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Ágrip 

Bakgrunnur: Streita er viðbragð líkamans við álagi og erfiðum kringumstæðum og getur hún haft 

notagildi til að takast á við hinar ýmsu áskoranir í lífi einstaklings. Kvíði er ástand sem einkennist af 

þrálátum áhyggjum sem jafnvel láta ekki undan þrátt fyrir að orsakavaldur sé ekki lengur til staðar.  

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til þess að meðhöndla kvíða skurðsjúklinga, þar má nefna jóga- og 

hugleiðsluíhlutanir og hafa rannsóknir verið gerðar á því sviði.  

Rannsóknarsnið: Fræðileg samantekt á megindlegum rannsóknum.  

Tilgangur: Að meta og samþætta rannsóknarniðurstöður fræðigreina um áhrif og gagnsemi jóga- og 

hugleiðsluíhlutana á kvíða og meðfylgjandi streitu skurðsjúklinga í gegnum aðgerðarferlið og afturbatann 

eftir skurðaðgerð. 

Aðferð: Leitað var heimilda í Pubmed gagnagrunni til þess að nálgast efni sem síðan var notað í 

fræðilegu samantektina. Lagt var mat á gæði þeirra heimilda sem valdar voru og tekið mið af inntöku-

skilyrðum og útilokun. Leitin einskorðaðist við rannsóknir á ensku frá árunum 2010-2020. 

Niðurstöður: Í heildina voru 10 megindlegar rannsóknir af 621 sem uppfylltu inntökuskilyrði 

gagnaleitar. Niðurstöður samantektarinnar benda til þess að jóga- og hugleiðsluíhlutanir séu öflugar 

leiðir til þess að takast á við kvíða tengdan skurðaðgerðum og flýti fyrir afturbata.  

Ályktun: Hjúkrunarfræðingar annast sjúklinga allan sólarhringinn og eru því í kjöraðstæðum til þess 

að meta kvíða með reglubundnum og kerfisbundnum hætti, líkt og gert er með aðrar breytur eins og 

verki, blæðingar úr skurðsárum og lífsmörk. Jóga og hugleiðsla geta nýst sem viðbótarmeðferðir í 

gegnum aðgerðarferlið til að draga úr kvíða og flýta afturbata skurðsjúklinga. 

 

Lykilorð: Kvíði, jóga, hugleiðsla, skurðsjúklingar, afturbati. 
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Abstract 

Background: Stress is the body‘s response to pressure and difficult conditions. This response can be 

helpful to deal with difficult conditions in life. Different methods have been used to treat anxiety in surgical 

patients e.g. there have been studies into the effects of yoga and meditation on anxiety. 

Research format: Systematic review of quantitative studies. 

Objectives: The aim of this systematic review was to explore and evaluate the impact and effective-

ness of yoga and meditation intervention on anxiety and postoperative recovery in surgical patients.  

Method: A lierature search was conducted using the PubMed database for studies on the subject 

that subsequently were used in this systematic review. The quality of selected materials was evaluated, 

and the admission requirements and exclusion criteria were taken into account. The search was 

restricted to studies published in English in the years 2010-2020. 

Results: Ten out of 621 studies fulfilled the admission requirements and were all quantitative. The 

results of the systematic review imply that yoga and meditation are valuable in combatting anxiety 

associated with surgery and enhance recovery. 

Conclusion: Nurses take care of patients around the clock and are therefore in a key position to 

evaluate their anxiety levels in patients on a regular basis throughout the perioperative period, just as 

they do for other variables including pain level, bleeding from the surgical site and vital signs. Yoga and 

meditation may be used as  a complementary therapy throught the perioperative period in order to 

reduce anxiety and enhance postoperative recovery in surgical patients. 

