30) fékk 
íhlutun           
CBT (n= 30) fékk 
íhlutun  
TAU (n=30) voru 
áfram á 
þunglyndislyfjum.                                      

Mælitæki:                        
SCID-I         
(SCID-I/CV)    
DSM-IV   
BSI                                
Hvenær:                              
Fyrir og eftir 
íhlutun.  

MBCT og CBT hóparnir sýndu verulega lækkun á 
kvarða sem mat alvarleika einkenna.  
Engin munur fannst á milli MBCT og CBT en munur 
var á TAU hópnum.                                                     
F próf sýndi marktækan mun í öllum þáttum (p<0.01).                        
Mælingar á geðlægð (BSI).                
MBCT                                                      
pre. 2.05 (0.84) post. 0.79 (0.53)                                      
CBT                                                         
pre. 2.18 (0.57) post. 0.79 (0.51)     
TAU                                                        
pre. 2.18(0.85) post 1.96 (0.86) 

Rannsakendur bentu á að MBCT 
virtist vera eins skilvirkt og CBT í 
meðhöndlun á sjúklingum með 
alvarlega geðlægð. 
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Tafla 3 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðar rannsóknir sem báru MBCT saman við CBT  
Bls. 2  

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Manicavasagar o.fl.      
Geðheilbrigðisstofnun í 
Ástralíu                    
(2012) (160)                
Bretland                
Ástralía 

Rannsóknarsnið:         
Slembiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn   
Íhlutunartími          
8 vikur                         
Eftirfylgd:                      
8 vikur 

N=45                                    
Aldur:                                    
18 ára og eldri.                                     
kvk                                  
MBCT (n= 12)63%          
CBT (n=17) 65%                                    
Flokkun:                      
Brottfall:  
n=24,                      
n= 69 var boðin 
meðferð                
n=45 luku 
meðferð. 

MBCT vs. CPT              
MBCT (n= 19)                    
CPT ( n=26)                                       
Hver hópur 
samanstóð af         
6-8 þátttakendum.             
Samtals 11 hópar                  
5 MBCT hópar og                             
6 CBT hópar               

Mælitæki:                         
DSM-IV  
CIDI 
 CIDI -AUTO                               
BDI-II                             
MAAS                                   
RRS                                 
Hvenær:                                   
Í byrjun 
eftir íhlutun                                 

Mæling sýndi að BDI-II skor batnaði hjá þátttakendum í 
báðum hópnum, enginn marktækur munur mældist á 
milli meðferða.                                  
Það dró úr grufl hugsun, fyrir og eftir meðferð í báðum 
hópunum.                                             
Í MBCT hópnum mældust grufl hugsanir í hlutfalslegu 
samræmi við mindfulness skor þ.e. því meiri 
núvitundarhæfni því minni grufl hugsun. 

Rannsakendur telja að MBCT 
viðist vera eins skilvirkt og 
CMT (HAM) í meðhöndlun á 
einstaklingum sem eru í 
geðlægð. 

Manicavasagar o.fl.                      
Geðheilbrigðisstofnun og 
sjúkrahús í Ástralíu            
(2011)  (161)                       
Ástralía 

Rannsóknarsnið:  
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn   
Íhlutunartími:          
8 vikur                           
Eftirfylgd:              
12 mán. 

N=45                               
Aldur:                              
MBCT 47 
(SD13.84)                   
CBT 45 (SD12.94)                                            
kvk                                 
MBCT (n=45) 63%               
CBT (n=17) 65%                                                                    
Brottfall: n=14 

MBCT vs. CPT              
MBCT (n=19)                                   
CBT (n=26)        
Þátttakendur 
greindir með 
alvarlega geðlægð 
MDD 

Mælitæki:                         
DSM-IV  
ICD-10                         
CIDI-AUTO                        
BDI-II                                            
BAI                                                                                        
Hvenær:                                        
Í byrjun, eftir 8 
vikna íhlutun 
6 og 12 mán. 
Eftirfylgni 

Verulega bættu árangur var í báðum hópum bæði í 
geðlægð og kvíða.                             
BDI-II:  
CBT M= pre. 36.23 (SD 11.11) post. M= 23.62 (SD 
16.83).                      
MBCT M= pre. 32.42 (SD 9.1) post. M= 21.22 (SD 13.8.)               
Þegar skoðaður var munur innan hópanna á 
einstaklingum með <4 lotur geðlægðar þá náðist 
árangur með þann hóp í CBT hópnum.                                          
Engin slikur munur fannst í MBCT hópnum.                                         
Enginn marktækur munur fannst á hópunum á milli 
meðferðahópa í 6 og 12 mán eftirfylgd. 
BDI-II 
6-mán. CBT M= 15.94 (SD14.3)                      
MBCT M= 18.39 (SD12.68) 
12-mán.                                                
CBT M= 18.93 (SD16.51)                        
MBCT M= 18.56 (SD 11.25) 
BAI 
6-mán CBT M= 14.79 (SD 15.06)  
MBCT M = 10.93 (SD 12.42) 
12-mán CBT M= 11.86 (SD 10.76)                
MBCT M= 10.44 (SD10.58) 

Munur mældist marktækur á 
fyrir og eftir mælingum hjá 
báðum hópunum en ekki á milli 
hópanna. Þessar niðurstöður 
viðheldust út tímabilið.  
Niðurstöður benda til að MBCT 
sé eins áhrifaríkt og CBT. 
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Tafla 4 Rannsóknir sem báru saman MBCT við mADM 

Tafla 4 yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við mADM  
 Bls.1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Huijbers o.fl.  
(2016) (141)      
Íhlutun fór fram á12 
heilsugæslum 
háskóladeildum og 
gögnudeildum víða um 
Holland.          
 

Rannsóknarsnið:          
Tvær stýrðar 
samsettar 
samanburðarransóknir.            
Íhlutunartími:                   
8 vikur 2.5 tími í senn, 
+ heimavinna                                                       
Eftirfylgd:                       
15 mánuðir  

N= 317                                 
Sjúklingar með sögu um 
a.m.k. >3 lotur geðlægðar               
Aldur:                    
Meðalaldur                      
kvk   
0.3 (SD10.6)                      
kk 51.8 (SD 14.2)                                   
kvk n=217                            
kk n=100                        
Brottfall:                              
Á eftirfylgndartímanum voru 
eingöngu metnir samsettu 
hóparnir í MBCT og mADM 
(n=121+33)                      
15 mán. eftirfylgni skiluðu 
sér gögn frá  
kvk 68 
kk 26 

MBCT vs mDM                                 
Þátttakendur sem 
kusu MBCT  
(n= 249)               
Skipt í:                              
MBCT (n=128),     
MBCT+mADM 
(n=121)             
Þáttakendur sem 
kusu   
(mADM n=68)                 
Skipti í:               
MBCT+mADM 
(n=33)  
eingöngu mADM     
(n= 35)                    
Fjórir hópar sem 
skipt var upp í 12 
mismunandi 
stöðvar með 8-12 
þátttakendum. 

DSM-IV  
(SCID-I)     
IDS-C.   
WHOQOL,    
FFMQ 

Fyrri mælingar:                                                                         
Val á hópum tengdist ekki  auknum lotum 
geðlægða  (X2=0.07;p=.80)                                                            
Algengi á endurtekinni geðlægð (tíðnin) var:                               
39%(47/121) ( MBCT)                                                      
36% (12/33) í mADM                                                          
Þega tekið var tillit til óska einstaklinga um þáttöku 
í ákveðnum hópum.  
Þar sem tekið var t.t. fyrri lota, núvitundarhæfni, þá 
sýndu þær ekki marktækan mun í 15 mánaða 
eftirfyglnimælingum: (beta= -0.08,  se=.12, p= .49)                                              
Val einstaklinga á MBCT og þátttöku þeirra gaf 
ekki forspá um ástundun (beta= -0.03, p=.70)                                          
eða ástundun heimaiðkunnar (beta=0.08,p=.42 )                       
Ekki var fylgni á milli mADM (odds ration =0.95, 
95% CI = 0.89-1.01, p=1.0 eða prósentufylgni á 
dag hvers mán. (beta =-0.15 p=.14.                                                                     

Ákvörðun um ósk á hóp hafði 
ekki áhrif. Það kom i ljós að 
þeir sem kusu mADM höfðu átt 
við fleiri fyrri sögur um 
geðlægðarlotur þeir skoruðu 
hærra á Mindfulness við 
grunnlínu. 