Keywords: Anxiety, yoga, meditation, surgical patient, postoperative recovery. 
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Þakkir 

Fyrst viljum við þakka leiðbeinanda okkar Þórunni Scheving Elíasdóttur fyrir fagmannlega leiðsögn, 

góðar ábendingar og ánægjulegt samstarf. Við viljum þakka hjúkrunarfræðingunum Hrönn Magnúsar-

dóttur og Magnúsi Ólafssyni fyrir góðan stuðning og yfirlestur. Fjölskyldur okkar og makar eiga miklar 

þakkir skilið fyrir hvatningu og stuðning í hjúkrunarfræðináminu og sérstaklega við gerð þessarar 

fræðilegu samantektar. Að lokum þökkum við hvor annarri fyrir gott og traust samstarf og góða vináttu í 

gegnum námið. Verkefnið var unnið við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 
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Skilgreiningar á hugtökum 

Aðgerðarferli:  (e. perioperative phase): Er hugtak sem notað er yfir þrjú þrep skurðaðgerðarferilsins. 

Fyrir aðgerð (e. preoperative phase) sem hefst þegar tekin er ákvöðun um fyrirhugaða skurðaðgerð og 

endar þegar sjúklingur er fluttur á skurðstofu. Aðgerðarþátturinn (e. intraoperative phase) hefst þegar 

sjúklingur hefur verið færður á skurðborð og endar þegar hann fer á vöknunardeild. Fasi eftir aðgerð (e. 

postoperative phase) hefst þegar sjúklingur er færður á viðeigandi deild þar sem frekara eftirlit er gert 

en tekur það tímabil mislangan tíma eftir umfangi aðgerða (Spry, 2005). 

Afturbati: (e. postoperative recovery after surgery):  Hugtakið afturbati vísar til þess bata sem sjúklingur 

nær eftir aðgerð eða aðrar íhlutanir. Markmið með góðum afturbata er að draga úr slæmum fylgikvillum 

svo sem skertri hreyfigetu, verkjum og löngum legutíma sjúklinga (Altman o.fl., 2019).  

Heilsutengd lífsgæði: (e. health-related quality of life) : Hugtakið nær til þátta sem tengjast heilsunni 

sjálfri, upplifun á henni, takmörkunum og mati einstaklingsins á aðstæðum sínum miðað við heilsufar 

(Albertsdottir, 2009). 

Hugleiðsla: (e. meditation): Hugleiðsla er stunduð í rólegu og kyrru umhverfi, hún er notuð til þess að 

róa hugann og takast á við streitu daglegs lífs (Collins dictionary, e.d.). 

Jóga: (e. yoga): Jóga er  tegund heilsuræktar þar sem hið eiginlega markmið er að rækta hugann,  

líkaminn er færður í mismunandi stöður (e. asanas) og gerðar æfingar til þess að bæta hreysti, öndun 

og auka teygjanleika (Collins dictionary, e.d.). 

Kvíði: (e. anxiety): Kvíði einkennist af þrálátum áhyggjum, jafnvel þrátt fyrir að orsakavaldur sé 

fjarlægður eða yfir höfuð ekki til staðar. Kvíða fylgja gjarnan hamlandi einkenni, svo sem þreyta, 

einbeitingarskortur og vöðvaspenna (American Psychological Association, 2019).  

Lífsgæði: (e. quality of life): Til þess að helstu lífsgæðum sé mætt þarf að vera til staðar matur, húsaskjól 

og tekjur en einnig tekur hugtakið til hamingju og vellíðunar (Albertsdottir, Jonsdottir og Gudbjornsson, 

2009). 

Streita (e. stress):  Viðbrögð líkamans við álagi og áskorunum, lífsbreytingum eða ógnandi aðstæðum. 

Í streituvaldandi aðstæðum sendir líkaminn viðbrögð til þess að takast á við ógnina, fara þá 

lífeðlisfræðilegir ferlar af stað með það að markmiði að lifa af. Ef aðstæður eru ekki hættulegar getur 

streita aukið afkastagetu fólks og því verið gagnleg. Streita getur haft slæm áhrif á heilsuna þar með 

tilfinningalega líðan og er því mikilvægt að veita henni athygli ásamt því að vinna gegn einkennum streitu 

(National Institute of Mental Health, e.d.). 

Viðbótarmeðferðir: (e. complementary medicine): Viðbótarmeðferð er meðferð sem veitt er samhliða 

almennri læknismeðferð en er ekki talin vera hefðbundin. Viðbótarmeðferð er veitt sem einkenna-

meðferð og eru fjölmargar tegundir og nálganir til af slíkum meðferðum (National cancer institute, 2019). 
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1 Inngangur 

Streita er tilfinning sem einstaklingar geta fundið fyrir við ýmsar aðstæður, hún getur verið gagnleg þegar 

tekist er á við verkefni daglegs lífs þar sem afleiðingar verða aukin afkastageta (National Institute of 

Mental Health, e.d.). Kvíði er ólíkur að því leiti að hann einkennist af þrálátum áhyggjum, þrátt fyrir að 

orsakavaldur sé fjarlægður eða sé yfir höfuð ekki til staðar. Kvíða fylgja gjarnan hamlandi einkenni, svo 

sem þreyta, einbeitingarskortur og vöðvaspenna (American Psychological Association, 2019). 

Algengt er að sjúklingar sem gangast undir skurðaðgerðir upplifi kvíða. Í rannsókn á 51 sjúklingi á 

leið í valaðgerð á sjúkrahúsi í Nígeríu var athugað hvenær í skurðaðgerðarferlinu sjúklingar fundu fyrir 

mestum kvíða og kom í ljós að kvíði var meiri fyrir aðgerð heldur en eftir aðgerð. Algengustu ástæður 

sem þátttakendur nefndu voru fylgikvillar í framhaldi af aðgerð og hversu vel hún myndi heppnast. Sýnt 

var fram á mikilvægi þess að meta tilfinningalegt ástand sem hluta af reglubundnu eftirliti hjá sjúklingum 

á leið í aðgerð og veita sálrænan stuðning þegar við á með viðeigandi íhlutun (Akinsulore, Owojuyigbe, 

Faponle og Fatoye, 2015). 

Hjúkrunarfræðingar tilheyra þeirri stétt innan heilbrigðisþjónustunnar sem ver hvað mestum tíma með 

sjúklingum og þar af leiðandi hafa þeir tækifæri til þess að fylgjast náið með líðan og bregðast við ef þörf 

krefur. Í starfi hjúkrunarfræðinga hafa viðbótarmeðferðir verið nýttar samhliða öðrum hefðbundum með-

ferðum til þess að ýta undir frekari árangur. Jóga og hugleiðsla eru þær viðbótarmeðferðir sem hafa 

aukist hvað mest á undanförum árum (Gunnarsdottir, Orlygsdottir og Vilhjalmsson, 2019) og hafa þær 

sýnt fram á góð áhrif á bæði tilfinningalega og líkamlega heilsu sjúklinga (Wang og Hagins, 2015). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í upphafi skurðaðgerðarferlisins gæti verið að kenna einstaklingum 

auðveldar slökunar- og jógaæfingar, sem viðkomandi gæti nýtt sér til þess að minnka kvíða og flýta fyrir 

afturbata. 

Jógaíhlutun er einfalt og aðgengilegt kerfi sem auðvelt er að sníða að þörfum hvers og eins, hægt er að 

iðka jóga hvar sem er án mikils aukabúnaðar né sérstakrar færni. Því er jóga sem og hugleiðsla 

gagnlegar viðbótarmeðferðir sem hjúkrunarfræðingar geta aðlagað að mismunandi sjúklingahópum með 

tilliti til ástands sjúklings og umfangs skurðaðgerða. 