Huijbers o.fl.     
(2015)  (143)                   
Íhlutun fór fram á 
heilbriðisstofnunum 
víða í Hollandi                           
Holland 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
multicenter 
samanburðarrannsókn 
(RCT)           
Íhlutunartími:                    
8 vikur                          
Eftirfylgd:                         
15 mánuðir 

N= 68                                   
Þáttakendur voru fengnir frá 
12 háskólastofnunum og 
meðferðastofnunum í 
Hollandi.                   
Auglýst var í tímaritum og 
dagblöðum.             
Sjúklingar sem ekki voru í 
geðlægð en með forsögu >3 
lotur geðlægðar og höfðu 
áður verið í mADM í 6 
mánuði eða lengur.                             
Aldur:                                  
MBCT: 51.9 (SD 14.4) 
mADM: 51.6 (SD 14.2)                                  
kvk:                                     
MBCT: (73%)                 
mADM: (71%)                                      
Brottfall: 6          

MBCT+mADM vs. 
mADM                 
MBCT+mADm 
(n=33)                                       
mADm  
(n=35) 

Mælitæki:                               
DSM-IV    SCDII                           
IDC-C                            
WOQOL                           
Hvenær:                                  
Í byrjun         
Eftirfylgni- 
mælingar: Eftir 
3, 6,9,12 og 15 
mánuði 

Engin marktækur munur fannst á þessum hópum, í 
neinni af mælingunum.                                                                     
Einstaklingar sem voru í bata eftir alvarlega 
geðlægð þekktu mADM völdu því þann hóp með 
MBCT sem viðbót. Meiri væntinga virtust vera um 
áhrif núvitundar í þessari rannsókn, samanborið 
við samhliða rannsókn, sem kann að hafa valdið 
hlutdrægni í vali á þátttakendanna á hópum.               

Rannsakendur benda á að 
niðurstöður rannsóknarinnar 
bendi ekki til að áhrif 
núvitundar lækki hættu á 
endurtekinni geðlægð.      
Telja þeir að vegna 
valgruggunar þá höfðu 
þátttakendur væntingar til 
áhrifa núvitundar. Einn af 
hverjum fjórum í 
viðmiðunarhóp tók þátt í MBCT 
annar staðar en með 
rannsóknarhópunum. 
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Tafla 4 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við mADM  
 Bls. 2 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Bieling o.fl.                  
(2012) (158)                
Miðstöð fíknisjúkdóma og 
geðheilbrigðis               
Kanada 

Rannsóknarsnið: 
Slemibiröðuð 
samanburðarrannsókn 
Íhlutunartími:                   
8 vikur                           
Eftirfylgd:                        
18 mánuðir 

N= 84                              
Aldur:                                
Spönn= 18-65                   
M= 44 ára                            
kvk 58%                                           
Brottfall: n=18 

MBCT v.s m-ADM 
v.s. Placebo 
(lyfleysa) 
Þátttakendurnir frá 
miðstöð fyrir 
fíknisjúkdóma og 
geðheilbrigði.                   
Allir í virkri meðferð 
í 6 til 8 mánuði fyrir 
íhlutun.              
mADm (n=28)              
MBCT (n=26)                          
Placebo+cinical  
(n=30)      
Eingöngu mADM 
hópurinn hélt áfram 
að fá virk lyf 

Mælitæki:                          
DSM-IV                           
HRSD-17                             
TMS                                       
EQ                               
Hvenær:                                  
Í upphafi                               
8 vikur                                          
6 og 18 mánaða 
eftirfylgni. 

Lyfjameðferð við alvarlegum lotum geðlægðar virtist 
tengjast lækkun á kvarða fyrir grufl hugsanir sem og 
jók á víðtækari upplifun einstaklinga.                                                                
Á meðferðatímanum sýndu aðeins sjúklingar sem 
fengu MBCT marktækt aukna getu til að fylgjast með 
hugsunum og tilfinningum sem mælt var sem aukin 
upplifun (p <.01) og hæfni í víðari skynjun p <.01).                                                                                     
Til viðmiðunnar voru spurningalistar um upplifun og 
TMS, sem gaf til kynna breytingar á víðtækari upplifun 
(p <.05) og forvitni (p <.01) sem spáði fyrir um vægari 
geðlægð á HRSD á 6 mánaða eftirfylgni.                                                                          
18 mán eftirfylgni:                                                             
mADM af 28:( Luku n=8), (n=13 fengu geðlægð)                          
(brotfall n=7).                                                             
MBCT af 26:( Luku n=11), (n=10 fengu geðlægð), 
(brottfall n=5)                                                        
Placebo+clin af 30: (Luku n=6), (n=18 fengu 
geðlægð),     
( brottfall n=6). 

Aukin hæfni til að ná einbeitingu 
vinnst með ástundun MBCT sem 
getur aukið skilvirkni þess. Með 
ástunduninni, geta einstaklingar 
lært að nýta MBCT sem forvörn 
gegn geðlægðarlotum og þannig 
stuðlað að bata.  

Kuyken o.fl.          
Heilsugæslustöðvar    
(2010) (103)                  
UK 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn     
Íhlutunartími:                     
8 vikur                           
Eftirfylgd:                        
15 mánuðir 

N= 123                       
Þátttakanendur 
með sögu um >3 
lotur geðlægðar 
meðhöndlaðir  
með lyfjum.                       
Aldur:                            
MBCT n=50, 
(SD10.64);   
mADM n=62,  
(SD 11.84)                                          
kvk                            
MBCT (n= 41) 
(79%)     
m-ADM (n=47) 
(76%)                                                               
Brottfall: (n=9) 

MBCT+mADM vs 
m-ADM                     
MBCT (n=61)                   
mADM (n=62) 
Þátttakendur með 
sögu um>3 lotur 
geðlægðar. 

Mælitæki                          
DSM-IV (SCID)               
HRSD,                            
KIMS,                               
SCS                                  
DAS                             
Hvenær.                            
Fyrir íhlutun                         
15 mán. 
eftirfylgd 

Áhrif MBCT voru aukin að því er virtist vegna 
vinsemdar í eigin garð (e. self compassion) í 
meðferðinni.                                                              
Enginn martkækur munur fannst á milli hópa á HRSD 
við 15 mán eftirfylgd:     
B=6.82,bet=.30,  t=2.36, p<.03; relapse, Wald=5.56, 
p>.03 hazard ratio=8.29.                                                                       
Innan MBCT hópsins fannst marktækur munur á milli 
kynja. kvk skoruðu betur á HRSD en kk: B= 4.30 
beta=.29, T=2.21, p>.03 eins var tilhneing á 
endurteknum lotum geðlægðar hjá kk, Wald=3.13, 
p=.08 hazard ratio = 2.75 á meðan að í mADM 
hópnum fannst engin marktækur munur á milli kynja 
ps>.09.                                              
Marktækur munur fannst í MBCT á 
SCS:F(1,106)=6.73,p<.02, Cohen, sd=.50  og á 
KIM:F(1,106=12.44p<.001,d=.68 í samanburði við 
mADM                                            

Meðferðaráhrif MBCT eru talin 
vera fyrir tilstilli núvitundar og 
vinsemdar í eigin garð MSC, 
ásamt núvitaðri hugsun, 
samanborið við áhrif neikvæðrar 
hugsunar getur valdið vanlíðan. 
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Tafla 4 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við mADM 
 Bls.3 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Segal o.fl.                         
(2010) (162).         
Miðstöð fyrir fíkni- og 
geðsjúkdóma í Toronto 
og heilgugæsla í 
Hamilton          
Kanada                     
USA 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn 
Double / singel blind   
Íhlutunartími:                 
8 vikur                         
Eftirfylgd:                          
18 mánuðir 

N= 84                             
Þátttakendur 
þurftu að uppfylla 
skilyrði alvarlegrar 
geðlægðar,  
Aldur: 
Spönn 18-65 ára                           
m-ADM 45 ára 
(SD11.4)       
MBCT 44.8 ára 
(SD 9.4) PLA+Cli 
41.9 ára (SD 11.6)                                        
kvk                                      
m-ADM (71.4%)           
MBCT (50 %) 
PLA+Clin (66.7%)                                                 
Brottfall:  n=18                            
m-ADM n= 7                 
MBCT n=5           
PLA+Clin=6                             

MBCT n=26 vs.                  
mADM n=28 vs.       
PlA+Clin n=30     

Mælitæki:                                
SCID,  
DSM-IV,               
HRSD-17,                        
QIDS                            
Hvenær:                 
Í byrjun, vikulega 
fyrstu átta 
vikurnar 3, 4, 5, 
annan hvern 
mánuð og 18 
mánaða 
eftirfyglnitíma. 

Greining á vilja til að fara í meðferð sýndi marktæka 
víxlverkun sem vörn og í að fyrirbyggja afturför hjá 
hópunum  (p = .03).                                                                           
Þeir sem voru í áhættu á að fá endurteknar lotur 
geðlægðar (greint á bilinu   1< á HRSD > 7 á 
tímabilinu).                                                            
Þátttakendur; bæði í MBCT og mADM sýndu 73% 
lækkun á hazad samanborið við lyfleysu hópinn  
(p= .03), en fyrir aðra (allt HRSD< 7 á tímabilinu)  
Engin munur var á hópunum í mælingum á lífsgæðum 
QIDS.                                                                    

Niðurstöður sýndu fram á árangur 
að það dró úr geðlæg hjá MBCT 
hóp.Niðurstöðurnar héldu að vera 
áfram marktækar eftir að tekið 
hafði verið tillit til síðustu lotu 
geðlægðar.  