1.1 Kvíði  

Í daglegu lífi finnur fólk gjarnan fyrir streitu, ýmsar ástæður geta verið fyrir því einkum þegar fólk tekst á 

við áskoranir í lífinu. Tilfinningin getur verið eðlileg og jafnvel gagnleg þar sem hún getur leitt til aukinnar 

afkastagetu (“Understanding Anxiety Disorders”, 2016). Það er fín lína á milli streitu og kvíða, bæði eru 

þetta tilfinningaleg viðbrögð en eru ólík að því leiti að streita orsakast yfirleitt af utanaðkomandi áreiti en 

kvíði einkennist af þrálátum áhyggjum þrátt fyrir að jafnvel séu streituvaldar ekki til staðar. Streita og 

kvíði hafa svipaða birtingamynd en einkenni eru helst svefnleysi, einbeitingarskortur, þreyta, vöðva-

spenna og pirringur (American Psychological Association, 2019).  Kvíði er talinn vera sjúklegur ef hann 

er til staðar flesta daga í að minnsta kosti sex mánuði en ýmsar aðferðir hafa komið að gagni við með-

höndlun á honum, má þar nefna lyfjameðferð, hugræna atferlismeðferð og ýmiskonar samtalsmeðferðir 

(National Institute of Mental Health, e.d.).  
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Viðbótarmeðferðir eru meðferðarform með þann tilgang að bæta líðan og einkenni sjúklinga og 

hafa þær færst í aukana á síðustu árum meðal fagaðila innan heilbrigðisvísinda þá helst hjá hjúkrunar-

fræðingum. Hugmyndafræði viðbótarmeðferða er ekki sú að þær komi í stað annarra meðferða heldur 

að þær stuðli að aukinni virkni og gæðum hefðbundinna sjúkdómsmeðferða. Vinsælar viðbótarmeðferðir 

fyrir sjúklinga eru sem dæmi jóga, hugleiðsla og slökunaræfingar (Ingibjörg Hjaltadóttir, Rúnar Vilhjálm-

sson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2019). 

1.2 Lífeðlisfræði kvíða 

Lífeðlisfræði mannsins hefur þróað margþátta leiðir til þess að takast á við ógn sem líkaminn skynjar. 

Ósjálfráða taugakerfið (e. autonomic nervous system) hefur áhrif á virkni flestra vefja og líffæra í 

líkamanum. Undir stjórn undirstúkunnar (e. hypothalamus) sér það um að stýra blóðþrýstingi, meltingar-

starfsemi, samdrætti þvagblöðru, einbeitingu hugans og hitastjórnun svo dæmi séu tekin. Ósjálfráða 

taugakerfið skiptist upp í driftaugakerfi (e. sympathetic nervous system) og seftaugakerfið (e. Para-

sympathetic nervous system), gegna þau bæði mikilvægum hlutverkum þegar kemur að því að viðhalda 

samvægi (e. homeostasis) í líkamanum. Ef upp koma ógnandi aðstæður er driftaugakerfið allsráðandi, 

virkjast þá svokallað „fight or flight“ viðbragð sem leiðir til þess að hjartsláttartíðni eykst svo hjartað dælir 

meira blóði á mínútu og verður þá aukning á flæði súrefnisríks blóðs til vinnandi beinagrindavöðva. 

Samdráttur verður í æðum til meltingarvegar og nýrna sem beinir blóðflæðinu í beinagrindavöðva sem 

þurfa á því að halda til þess að takast á við aðstæðurnar. Mikilvægara er að geta hlaupið hratt frá ljóninu 

en að melta síðustu fæðuinntöku. Upptaka á súrefni á sér stað með sveimi (e. diffusion) frá lungum yfir 

í blóðrás og koltvísýringur fer frá blóðrás til lungna og þaðan til útöndunar. Flutningur næringarefna í 

gegnum blóðrás sér til þess að heilinn og beinagrindarvöðvar fái nægan glúkósa til orkunotkunar. 

Líkaminn svitnar til þess að kæla sig niður og nær með því hitastjórn. Sjáaldur víkka sem leiðir til þess 

að viðkomandi fær betri sjón. Seftaugakakerfið er allsráðandi þegar við erum í hvíld, það hefur þau áhrif 

að hjartað slær hægar til þess að spara orku, munnvatnsframleiðsla eykst svo við getum kyngt fæðu 

ásamt öðrum þáttum tengt meltingu, sem dæmi seytun ensíma og þarmahreyfingar. Samdráttur 

þvagblöðru á sér stað og sjáöldur minnka (McCorry, 2007). 

Möndlungurinn (e. amygdala) í heilanum sér um að greina hættu og setur varnarviðbrögðin af stað 

en mikilvægt er að hafa í huga að hann er ekki fær um að gera greinarmun á því hvort um sé að ræða 

raunverulega ógn eða ekki. Þegar maðurinn lifði við frumstæðar aðstæður voru þetta nauðsynleg 

viðbrögð til þess að lifa af. Í nútímanum þurfum við ekki á þessum viðbrögðum að halda með sama hætti 

og áður en eru þau þó enn til staðar og geta unnið gegn okkur með því að leiða til kvíða. Í streituvaldandi 

aðstæðum getur verið gagnlegt að kunna aðferðir til þess að róa heilann og þar með ná tökum á 

varnarviðbrögðunum sem ekki eru endilega í takt við raunverulegar aðstæður. Forfeður okkar sem náðu 

að lifa af þær áskoranir tengdum þeirra lífsháttum sem áttu sér stað í daglegu lífi, settust við varðeldinn 

á kvöldin og náði líkaminn þá að hreinsa út kortisól (e. cortisol), adrenalín (e. epinephrine) og þau 

hormón sem hjálpa okkur að bregðast við (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). 

Virkjun driftaugakerfisins leiðir til losunar á hormóninu adrenalíni úr nýrnahettumergi (e. adrenalin 

medulla). Adrenalín ásamt noradrenalíni (e. norepinephrine) undirbúa líkamann undir átök með því að 

stuðla að þeim lífeðlisfræðilegu ferlum sem eiga sér stað. Kortisól er aðalhormónið sem nýrnahettu-
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börkurinn (e. adrenal cortex) seytir í streituviðbragði, það sér um að líkaminn viðhaldi samvægi og 

blóðþrýstingi, veiti auka orku út í blóðið og slökkvi á þeirri líkamsstarfsemi sem ekki er nauðsynleg í 

aðstæðunum. Ef streita er viðvarandi getur hún haft í för með sér alvarlegar afleiðingar, má þar nefna 

að þéttleiki beina minnkar, ónæmiskerfi veikist og líkur á frjósemi minnka (Widmaier, Raff, Strang og 

Vander, 2014). Nefna má nýlega rannsókn þar sem kortisól var kannað í tengslum við streitu meðal 

aðstandenda gjörgæslusjúklinga, þar kom í ljós að hækkað CAR (e. cortisol awakening response) var 

vísbending um kvíða síðarmeir hjá fjölskyldumeðlimum (Beesley o.fl. 2018). Milosavljevic, Pavlovic, 

Trpkovic, Ilic og Sekulic (2014) báru saman hefðbundna svæfingu við mænudeyfingu með tilliti til 

hormónaviðbragða tengt inngripi í valkvæðum skurðaðgerðum. Í ljós kom að kortisólgildi var hækkað á 

meðan aðgerð stóð hjá báðum hópum en var hækkunin þó meiri hjá þeim sem fengu hefðbundna 

svæfingu og átti það einnig við þegar mæling var endurtekin einni klukkustund og 24 klukkustundum 

síðar. Töldu rannsakendur að ástæðan gæti verið sú að mænudeyfing hindri taugaboð frá skurðsvæði 

til heilans og því sendi heilinn síður boð um losun á streituhormónum.  

1.3 Kvíði hjá skurðsjúklingum 

Sjúklingar sem gangast undir skurðaðgerðir upplifa oft mikinn kvíða og tengist það helst því sem er 

yfirvofandi, sem dæmi má nefna mikla verki, að verða fyrir miklum líkamlegum skaða og jafnvel að lifa 

ekki aðgerðina af (Janis, 2016). Kvíðinn hefur neikvæð áhrif á ýmis lífeðlisfræðileg ferli í líkamanum sem 

geta haft áhrif á aðgerðarferlið. Sýnt hefur verið fram á að kvíði sem sjúklingar upplifa nokkrum 

klukkustundum fyrir aðgerð fylgi þeim inn á skurðstofuna og er viðvarandi fram að svæfingu (Badner, 