Kuyken o.fl.            
(2008) (167)    
Heilsugæslustöðvar                  
UK 
 

Rannsóknarsnið: 
Tvíþætt samhliða 
slembiraðaðar 
samanburðarannsóknir   
Íhlutunartími:                    
8 vikur                        
Eftirfylgd:                      
15 mánuðir  

N=123                            
Aldur:                                   
MBCT  
M=48,95 ára 
(SD10.55)               
spönn (26-66)                   
m-ADM  
M =49,37 ára  
(SD 11.84)                 
spönn (21-72)                                           
kvk:                              
MBCT 47 (77%)                 
mADM(n=47(76%)                                                              
Brottfall: n=19 

MBCT vs. mADM           
MBCT (n=61)               
mADM (=62)  

Mælitæki:                           
Fyrri og seinni 
mæling            
DSM-IV SCID                
Seinni mæling               
HRSD                                
BDI-II                           
WHOQO-
BREEF                           
Hvenær:           
Fyrir íhlutun     
3ja,6,9,12 og 15 
mánaða 
eftirfylgni. 

MBCT var talið áhrifaríkara en mADM til að draga úr 
einkennum geðlægðar.                                                      
Það dró verulega úr þörf á faglegum stuðningi í MBCT 
hóp en 46 sjúklingar (75%) hættu alveg að að þiggja 
faglega ráðgjöf.                                                                                     
BDI-II:                                                                          
Meðaltal hjá MBCT hóp: 18.51(SD10.91) 1m. 
eftirf.13.12, 95% CI 10.27 til 15.97 og eftir 15 mán. 
12.61 95% CI 9.96 til 15.26.                                                          
Meðaltal hjá mADM hóp: 20.15 (SD 12.86) 1 m. eftirf. 
17.47 95% CI 14.31 til 20.62 og 15 mán.17.02 95%CI 
13.16 til 20.87.                                                                                    
HRSD:                                                                   
Meðaltal MBCT: 5.62 (SD 4.3). Eftir 1m eftirf. 5.83 
95%CI   4.49 til 7.3 og eftir 15 mán.7.05 95% CI 5.53 
til 8.74                                                                    
Meðaltal mAMD: 5.76 (SD 4.69). Eftir 1m. eftirf. 7.75 
95%CI 5.86 til 9.34 og eftir 15 mán. 8.69 95%CI 6.64 
til 10.5. 

Ekki fannst munur á 
meðalkostnaði á milli hópanna.                                       
MBCT er talin verðugur kostur til 
að fyrirbyggja endurteknar lotur 
geðlægðar. 
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Tafla 5 Rannsóknir sem báru saman MBCT við ýmsa viðmiðunnarhópa 

Tafla 5 yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við ýmsa hópa 
 Bls. 1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Eisendrath o.fl.  
(2016) (142)                    
Háskóli (UCSF)   
í samstarfi við dagdeildir 
heilbrigðistofnanna og 
háskólasjúkrahús (UCSF)                            
USA 

Rannsóknarsnið: 
Einhliða slembiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn   
Íhlutunartími:                
8 vikur              
Eftirfylgd:              
8 vikur 

N= 173                                 
Þátttakendur með 
sögu um alvarlega 
geðlægð M=6.8 ár                                    
Aldur:                             
MBCT: 47.1  
(SD 13.46)      
HEP: 45.2  
(SD 11.19)                                   
kvk:                                  
MBCT: (75,9%)                  
HEP: (76.7%)                                                     
Brottfall: n=25                   
MBCT (n=11)                     
HEP (n=14) 

MBCT vs. HEP 
MBCT(n=87)              
HEP(n=86) 

Mælitæki:                        
DMS-IV   
SCID-II                                                
HAM-D17                        
FFMQ                                  
RRS                                 
AAQ                                     
PSS                                  
CTQ                                
Hvenær:                                  
Í byrjun,  4, 
og 8. viku  

Eftir 8 vikna íhlutun var martækur munur á hópunum 
MBCT sýndi umfram lækkun geðlægð (36.6 vs. 25.3%; 
p=0.01) og martækt meiri meðferðarheldni og á HAM- D17  
(30.3vs. 15.3%;p=0.03)  
Ekki fannst marktækur munur á tíðni endurtekinna á lota 
geðlægðar á milli hópa (22.4vs. 13.9%;p=0.15) >=50% 
lækkun hjá MBCT  frá grunnlínuskori) eftir meðferð)                                   
FFMQ MBCT vs. HEP (p=0.019).  

Þar sem niðurstöður þessarar 
rannsóknar sýna að MBCT sýni 
marktæka lækkun á 
þunglyndiskvarða hjá 
einstaklingum eftir 8 vikna 
meðferð þá megi meðferðin 
teljast raunhæfur kostur í 
meðferðaráætlun gegn geðlægð. 

Chiesa o.fl.                      
(2015) (145)    
Geðlæknadeild háskólans 
í Bologna                   
Ítalía 
 

Rannsóknarsnið: 
Slembin 
samanburðar- 
rannsókn: 
Íhlutunartími:  
7 vikur 
Eftirfylgd: 
26 vikur 
 

N= 43                       
Þátttakendur voru 
með alvarleg 
einkenni 
geðlægðar og 
voru undir eftirliti 
geðheilbrigðis- 
stofnunar 
háskólans 
Aldur:                                    
MBCT 50.91  
(SD 11.48)           
EDUC 46.70  
(SD 10.89)                                    
kvk:                                      
MBCT 16 (70%),                           
EDUC 15(75%)                                                     
Brottfall: (n=10)                     
MBCT (n=4)                                      
EDUC (N=6) 
 

MBCT   vs.  EDUC        
MBCT (n=26)                 
EDUC (n=24) 
 

Mælitæki:                          
HAM-D;                             
BDI-II                              
FFMQ,                            
PGWBI                          
Hvenær:                             
Fyrir íhlutun, 
4., 8., 17. og 
26. viku 
 

Mælingar á HAM-D, BDI-II, lífsgæðamælingar og 
núvitundarhæfni skoruðu hærra hjá MBCT en EDUC.                                                                     
HAM-D: MBCT vs. EDUC                           
Styttri tími: F=6.82,d.f.=2.80, p=0.002 milli hópanna 
d=0.54)                                       
Lengri tími:(F=4.28, d.f.=4,160, p=0.002, milli hópa 
d=0.79).                                                                            
BDI: MBCT umfram EDUC:                       
Styttri tími: (F=2.68,d.f.=2,74, p= 0.07 milli hópa, d=0.26)                                                
Lengri tími: (F=3.01, d.f.=4,148, p=0.02 milli hópa, d=0,36)                                                                        
Kvíði: Styttri tími:(F=2.86,d.f.=2.74; p=0.06)                                            
Lengri tími (F=3.52 d.f.=4,148, P=0.009) engin marktækur 
munur milli hópanna.                                                     
MBCT skoraði hærra í öllum eftirfarandi atriðum:                                             
Athygli: F=2.40., d.f.=4,148, P=0.05 milli hópa d=0.26)                                 
Meðvitund: (F=4.63, d.f.=4,148,p=0.001, milli hópa 
d=0.64).                                          
Lengri tími:(F=2.29, d.f.=4,144, p=0.0002).                                   
PGWBI, martækt hærra í MBCT:           
Styttri tími:  (F=4.73,d.f.=2,72,p=0.01 milli hópa d=0.36;                                                   
Lengri tími  ( F=5.97,D;F;=4,144, P=0.0002 milli hópa 
d=0.51) 
 

Rannsakendur benda á yfirburði 
MBCT samanborið við EDUC: 
Marktækur  munur mældist á milli 
hópa í flestum prófum.                
MBCT sýndi áhrifaríka virkni við 
alvarlegri geðlægð (MDD). 
MBCT mældist einnig betri í 
samanburði við EDUC í bættum 
lífsgæðum. 
Niðurstöður viðhéldust yfir 4 
mánaða eftirfylgni tímabil. 
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Tafla 5 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við ýmsa hópa  
 Bls. 2 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Chiesa o.fl.            
(2012) (157)  
Geðlæknadeild háskólans 
í Bologna                                                          
Ítalía 

Rannsóknarsnið:   
Slembiröðuð 
samanburðar- 
rannsókn    
Íhlutunartími                
8 vikur                         
Eftirfylgd:                      
Engin 

N= 16                                   
Þátttakendur með 
forsögu um 
alvarlega geðlægð 
og höfðu ekki 
fengið bót meina 
sinna eftir 
lyfjameðferð í átta 
vikur.                                        
Aldur:                                      
MBCT:  55.11  
(SD 15.48)  
EDUC: 47.85  
(SD 11.83)                                      
kvk                                       
MBC n=, (78%)                 
EDUC n=5,( 71%)                                                 
Brottfall: n=3 

MBCT vs. EDUC           
MBCT (n=9)                                      
EDUC (n=7)  

Mælitæki:                         
DSM-IV,                        
HAMD;                              
BAI;                                 
MAAS;                            
PGWBI                           
Hvenær:                        
Í byrjun,  
4. og 8. viku 

Bæði (HAMD)og (PGWBI) skoraði betur hjá MBCT 
hóp en EDUC hóp.                                                     
HAMD: (F=3.42, df= 2,28, p=0.04)                             
PGWBI: (F=38, df=2,26, p=0.05)                                     

Bent var á að þó úrtakið sé lítið 
og skorti á eftirfylgni þá er bent á 
yfirburði MBCT yfir EDUC fyrir þá 
sem hafa MD og hafa ekki náð 
bata þrátt fyrir 
þunglyndislyfjameðferð 

Meadows o.fl.         
(2014) (148)                 
Sjúkrahús, heilsugæslur, 
heilbrigðisstofnanir og 
háskólar                                            
Ástralía                         
Kanada 

Rannsóknarsnið: 
Framsýn fjölsetra 
einblind rannsókn.  
Íhlutunartími:         
8 vikur                         
Eftirfylgd:              
26 mán. 