Nielson, Munk, Kwiatkowska og Gelb, 1990). Sá kvíði getur í framhaldinu haft áhrif á aðgerðina sjálfa 

með því að lífsmörk í aðgerðinni eru óstöðugri en ella, má þar nefna slagæðaþrýsting, hjartsláttartíðni 

og minnkað súrefnisflæði til vefja (Bayrak, Sagiroglu og Copuroglu, 2019). Sýnt hefur verið fram á að 

kvíði og önnur tilfinningaleg vanlíðan hafi mikil áhrif á framvindu og afturbata hjá sjúklingum sem gangast 

undir skurðaðgerðir. Dæmi eru um að kvíði hafi jafnvel meiri og langvinnari áhrif heldur en sjálf skurð-

aðgerðin (Eldredge, Nail, Maziars, Hansen, Ewing og Archbold, 2008).  

Í rannsókn Badner o.fl. (1990) sem birtist í evrópsku tímariti svæfingalækna, kom í ljós að bæði 

svæfingalæknar og skurðlæknar vanmátu kvíða sjúklinga fyrir aðgerðir og kom í ljós að hæfni þeirra til 

þess að greina vandann var ábótavant. Þó skal hafa í huga að sjúklingar gefa ekki alltaf rétta mynd af 

líðan sinni og láta jafnvel ekki vita ef vanlíðan er til staðar. Sem dæmi kom í ljós að konur voru kvíðnari 

en karlmenn en það gæti stafað af því að þær voru líklegri til þess að viðurkenna tilfinningar sínar. 

Samkvæmt þessari rannsókn voru nokkrir þættir sem sjúklingar voru sérstaklega kvíðnir fyrir í 

skurðaðgerðarferlinu en þar má nefna efa um hvort aðgerðin bæri árangur og hvort þeir myndu vakna 

eftir svæfingu.   

1.4 Almennt um jóga, hugleiðslu og sögulegar staðreyndir.     

Jóga er fjölþætt kerfi sem samanstendur af líkamlegum æfingum, öndunartækni, slökun og jákvæðri 

hugsun sem hefur það að markmiði að koma jafnvægi á líkama, huga og umhverfi sem síðan leiðir til 

innri og ytri vellíðunar (Sharma, e.d.). Iðkunin er talin eiga uppruna sinn í Indlandi fyrir um þúsundum 

ára, en hjá jógaiðkendum hið forna var horft á líkamann sem vél sálarinnar og eru þau viðhorf gagnleg 
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fyrir nútíma samfélag. Rétt eins og bíll þarf smurningu, kælimiðstöð, eldsneyti og ábyrgan ökumann við 

stýrið þarf líkaminn ákveðið eldsneyti til þess að virka á viðeigandi hátt (Whitelaw og Lyfold, 1998).  

Talið er að á fyrri tímum hafi Indverjar stundað jóga til þess að sameina líkama og huga, öðlast innri 

ró og frekari vitneskju og á það enn við í dag (Frauwallner, 1973). Upprunalega var iðkunin mun 

strangari, ætlast var til þess að iðkendur helguðu sér ástundunina og færðu ýmsar persónulegar fórnir 

tengdar henni en í nútímanum hafa jógaaðferðir verið einfaldaðar og aðlagaðar að vestrænum 

samfélögum (Sharma, e.d.). 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kom í ljós að jóga nýtur aukinna vinsælda. Árið 2016 voru 

um 36 milljónir einstaklinga sem höfðu tekið þátt í jógaiðkun einhvern tíma yfir ævina, en árið 2012 voru 

það aðeins 20.4 milljónir einstaklinga. Í ljós kom að 34% Bandaríkjamanna taldi líklegt að þeir myndu 

stunda jóga næstu 12 mánuði til þess að auka liðleika, minnka streitu og auka hreysti. Í rannsókninni 

kom einnig í ljós að það voru 75% Bandaríkjamanna sem töldu jóga geta haft góð áhrif almennt á líðan. 