N=203                   
Þátttakendur 
fegnir ú almennu 
þýði voru með 
væg eða 
meðalvæg 
einkenni 
geðlægðar,  
Aldur:                                    
MBCT  
47.5 (SD 12.9)    
DRAM 
49.2(SD11.9)                                        
kvk                                       
MBCT (n=82)                     
DRAM (n=83)                                                
Brottfall: n=26                         
luku ekki mán 
eftirfylgni                            
MBCT(n=12)                                 
DRAM (n=1) 

MBCT+DRAM s. 
DRAM                 
MBCT+ DRAM        
(n=101)                                                  
DRAM                       
(n=102) .  

Mælitæki:                     
CIDI. viðtalslisti        
DSM-IV                            
BD II                   
CEQ                                  
Hvenær:                                            
Í byrjun,                   
1 ár, 26 mánaða 
eftirfylgni. 

Meðal dagafjöldi alvarlegrar geðlægðar var 65 dagar 
hjá MBCT hópnum eftir íhlutun, en 112 daga hjá 
viðmiðunarhópnum.                            
Mælingar sýndu marktækan mun við endurteknar 
mælingar ANOVA (F(1,164)= 4,56, p=0.03).                                                          
Hlutfallslega færri í MBCT hópnum fengu endurtekna 
geðlægð hvorki á 1. eða 2. ári samanborið við 
viðmiðunarhóp (odds ratio 0.45, p <0.05).                                   
Samkvæmt greiningu:                                         
Fyrstu mælingar á tíðni geðlægða voru ekki 
marktækar þó svo að niðurstöður bentu til þess.                                          
Aðrar mælingar studdu jákvæð áhrif MBCT fyrir fólk 
sem fær almenna umönnun í sérúrræðum og fyrir fólk 
sem tekur þunglyndislyf/ geðsveiflulyf.   

Greinilegur marktækur munur 
mældist á útkomu á milli 
viðmiðunarhópa.                      
Rannsakendur töldu því MBCT 
væri hentugt og árangursríkt fyrir 
fólk sem er í sérhæfri þjónustu að 
því er virtist og henta vel ásamt 
þunglyndislyfjum. 
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Tafla 6 Rannsóknir sem báru saman MBCT við biðlista 

Tafla 6 yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við biðlista  
 Bls.1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Pots o.fl.             
(2014)  (147)    
Sálfræðideild háskólans í 
Twente og ýmsar 
geðheilbrigðisstofnanir í 
Hollandi     
Holland 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð multiside 
samanburðar- 
rannsókn    
Íhlutunartími:          
8 vikur                          
Eftirfylgd:                  
3 mánuðir 

N= 151                                           
Þátttakendur með 
væg og meðal væg 
einkenni geðlægðar 
sem fengin voru úr 
almennu þýði.                                           
Aldur:                                      
MBCT 47.99 
(SD10.59)       
Biðlisti 47.88 
(SD12.02)                                         
kvk                                       
MBCT 59 (77.6%)                  
Biðlisti 59 (78.7%)                               
Brottfall: n=12 

MBCT vs. Biðlisti                   
MBCT (n=76)                
Biðlisti (n=75)       

Mælitæki:                          
FFMQ                               
CES-D                            
HADS-A                           
MHC-SF-EM                    
MFC-SF-SOC,                  
MHC-SF-PSY                   
AAQ-II                         
Hvenær:                        
Allar mælingar 
voru gerðar í 
byrjun, eftir 
meðferð og 3ja 
mán, eftirfylgni 

Marktækur munur fannst á lækkun á 
geðlægð og kvíða og fleiru hjá MBCT 
íhlutunarhópnum, sem sýndi að 
jákvæðar framfarir á tilfinningalegum 
og sálfræðilegum heilsukvarða, í 
samanburði við biðlista. 
Cohen's d = 0.31-0.56).        
Þessi breyting var enn viðvarandi í 3ja 
mánaða eftirfylgni.                                
Líkur á klínískt marktækum jákvæðum 
breytingum á geðlægðareinkennum 
var marktækt meiri hjá MBCT hópnum 
odds ratio (OR) 3.026, p<0.01 við 
mælingu eftir meðferð; NNT = 5.10].  

Höfundar benda á að MBCT íhlutun geti verið 
viðunandi til að nýta í klínískri vinnu með 
fullorðna einstaklinga með væg eða meðalvæg 
einkenni geðlægðar. Þar sem MBCT virðist 
skilvirk og gæti hentað í opinberri vinnu með 
sjúklinga með þessi einkenni. 

de Raedt o.fl.   
(2012) (154)            
Háskólinn í Ghent, 
Rannsóknar-miðstöð og 
sálfræðideild           
Holland 

Rannsóknarsnið:            
Stýrð samanburðar- 
rannsókn     
Íhlutunartími:                         
8 vikur                     
Eftirfylgd:                   
8 vikur  

N=71             
Rannsóknarhópurinn 
samanstóð af 
tveimur hópum 
sjúklinga greindir 
með alvarlega 
geðlægð.  
Þátttakendur máttu 
ekki vera í geðlægð í 
rannsókninni, ekki 
með lesblindu, 
fíkniefnavanda eða 
aðrar geðrænar 
sjúkdómsgreiningar                                
Aldur:                                             
45,2 (SD =9.8);                             
Spönn 19-60 ára                                              
kvk  33                                            
kk  12                                     
Brottfall:                                      
n=27 

MBCT vs. Biðlisti           
MBCT (n=45)               
Biðlisti (n=26)   

Mælitæki:                              
BDI-II;                                    
MAAS                                    
HDRS                             
Hvenær:                  
Fyrir og eftir 
íhlutun.    
Greiningar 
byggðust á tveimur 
klínískum viðtölum             
(MINI)                       
Mini International 
Neuropsychiratric 
Interview)                
NAP                    
(Negativ Affective 
Priming Task) 

ANOVA var notu til að mæla NAP háð 
(neikvæð /jákvæð) milli hópa mældi 
vaxandi samband: Sem sýndi að eftir 
MBCT meðferðina vakti jákvæð áreiti 
meiri athygli í eftirfylgni en neikvæð.  
F(1,78)= 7.11,p<.01  
Í eftifylgni á t-test prófi sáust 
merkjanlegur munur á NAP kvarða 
fyrir neikvæðum upplýsingum 
 t (78) =2.18,P<.05,d =.50 og  
fyrir jákvæðar upplýsingar 
t(78)=2.00,P=.05,d =.41.        

Með vísan í áhrif MBCT á tilfinningalega þætti 
sem geta haft áhrif á forvörn.                                                          
Bent var á: (1) Við upphafsgildi, benti til að NAP, 
sem gefi til kynna að sjúklingar með sögu um 
geðlægð beini athygli frekar á neikvæða hluti í 
samanburði við þá sem eru það ekki. Þetta 
breytist í hóp þátttakenda sem sóttu um MBCT 
námskeið.                                                       
(2) Áhugi á neikvæðni tengdist minni 
núvitundarhæfni ásamt aukinni alvarlegum 
geðlægðareinkennum.                                                   
(3) Í MBCT hópnum dró úr áhuga fyrir 
neikvæðum atriðum jafnframt auknum áhuga á 
jákvæðum þáttum. Þegar gerðar voru mælingar 
við upphaf og í eftirfylgdarmælingum. Í 
samanburðarhópnum hafði áhugi á neikvæðnum 
þáttum aukist, jafnframt minni áhuga fyrir því 
jákvæða.                                                    
(4) MBCT hópurinn sýndi vægari einkenni 
geðlægðar og aukna núvitundarhæfni. Engar 
breytingar voru á samanburðarhópnum á milli 
fyrir og í eftirfylgd. Sem rannsakendum þótti 
benda til jákvæðra áhrifa MBCT. 
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Tafla 6 framhald yfirlit yfir slembnar samanburðarrannsóknir sem báru MBCT saman við biðslista 
 Bls.2 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Bostanov o.fl.  
(2012) ( 155) 
Læknaháskólinn í 
Tübingen   
Þýskaland 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð  
(singel ceter singel 
blind).    
Íhlutunartími:        
8 vikur                        
Eftirfylgd:           
20 mánuðir 

N=91                                     
Þátttakendur voru sjúklingar 
sem voru í föstu eftirliti og 
áttu forsögu um geðlægð en 
voru ekki í 
geðlægðarástandi þegar 
íhlutun hófst.                                                                          
Aldur:                                         
MBCT 50.9 ára ( SD 8.3)              
Biðlisti  45.0 (SD 9.3)                                      
MBCT kvk/kk: 23/9                             
Biðlisti  kvk/kk    22/10                    
Brottfall: n=0 

MBCT vs. 
Biðlisti               
MBCT (n=32)                                           
Biðlisti (n=32) . 