Jógaiðkendur höfðu jákvæðari viðhorf tengt eigin heilsu miðað við þá einstaklinga sem ekki stunduðu 

jóga, átti það við um jafnvægi, líkamlegan styrk og að vera meiri og virkari þátttakendur  í annars konar 

hreyfingu (Yoga journal, 2016). 

1.5 Heilsufarsleg áhrif jóga og hugleiðslu 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð heilsufarsleg áhrif jóga og hugleiðslu, má þar nefna rannsókn sem gerð 

var í Indlandi af Telles o.fl. (2018) en þar kom í ljós að grunnskólakennarar sem tóku þátt í jóga- og 

hugleiðslunámskeiði, hvar einblínt var á jógastöður, öndun og kerfisbundna slökun, upplifðu betri 

tilfinningalega heilsu og minni kvíða eftir námskeiðið. Kennarar í samanburðarhópi sem breyttu engu í 

sínum daglegu athöfnum né tóku þátt í jóga- eða slökunaræfingunum upplifðu enga breytingu á líðan.  

Í rannsókn Wang og Hagins (2015) þar sem grunnskólabörn stunduðu jóga í eitt ár, sýndu niðurstöður 

fram á að það hafði góð áhrif á bæði tilfinningalega og líkamlega heilsu þeirra. Liðleiki þeirra jókst en 

einnig jafnvægi og styrkur. Einn nemandi sem hafði farið í skurðaðgerð á fæti taldi jafnvægisæfingar 

hafa hjálpað sér að ná auknum styrk. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að nemendur náðu að stunda 

iðkunina í daglegu lífi, þeir notuðu jógaöndun og núvitund til þess að hafa betri stjórn á eigin tilfinningum 

og að öðlast betri líðan. 

Í rannsókn Ross, Friedman, Bevans og Thomas (2013) á einstaklingum sem stunda jóga, voru 

könnuð  viðhorf þeirra til heilsufarslegra áhrifa iðkunarinnar, þar tóku þátt 105 einstaklingar sem valdir 

voru af handahófi í jógastöðvum í Bandaríkjunum. Kom í ljós að einstaklingar sem stunduðu jóga mátu 

heilsu sína yfirleitt góða og voru um 89.5% einstaklinga sem töldu jóga auka almenna heilsu. Í heildina 

voru 84.5% sem töldu iðkunina auka orku (e. energy level) og 86.5% sem fundu fyrir aukinni hamingju. 

Það var stór hluti þátttakenda eða 68.5% sem mátu svefn sinn betri. Rúmlega helmingur töldu jóga hafa 

hjálpað þeim að viðhalda kjörþyngd og tæplega helmingur taldi að jógaástundun væri hvati til 

heilsusamlegs mataræðis. 

Jógaástundun er vinsæl heilsurækt og bjóða flestar líkamsræktarstöðvar upp á fjölbreytta jógatíma, 

einnig hafa sérútbúnar jógastöðvar notið mikilla vinsælda á Íslandi fyrir þá einstaklinga sem kjósa að 

stunda jóga. 
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Í rannsókn Gunnarsdottur o.fl. (2019) sem fjallaði um notkun viðbótarmeðferða og aukinna vinsælda 

þeirra á undanförnum árum, kom í ljós að jóga og hugleiðsla var sú viðbótarmeðferð sem sýndi hvað 

mesta aukningu á milli ára. Þykir þetta sýna að einstaklingar leitast við að finna önnur úrræði til þess að 

takast á við sína sálrænu og líkamlegu kvilla, samhliða þeim meðferðum sem teljast vera hefðbundnar. 

Almennt hafa viðbótarmeðferðir ekki verið viðurkenndar innan alls heilbrigðiskerfisins en hins vegar hafa 

hjúkrunarfræðingar löngum haft jákvæð viðhorf til þeirra enda fellur kjarni viðbótarmeðferða vel að 

gildum hjúkrunar. Hjúkrunarfræðingar hafa leitast við að beita heildrænni nálgun í störfum sínum og um 

árabil notast við hjúkrunarmeðferðir eins og slökun og nudd til þess að hafa áhrif á verki, kvíða og 

svefnleysi. 