Mælitæki:                        
SCID, 
DSM-IV                          
BDI-II,                          
PANAS                                  
EEG                                     
Late CNV 
(LCNV) 
response 
Attention  
(LVNV) 
response                      
Hvenær:                  
Fyrir og eftir 
íhlutun   

Viðbrögð við hljóðrænum CNV prófum var 
mæld fyrir og eftir meðferð í MBCT hópnum 
þar sem sjúklingum voru gefin fyrirmæli um að 
leggja áherslu á anda þeirra, eins og kennt í 
MBCT. 
Seinni mæling: Sýndi að CNV (LCNV) var 
aukin hjá MBCT en ekki hjá biðlista.                         
Þessi niðurstaða endurspeglar bætta getu 
sjúklinga til að skipta athygli þeirra á 
núverandi augnablik og reynslu og burt frá 
hugsanlegri neikvæðum döprum hugsunum 
eða grufl hugsun, sem leiðir til vanlíðunar. En 
það er þekktur áhættuþáttur endurtekningar á 
lotum geðlægðar  

Í núvitaðri hugleiðslu eru áhrif aukin með 
aukinni ástundun og sambandinu milli 
einbeitingar á öndunar sem leitt getur til 
betri líðan. 

Geschwind o.fl.                     
(2012) (156)      
Heilsugæslur og 
heilbrigðisstofnanir                    
UK 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð 
samanburðar- rannsókn    
Íhlutunartími:         
8 vikur                     
Eftirfylgd:                  
12 mánuðir  

N=130                                           
Auglýst var á opinberum 
stöðum og á heilsugæslum 
eftir þeim sem áttu forsögu 
um alvarlega geðlægð                                 
Hópar voru flokkaðir eftir 
aldri og fjölda 
geðlægðarlota:                                
<2 lotur n=71,                          
42.8 ára (SD 1,7)                         
>3 lotur n=59,                                
45,2 ára (SD 1,2)                                         
kvk                                               
<2 lotur  n=50 (70%) ;                   
>3 lotur n=48 (81%)                            
Brottfall: n=7 

MBCT vs. 
Biðlisti          
MBCT n=64                  
Biðlisti n=66                  

Mælitæki:                            
HRSD -17                                      
IDS ( self-rated 
scale) 30 liða 
sjálfsskráning 
þátttakendanna                        
Hvenær:                                    
Í upphafi,                                 
Eftir íhlutun                                           
Í 6 og 12 
mánaða 
eftirfylgni. 

Benda til að MBCT áhrif dragi úr einkennum 
alvarlegrar geðlægðar óháð fjölda fyrri lota.                                            
MBCT hópurinn hafði yfirburði fram yfir 
viðmiðunarhópinn (beta= -0.56, p<0,001).            

Rannsakendur telja að MBCT sé 
árangursrík hópfærniþjálfun sem 
upphaflega var hönnuð til að koma í veg 
fyrir geðlægðarlotur. 
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Tafla 7 íhlutunarrannsóknir 

Tafla 7 íhlutunarrannsóknir  
 Bls.1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Lilja o. fl.                        
(2016) (138)                             
Heilsugæslustofnunum                        
Svíþjóð 
 

Rannsóknarsnið: 
Íhlutunarrannsókn          
Íhlutunartími :                      
8 vikur                  
Eftirfyld:                        
14 mánuðir          
 

N=45                             
Sjúklingar með forsögu um 
>3 lotur geðlægðar.                   
Aldur:                         
Meðalaldur: 49 ára           
Spönn 25-70 ára             
Þátttakendur:   
Enga reynslu af hugleiðslu                                          
22 (48.9%),                                                
Með litla reynslu                                   
15 (33.5%)                                                  
Með einhverja reynslu                 
8 (17.8%)                                       
Engin var með mikla 
reynslu.    af hugrækt.                              
kvk n=36,  kk n=9. 
 

MBCT                                    
Íhlutunarhópur      
Þátttakendur, á 
vegum 
heilsugæslunnar 
með greinda 
geðlægð var boðin 
þátttaka í MBCT. 
 

Mælitæki:                                
FFMQ (sænsk-
útgáfa),              
HADS,                                          
LSQ,                                       
WAI                              
Hvenær: Í fjögur 
skipti:                            
T0 3 mán. 
Fyrirþátttöku.                
T1 Fyrir íhlutun,             
T2 Eftir íhlutun.            
T3 Efir 6 mán.                 
T4 Eftir 14 mán.  
 

Núvitundarmælingum (FFMQ-SWE)                        
Mælingum á geðlægð HADS-D, Kvíða 
(HADS_A) eða Lífsgæðum(LSQ) (p>0.05).                                                     
F prófin sýndu verulegan mun á milli 
tímabila á Global Scale Mindfulness                                                                                                                                      
[F (3, 129) = 25,10, p <0,001],                                              
Geðlægð [F (3, 129) = 11,84, p <0,001],                                 
Kvíði, [F (3, 129) = 24,85, p <0,001 og                                     
QoL [F (3, 129) = 11,82, p <0,001].                            
Eftirfarandi prófanir með pöruðu sýni t-pró 
(5%) sýndu marktækan mun á milli 
mælinga á tímabilum:  
T1 og T2 og milli T2 og T3 á 
núvitundarhæfni  en engin marktækur 
munur var á milli mælinga sem teknar 
voru á: T3 og T4. Prófin sýndu verulegan 
mun á geðlægð, kvíða og QoL milli T1 og 
T2 og um kvíða milli T2 og T3. Engin 
marktækur munur var frá T2 til T3 fyrir 
þunglyndi og QoL eða milli T3 til T4 fyrir 
þunglyndi, kvíða og QoL 

Þrjár megin niðurstöður:    
(1) MBCT virkar sem árangursrík 
forvarnarmeðferð innan sænskrar 
heilsugæslu fyrir sjúklinga sem eru í eftirliti 
vegna (MDD);                                                                   
(2) Íhlutunin hafði veruleg bætt áhrif á 
geðræn einkenni sjúklinga, QoL og 
núvitundarhæfni.                                                         
(3) Hvatning hafði engin marktæk áhrif á 
meðferðarniðurstöðu.  
Heildarárangurinn bendir til þess að MBCT 
sé hægt að innleiða með góðum árangri í 
skandínavískri heilsugæslu sem 
fyrirbyggjandi íhlutun fyrir sjúklinga með 
endurteknar lotur geðlægðar.   
Mælingar sýndu að samfara aukinni 
núvitundarhæfni dró úr kvíða og geðlægð.                                
Í 14 mánaða eftirfylgni höfðu 84% 
þátttakenda ekki fengið lotur geðlægðar. 
Talið er eitt mikilvægasta atriðið að sjúklingar 
velji og láti hugræktina hafa forgang til að ná 
árangri. 
 

Meeten o.fl.                   
(2015) (139)       
Geðheilbrigðis- 
miðstöðvum                                   
UK 
 

Rannsóknarsnið: 
Exploratory Study  
Íhlutunartími:             
8 vikur                     
Eftirfylgd:                   
6 mán. 
 

N=12                                   
Þátttakendur komu frá 
heimilum eldriborgara 
innan 
geðheilbrigðisþjónustunnar                    
Aldur:                                   
Meðalaldur: 71.25          
Spönn 65 - 78                                      
kvk:9                                                                  
Brottfall: n=4 
 

Íhlutunarhópur                     
átta virkna  MBCT                      
 

Mælitæki:                           
BDI-II                                
DASS-21                                 
Ryff                                      
MBCT  
Rating questing                           
Hvenær:                        
Í byrjun, eftir 
meðferð   
og 6 mán. 
eftirfyld. 
 

Þátttakendur voru ánægðir með 
námskeiðið en ekki vissir um að halda 
áfram.  
Framfarir voru á BDI-II mælingum.                                                                  
Marktækur munur á upplifun á:                                          
Tilgangi lífsins, (T=3.00,p=.02,r=.77)                  
Persónulegum vexti  (T=6..50,p=.06,r.63) 
og persónulegum samskiptum                                             
pre/post /T=3.50,p=.05,r=68)                                                    
Þessi próf voru ekki endurtekin í 6 mán.                             
Svör um vellíðun pre groub 
/M=2.77,SD=.60) pre. 
groub(M=2.00,SD=1.25) og                                                     
eftir 6 mán.( M=1.88,SD=.99)                                                  
Í 6 mán. eftirfylgd hafði enginn fengið 
alvarlega geðlægðarlotu 
 

Þrátt fyrir lítið úrtak telja höfundar 
niðurstöður rannsóknarinnar gefa 
vísbendingar um að MBCT geti hentað 
eldriborgurum sem þiggja 
geðheilbrigðisþjónustu til að bæta líðan 
sína. 
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Tafla 7 framhald yfirlit yfir íhlutunarrannsóknir 
 Bls.2 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

de Zoysa  o.fl.        
(2014) (149)  
Geðheilbrigðsstofnun og 
Háksólasjúkrahúsi í 
London                                  
UK 
 
 
 

Rannsóknarsnið:  
Langtímarannsókn. 
Íhlutunartími              
8 vikur auk  
3ja mánaðar 
framhalds                      
Eftirfylgd:                  
18 mán. 
 

N= 18                                   
Þátttakendur 
komu úr 
heilbrigðstéttum 
og voru flokkaðir 
eftir þjóðerni og 
trú.                 
N=18 samþykktu 
þátttöku                                                         
kvk: 13                                                       
Brottfall: n=0              
Eftirfylgni: 18 
mánuðir 
 

Þátttakendur höfðu 
setið 8 vikna MBCT 
námskeið og héldu 
áfram að ástunda 
iðkun heima 
 

Mælitæki:                               
MAAS;                            
GHQ-12;                          
SWLS;                                  
The Penn State 
Worry 
Questionary;                          
Trait and State 
Anxiety,                     
Life Event and 
Stress                   
Hvenær:                       
í byrjun, 3 mán.  
og 18 mán. 
eftirfylgd.  
 

Niðurstöður sýndu að MBCT hefði jákvæð áhrif á 
andlega vellíðan.   
Í 3ja mán. og 18 mánaða eftirfylgni, voru mælingar 
endurteknar samanborið við grunnlínu, var mikil 
framför á mindfulness mælingunni, 
(F(2,18)=12.21,p<0.01)       
kvíða einkennum (F(2,18)=9.31,p<0.01)                
áhyggjum (F(2,18)=6.91.p=0.01  
í 18 mánaða eftirfylgni.  
Í öðrum mælingum fannst ekki marktækur munur.  
 

Marktæk jákvæð framför frá 
grunnlínu mældist í 
núvitundarhæfni, kvíða og 
áhyggjum við 18 mánaða 
eftirfylgnimælingar. Þrír af 
hverjum fjórum héldu einhvers 
konar hugleiðsluþjálfun áfram 
þrátt fyrir að vikuleg iðkun  
hugleiðslunnar hefði ekki verið 
tengt sálfræðilegri vellíðan 
 

Kenny o.fl.                       
(2007)  (170)  
Heilsugæslustöðvar                                 
Ástralía  
Bretland 
 

Rannsóknarsnið: 
Íhlutunarrannsókn          
Íhlutunartími:  
8 vikur                  
Eftirfylgd:  
Engin 
 

N=50                                    
79  þátttakendur 
höfðu hafið iðkun í 
MBCT og allir 
þátttakendur höfðu 
sótt tíma hjá 
sálfræðingum. 
N=50 héldu áfram.                                    
Allir með forsögu 
um >3 lotur 
geðlægðar og 
með geðlægð yfir 
1 árs tímabil.                               
Aldur:                                   
Meðal: 43.3 ára 
(SD =9.7)    
Spönn 17-61  ár                                        
kvk  n=37 (74%)                                                                       
Brottfall: n=1 
 

Íhlutunarhópur:                    
8 vikna  MBCT                                        
 

Mælitæki:                          
DSM-IV                              
BDI                              
Hvenær:                 
Fyrir og eftir 
íhlutun 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að MCT gæti  
hentað þeim einstaklingum sem eru í geðlægð en fyrir 
áhrif MBCT leiddi það til þess í niðurstöðum mælingar 
að geðlægð (pre/post Effect Size = 1,04).  
Meiri hluti þátttakenda komust aftur í eðlilegt eða 
næstum eðlilegt ástand.  
Meðal BDI-II stig pr. fyrir MBCT iðkun, var 24,3 (s.d = 
9,8, bil 11-46).  
Meðal BDI-II stig post. eftir MBCT iðkun var 13,9 (s.d 
= 9,7, bil 1-41).  (t (47) = 6,01; p <0,0001).  
Í lok MBCT námskeiðsins gáfu þátttakendur 
námskeiðinu einkunn fyrir hversu mikilvægt og 
ganglegt námskeiðið hefði verið þeim var þeim. 
Meðaleinkunn námskeiðsins var 8.5 (SD 1.5)  en 83% 
þátttakenda gáfu yfir 7 í einkunn. 
 

Niðurstöður benda til þess að 
MBCT sé viðunandi meðferð fyrir 
einstaklinga sem hafa fengið 
meðferð við geðlægð.   
Ennfremur virtist að fyrir áhrif 
MBCT þá dregur úr alvarleika 
geðlægðar, jafnvel hjá þeim sem 
fundu fyrir byrjunareinkennum 
alvarlegrar geðlægðar. Einnig 
kom í ljós að MBCT þjálfun gat 
gagnast einum sjúklingi sem 
sendur var á sjúkrahús vegna 
versnunar á alvarlegri geðlægð 
strax eftir að námskeiðið hófst  
(BDI-II 40 í 19). 
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Tafla 7 framhald yfirlit yfir íhlutunarrannsóknir  
 Bls.3 

Höfundar, ár 
staður land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Smith o.fl.                       
(2007) (169)   
Geðheilbrigðisstofnun                     
UK 
 

Rannsóknarsnið: 
Eigindleg  og 
megindleg 
íhlutunarrannsókn  
Íhlutunartími             
8 vikur                        
Eftirfylgd.                
13 mán. 
 

N=38                                    
Þátttakendur voru 
valdir úr þeim sem 
skoruðu yfir 19 stig á 
(BDI-II) og áttu 
forsögu um >3 
alvarlega geðlægð                            
Aldur:    
M 69 ára                         
Spönn: 65-88 ára                        
kvk=19                                                        
Brottfall: n=8  
 

íhlutunarhópur:      
MBCT                      
38 hófu MBCT 
námskeið        
n=30 luku 
MBCT,           
n=25  
luku 13 mán. 
eftirfylgni.                                 
 

Mælitæki:                                
BDI-II                  
Spurningalistar.                    
Hvenær:                            
Fyrir og eftir íhlutun                
í 3. 6. 9. og 13 mán. 
Eftirfylgd. 
 

Niðurstöður mælinga sýndu lækkun á BDI-II kvarða frá pre.- post.- 
13 mán. eftirfylgd                                                         
N=30 hófu meðferð Meðal BDI-II 10.37                                                          
Eftir meðferð  voru N=29 með meðal BDI-II 9.14         
Eftirfylgd 13. mán. N=25 BDI-II 7.84.                                   
Í eigindlegum niðurstöðum kom fram að væntingar voru 
mismunandi en flestir fundu fyrir mun á líðan til batnaðar. 
 

Bent er á að MBCT sé gangleg 
viðbót við aðra læknisfræðilega 
meðferð fyrir eldri einstaklinga 
sem eru að takast á við 
endurtekið þunglyndi.  
 

Finucane o.fl.                  
(2006) (171)                        
N- Wales Miðstöð 
Mindfulness 
rannsókna og æfinga.         
Háskólinn í Wales                      
UK 
 

Rannsóknarsnið: 
Exploratory study, 
Eigindeg og 
megindleg 
rannsókn  
Íhlutunartími:              
8 vikur                          
Eftirfylgd:  
3 mán. 
 

N=13                                    
Sjúklingar á 
heilsugæslu sem 
sýndu einkenni 
endurtekinnar 
geðlægðar og kvíða.             
11 voru með 
greiningu geðlægar 
2 með bæði kvíða 
og geðlægð.                                   
Aldur: M  43.1                  
Spönn: 29 -58 ára                                             
kvk  n=10                              
kk  n=3                         
Brottfall n=0                 
 

Íhlutunarhópur:                     
MBCT                            
 

Mælitæki:                          
BDI-II                                 
BAI                                   
Viðtöl                            
Hvenær:                                
Í upphafi rannsóknar 
og 3 mán. eftir 
Íhlutun                             
 

Eigindleg gögn benda til þess að núvitundarþjálfun væru bæði 
viðunandi og gagnleg fyrir meirihluta sjúklinganna. Mörgum þótti 
mikilvægt að vera í hóp til að deila reynslu. Flestir töldu að 
námskeiðið væri of stutt og töldu framhald væri nauðsynlegt.  
Meira en helmingur sjúklinganna héldu áfram að beita núvitundar 
tækni þremur mánuðum eftir að námskeiðinu lauk.  
Minnihluti sjúklinga héldu áfram að finna oft fyrir sálrænni vanlíðan, 
sérstaklega kvíða.                                           
Mat sjúklinga á MBCT íhlutun:                                         
Af 10 mögulegum stigum var meðal stig 8.5 (1.5). 83% gáfu 7 eða 
meira.                                                             
Alls 8/11 sjúklingar (72%) sýndu framfarir í BDI og 7/11 (63%) 
sjúklingar sýndu framfarir í BAI með pre/post  1,5 fyrir lækkun á 
þunglyndi og 0,77 fyrir kvíða 
Tölfræðilega marktæk lækkun var á meðaltali þunglyndis og kvíða; 
meðalgildi fyrir-námskeið þunglyndi var:  35,7 og eftir námskeið var: 
17,8 (p=0,001).                                                                           
Svipuð lækkun var á kvíða meðaltali fyrir-námskeið:       
þá mældist kvíðakvarðinn 32,0 en meðaltalan eftir námskeið var 
20,5 (p = 0,039).                                     
Mælingar á meðal BAI fyrir (e. pre) var 35.7 (á bilinu 23-46)  eftir 
(e.post) var 17.8 mismun. 17.9. (95% C.I 9.38: 26.4)  
Svipuð lækkun  á BAI var fyrir íhlutun 32.0 (á bilinu 10-49) eftir 
(e.post) 20,5. Meðallækkun á kvíða var 11,45 (95% C.I 0,69: 22,22)                                                                                                                                                                                    
Niðurstöður á eigindlegri greiningu er því í samræmi við 
megindlegar niðurstöðum m.t.t.áhrifa á geðlægð og kvíða. 
 

Með hliðsjón af niðurstöðum 
blandaðrar rannsóknar benda 
rannsakendur á að núvitund sem 
byggir á hugrænni þjálfun gæti 
haft hlutverki að gegna í 
meðhöndlun sjúklinga með 
geðlægð og kvíða.  
Rannsóknin sýndi að MBCT gæti 
hentað sjúklingum með geðlægð 
og gæti dregið úr alvarleika 
geðlægðar. Þó að fjöldi þeirra 
sem tóku þátt í þessari rannsókn 
hefði verið fámennur, sýnir 
samanburður pre/post mælinga 
vel þann árangur sem náðist 
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Tafla 7 framhald yfirlit yfir íhlutunarransóknir 
 Bls.4 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Allen o.fl.                           
(2009) (165)                 
Heilsugælsa                          
UK  

Rannsóknarsnið:      
Eigindleg/meigindleg    
Íhlutunarrannsókn            
Íhlutunartími:                   
8 vikur                         
Eftirfylgd:                      
15 mán. 

N= 20                             
Aldur: M 51.45 
(SD 9.51)  
Spönn (37-66)                               
kvk  
17(85%)                                          
Brottfall:  
n= 0               

MBCT                                    
Íhlutunarhópur      
þátttakendur,  
á vegum 
heilsugæslunnar 
sem áttu við 
endurtekna 
geðlægð að stríða 
boðin þátttaka í 
MBCT. 

Mælitæki:                         
DSM-IV                                  
BDI-II                                             
Hvenær:                          
Í byrjun og                      
15 mán 
eftirfyglni.          
Einstaklingsviðtöl         
í 12 mánaða 
eftirfylgni. 

Gengið var út frá fjórum þemum yfir tímabilið:          
Í viðtölum kom fram að þátttakendum þóttu aðferðir 
MBCT gagnlegar í þessum þemum.                            
Stjórn: Áður þótti þeim þau hjáparlaus, með stjórn 
lærðu þau að taka eftir því sem kveikti geðlægð 
viðkomandi, þetta gat komið fram í líkamlegri, andlegri 
upplifun. Með því að taka eftir gátu þau gert eitthvað í 
því: farið eitthvað, breytt um áherslur og einbeitingu 
t.d frá neikvæðum atriðum yfir í jákvæða hluti.              
Samþykki: Það sem ég upplifi samþykki ég en það er 
ekki ég.  Þetta líður hjá.                                                            
Samskipti: Bættust vegna aukin sjálfsstyrks                  
Streð: Losa við sjálfsásakanir, aukins sjálfstjórn, 
samþykkja að gera eitthvað í líðaninni að geðlægð 
/vanlíðan er sjúkdómur eins og sykursýki sem hægt er 
að fá hjálp með.                                                               
BDI-II Baseline byrjun                                                   
M= 17.60 (SD 11.17)                                                       
BDI-II, 15 mán. eftirfylgni                                                   
M= 12.10 (SD 10.63)                                                   
Relapse á tímabilinu, 10(50%)                          

Rannsakendur telja að 
niðurstöður á fjórum þemum 
rannsóknarinnar gefi dýpri 
fræðilegan skilning á eðli MBCT.  

Li o.fl.                       
(2016) 138)       
Geisla-  líffræði og 
sálfræðideild háskólans í 
San Francisco                        
USA 

Rannsóknarsnið:  
Samanburðarrannsókn  
MRSI             
Íhlutunartími:                   
8 vikur                    
Eftirfylgd                    
Engin 

N = 26                                 
Þátttakendur m/ 
MDD (n=16)                                     
Aldur:                           
Meðalaldur   
30 (SD 7)              
kvk n=11,   
kk n=5                    
Viðmiðunarhópur  
engin saga um 
geðlægð (n=10)                            
Aldur:                          
Meðalaldur  
32 ára (SD 9)            
kvk n=7,  
kk n=3 

Valdir voru 
þátttakendur sem 
mældir voru með 
MDD og aðrir 
heilbrigðir í 
samanburðarhóp.  
Mæld var virkni í heila í 
byrjun og eftir íhlutun. 3D 
short echo-time(20ms) 
magnetic resonane 
spectroscopic imaging 
(MRSI) 

Mælitæki:                  
DSM-lV                
HAMD-17                    
MR skannar.         
Hvenær:                         
Fyrir íhlutun og            
eftir 8 vikur 

Í öllum tilfellum dró úr alvarlegri geðlægð. Hlutfall 
heildarþéttni choline -containing efnasambanda/ 
heildar creatin(tCr) var marktækt aukið samanborið 
við heilbrigða hópinn.                                                                                     
Við grunnlínu sýndi alvarleiki geðlægðar, neikvæða 
fylgni við inositol/tCr í vinsir insula og putamen.                                
Bati á alvarleika geðlægðarinnar var verulega tengd 
breytingum á NAA/tCr í vinstri ACC. Þó svo að báðir 
hMBCT meðferð gagnaðist báðum hópunum þá komu 
þessar afgerandi breytingar ekki fram í heilbrigðum 
þátttakendum. 

Í þessari rannsókn var metin 
svæðisbundin munur á 
metabolites hjá einstaklingum 
með alvarlega geðlægð MDD 
sem fengu MBCT meðferð og 
viðmiðunarhópnum með 7 Tesla 
með geisla- og líffræðilegum 
mælingum 
Talið er að MBCT geti gagnast 
öllum en ekki síst þeim sem eru 
greindir með alvarlega geðlægð. 
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Tafla 8 Framhaldsrannsóknir 

Tafla 8 yfirlit yfir framhaldsrannsóknir 
 Bls 1 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Spinhoven o.fl.  
(2017) (135)    
Geðheilbrigðisstofnanir 
Holland 

Rannsóknarsnið:  
Framhaldsrannsókn 
rannsókna frá 
Huijbergs 2012-2015-
2016 

 N=138  
Safnað var gögnum frá 
2009 til 2012. 
Þátttakendur voru frá 
geðheilbrigðisstofnunum 
eða þeir voru fengnir 
eftir auglýsingu í 
fjölmiðlum. Viðmið var 
að hafa forsögu >3 lotur 
geðlægðar og vera laus 
við eða með væga 
geðlægð á 
upphafstímabilinu.  
Taka stöðugan skammt 
af lyfjum yfir tímabilið 
auk þess að mæta í 
viðtöl (mADM).   

Framhaldsrannsón 
á MBCT og 
MBCT+mADM           

Mælitæki:   
DSM-NI             
(SCID-I),                          
FFMQ,                                 
IDS-C,                                
NEO PI-R                     
Hvenær: Í 
upphafi, 3ja 
mán. 6 mán., 12 
mán., 15 mán. 

Við 15 mánaða eftirfylgni sýndu þátttakendur minni 
taugaveiklun, aukna og samviskusemi.  
Betri og stjórn á hugsunum sem spáði fyrir um betri 
líðan.   
ANOVAs með FFMQ           
Total mindfulness: F (2.274) = 44.740, p <.001; 
Athugun: F (2.274) = 24.123 , P <0,001;                   
Lýsing: (2,274) = 8,144, p <0,001;                              
Virkt með vitund: F (2.274) = 20.295, p <0.001; 
Dómgreind: F (2.274) = 18.777, p <. 001 
Óvirkni: F (2.274) = 30.229, p <0.001). 

Í ályktun kemur fram að MBCT 
gæti verið raunhæf íhlutun til að 
beinast beint að einum 
mikilvægustu áhættuþáttum fyrir 
byrjun og endurteknar lotur 
geðlægðar og annarra 
geðraskana, þ.e. taugaveiklun.              
Eftir MBCT sýndu þátttakendur 
marktækar framfarir í 
núvitundarhæfni. 

Kearns, o.fl.  
(2016) (140)   
Heilsugæslustöðvar 
(einka og opinberar)             
Ástralía 

Rannsóknarsnið: 
Framsýn raunsæ 
slemibröðuð 
framhaldsrannsókn 
(MBCT).  
Íhlutunartími:  
80 vikur                         
Eftirfylgd 2 ár. 

N = 203                                  
Sjúklingar með sögu um 
>3 lotur geðlægðar og 
lokið höfðu 8 vikna 
(MBCT)  
Aldur:  
Meðalaldur: 48,4 
(SD12.4)                            
kvk n = 165  
kk n=38   

Þátttakendur komu 
frá einka og 
opinberum 
heilsugæslustöðvum 
og eftir auglýsingu í 
blöðum í Melborne 
og Geelong í 
Ástralíu, með MDD 
greiningu eða BD I 
eða II  og voru á 
aldrinum 18-75 ára. 
Útilokaðir voru einst. 
með aðra sjúkdóma 
eða fíkn.  
Um helmingur höfðu 
farið í gegnum 
(MBCT) 

Mælitæki:                                
FFMQ 39                             
RRS- 22                              
CIDI                                           
Hvenær:                           
Fyrir íhlutun, 
Eftir átta vikur, 
3ja, 6, 9, 12, 15, 
18, 24 spurt á 
vefnum eða í 
pósti. í byrjun, í 
12. 24. viku voru 
einkaviðtöl.                         
Blind,  
CIDI  
fyrir eftir íhlutun 
12 og 24 mán. 

Helstu niðurstöður bentu til að hærri skor í 
núvitundarhæfni drægi úr endurtekinnar geðlægðar 
og grufl hugsun (e. rumination) 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
styðja að núvitundarhugsun sé 
mikilvæg til að koma í veg fyrir 
endurkomu geðlægðar en 
óboðnar neikvæðar grufl hugsanir 
hafa neikvæð áhrif.  
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Tafla 8 framhald yfirlit yfir framhaldsrannsóknir  Bls. 2 

Höfundar, ár 

staður land 
Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Huijbers o.fl.  
(2016) (137)  
Geðheilbrigðis-stöðvar            
Holland 

Rannsóknarsnið: 
Framsýn slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. 
Eftirfylgd   
15 mánuðir 

N = 249         
Þátttakendur sem 
stóðust viðmið um 
forsögu um fjölda 
lota geðlægða, var 
slembiraðað í 
hópa sem MBCT 
sem hættu mADM 
(n=128)  eða 
héldu áfram iðkun 
MBCT+mADM 
(n=121).  
Lagskipt var að 
hluta m.t.t fjölda 
fyrri lota  
3-4 <5                             
Brottfall  
N= 74 (30%)     

Framhalds-
rannsókn eftir 
MBCT meðferð.  
Námskeiðin fóru 
fram á 12 
miðstöðvum 
víðsvegar um 
Holland.  
Einstaklingar sem 
voru eingöngu í 
MBCT hóp voru 
hvattir til að draga 
úr inntöku 
þunglyndislyfja frá 
og með sjöundu 
viku.  
MBCT+mADM hélt 
áfram á lyfjum og í 
viðtöum við 
sérfræðinga. 

Mælitæki:                          
DSM-IV  
SCID          
WHOQOL  
Metin í upphafi- 
3ja og 15 mán.               
Tekin var 
grunnlína í 
upphafi, 
eftirfyldarmælingar 
voru metna á:  
3ja, 6, 9, 12 og 15 
mánaða fresti eftir 
grunnlínumælingu. 

Mælt var SCID-I á 3 mánaða fresti á 
eftirfylgndartímabilinu 15 mán. Sambandið á milli 
fyrstu og seinni niðurstöðvanna var talið verulegt 
(kappa (K) = 0,70, 95% CI 0,46-0,94, P = 0,001). 
Mismunurinn á endurtekinni geðlægð á milli lota var 
marktækt styttri eftir að mADM var hætt í MBCT 
hópnum.                                                       
Niðurstöður sýndu að 69/128 þátttakendur í MBCT 
hóp sem hætti lyfjagjöf (54%) og 47/121 í MBCT + 
mADM hópnum (39%) fengu endurtekna lotu 
geðlægðar á tímabilinu  (RR = 1,38, 95% CI 1,05-
1,83).                                                                             
Í rannsókninni  voru mældar eftir slembivali 
endurteknar geðlægðarlotur yfir 15 mánaða 
eftirfylgnatíma hjá 46/67 sjúklingum (69%) í MBCT + 
hætt mADM samanborið við 31/68 sjúklinga (46%) 
slembiraðað til MBCT + mADM (RR = 1,5, 95% CI 
1,11-2,05).                                          
Alvarleiki og endurtekningarhlutfall var verulega 
frábrugðin hópunum í ITT sýninu (Wald χ2 = 5,81, P = 
0,02) og fyrir sýnatökuprófið (Wald χ2 = 7,76, P = 
0,005).                                                        
Dregin var vaxtarferill greiningar fyrir alvarleika 
geðlægðar einkenna (IDS-C) á 15 mánaða eftirfylgni 
sýndi líkanið passa,  χ2 (df = 20) = 39,85 (n = 249), P 
= 0,005 ,  
Samanburður (CFI) = 0,95, nálgun (RMSEA) = 0,06, 
staðlað (SRMR) = 0,06.  
Að meðaltali voru sjúklingar með væga geðlægð 
meðan á rannsókninni stóð.                                         
Þegar horft var á einstaklinga í eftirfylgninni, þá 
mældist hjá þeim í MBCT sem hætti mADM hópnum 
alvarlegri geðlægð við 3 mánaða eftirfylgni (15,4) en 
MBCT + mADM hópurinn (12.2). Þessi munur var lítill 
en marktækur (F (188) = 5,8, P = 0,02, d = 0,28). 
Þunglyndi mældist ekki marktækt á milli hópanna við 
aðra eftirfylgnimælingar. Í rannsókninni var minni 
munur við 3 mánaða eftirfylgni (F (117) = 3,1, P = 
0,08, d = 0,20) 
 

Rannsakendur benda á að 
niðurstöður virðast vera í 
samræmi við vísbendingar um að 
samsett meðferð sé skilvirkari en 
einstök meðferð gegn alvarlegum 
geðlægðarlotum en einnig til að 
koma í veg fyrir lotur. Þessar 
niðurstöður benda til þess að 
MBCT gæti verndað sjúklinga 
með endurteknar lotur 
geðlægðar.  
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Tafla 8 framhald yfirlit yfir framhaldsrannsóknir  
 Bls. 3 

Höfundar, ár staður 
land 

Aðferðir  Þátttakendur Íhlutun Mælingar Niðurstöður Ályktun 

Crane o.fl.  (2014) 
(146) Hákólinn í 
Liverpool sálfræðideild 
og háskólinn í Berlín                              
UK            

Þýskaland 

 

 

 

Rannsóknarsnið: 
Slembiröðuð fjölsetra 
samanburðarrannsókn 
(e. empirical) 
framhaldsrannsókn  
Íhlutunartími:               
8 vikur   
Framhaldsrannsókn 
Heimaiðkun:               
40 mín. 3-7 daga 
vikunnar.              
Eftirfylgd: 

12 mán. 

 

N=99          
Þátttakendur úr 
stærra úrtaki sem 
hafði verið 
slemiraðað í           
MBCT - TAU - 
CPE.                

Í rannsókninni var  
eingöngu unnið 
með MBCT hópinn 
(n=99) og honum 
skipt upp í 
heimaæfingar CD 
disk með 3ja mín 
öndun, a.m.k. Sex 
daga vikunnar, 
upplifun skráð í 
dagbók.              

 

MBCT íhlutun    

Heimaiðkun:               
40 mín. 3-7 daga 
vikunnar.               

Mælitæki:                            
DSM-lV, SCID                    
HRSD                               
CTQ                            
Hvenær:                      
Sjálfsmat yfir 7 
vikna þjálfun. 
Geðlægð metin 
strax eftir og á 
3,6,9 og 12 
mánaða eftirfylgni. 

 

Niðurstöður sýndu að veruleg tengsl voru milli 
meðaltals daglegrar iðkunar eða formlegri 
heimaþjálfun og líðanar.  

Marktækur munur fannst hjá þeim sem stunduðu 
hugrækt heima oftar en 3x í viku. Þeir voru í helmingi 
minni hættu á að fá endurteknar lotur geðlægðar en 
þeir sem iðkuðu sjaldnar.  

(n=61 ) æfðu oftar en 3 daga í viku að meðaltali, á 
meðan (n=38) æfðu sjaldnar.  

Meðaltalstími iðkunar (n=61) var 21.31 mín  (SD = 
11,39).                                                                    
Meðal stundafjöldi iðkunar hjá þeim hóp sem stundaði 
nútvitund órelgubundið voru meðaliðkunar skiptin 
80.44 (SD=53.37).     

Mikil munur var milli hópanna, rs (99) = 0,82, p 
<0,001. Tvö próf á voru gerð á hlutfallslegri áhættu á 
endurtekinn geðlægðarlotu (e. relapse) sem reiknuð 
voru til að meta hvort fjöldi formlega iðkunar væri 
tengd áhættu á endurteknum lotum geðlægðar.  
Fyrsta líkanið var sett inn í samfellda breytu sem 
svaraði til meðaltals daglega iðkunar heima æfingum 
sem sýndu marktækar niðurstöður, B = -.03, SE = 
0,013, Wald (1) = 5,51, p = 0,018, með áhættuhlutfall 
fyrir endurkomu HR = 0,97, CI = 0,947 til .995.                                              
Annað líkan sem svarar til <3 á móti 3 + daga á 
formlegri ástundun. Breyta var færð í Cox 
aðhvarfsgreiningu líkanið var aftur marktæk, B = -.64, 
SE = .30, Wald (1) = 4,66, p = .03, með áhættuhlutfall 
fyrir endurteknum lotum á HR = 0,53 CI = .30 til 0,94. 
Þeir sem ástunda núvitund  minna en 3x í viku voru 
því tæplega helmingi líklegri til að fá endurtekna 
geðlægðar lotu yfir 12 mánaða eftirfylgni en þeir sem 
stunduðu 3x eða oftar í viku.  

 

Rannsakendur telja þessar 
niðurstöður séu mikilvægar fyrir 
fagfólk sem vinna með að ákveða 
inngrip sem hentar einstaklingum 
með forsögu um geðlægðarlotur.  

Einkum í tengslum við MBCT þar 
sem fjöldi iðkunardaga 
þátttakenda í heimaþjálfun virðist 
hafa veruleg úrslita áhrif á 
niðurstöður og árangur. 

 

 