Þeir þættir sem nefndir eru hér að ofan gefa vísbendingu um að jógaástundun og hugleiðsla sé 

gagnleg til þess að bæta tilfinningalega líðan og geti einnig stuðlað að líkamlegri vellíðan. Í 

nútímasamfélagi sem einkennist af miklum hraða er mikilvægt að hlúa að heilsu út frá heildrænni nálgun, 

þar sem sálrænir þættir eru ekki síður mikilvægir en þeir líkamlegu. Aukin meðvitund hefur orðið í 

samfélaginu um að sálræn og líkamleg líðan haldist í hendur og sá vöxtur sem hefur orðið í jógaiðkun 

virðist vera til marks um ákall um breyttar áherslur þegar kemur að því að hlúa að eigin heilsu með því 

að leggja meiri áherslu á sálræna þáttinn. 

1.6 Afturbati sjúklinga 

Afturbati er það tímabil sem hefst eftir aðgerð og snýr að því að sjúklingar nái fyrri eða jafnvel enn betri 

heilsu en þeir höfðu fyrir aðgerðina. Afturbati tekur tillit til þátta eins og að koma í veg fyrir langan 

legutíma með íhlutunum eins og góðri verkjastillingu sem getur leitt þess að sjúklingar komist fyrr á 

fætur, nái fyrri getu og að fyrirbyggðar séu neikvæðar afleiðingar aðgerðarinnar eins og kostur er. Þeir 

þættir sem sjúklingar hafa sjálfir tjáð mikilvæga þegar kemur að afturbata hafa verið kannaðir og hefur 

það sýnt sig að það sem sjúklingum finnst hvað mikilvægast er að öðlast sem mest fyrri lífsgæði. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreindi heilsutengt lífsgæði þann þátt sem sjúklingum fannst hvað 

mikilvægastur þegar kom að eigin afturbata. Heilsutengd lífsgæði snúast ekki einungis um líkamlega 

þætti, heldur taka þau einnig mark á sálrænum þáttum. Sjúklingarnir telja lífsgæðum sínum frekar vera 

mætt ef þeir ná persónulegum markmiðum, hafa getu til sjálfsumönnunnar og geta lifað eftir sínum eigin 

forsendum og væntingum (Urbach, 2005).  

Í rannsókn sem gerð var á ónæmisfræðideild í Indlandi var markmiðið að meta áhrif jógaíhlutunar á 

afturbata og sárgræðsluferli hjá skurðsjúklingum eftir krabbameinsaðgerð. Sjúklingum var skipt í tvo 

hópa og fékk annar hópurinn jógaíhlutun sem byggði á öndunaræfingum og slökunartækni en 

samanburðarhópurinn fékk fræðslu, stuðning og æfingar til þess að styrkja axlir. Þær æfingar sem 

meðferðarhópurinn fékk voru byggðar á því að beina athygli inná við og að ná slökun til að takast á við 

streituvalda daglegs lífs. Í meðferðarhópnum var marktækur munur á hvað sárin greru betur, minna 

rennsli var í dren eftir aðgerð sem leiddi til þess að það varð skjótari bati og styttri legutími (Rao o.fl., 

2008). 

Rannsóknir sýna að afturbati er mikilvægur þáttur í aðgerðarferlinu, viðhorf sjúklinga til eigin afturbata 

skulu því vera höfð að leiðarljósi svo að persónulegur ávinningur þeirra náist eftir bestu getu. Skjótur 
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afturbati er efnahagslega hagkvæmur fyrir heilbrigðiskerfið þar sem hann sýnir sig í aukinni hagkvæmni 

(Hávar Sigurjónsson, 2010). 

1.7 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var tvíþætt. Annars vegar var það að meta og samþætta 

rannsóknarniðurstöður fræðigreina um áhrif og gagnsemi jógaíhlutana og hugleiðslu á kvíða og 

meðfylgjandi streitu skurðsjúklinga fyrir og eftir aðgerðir. Hinsvegar að meta og samþætta rannsóknar-

niðurstöður fræðigreina um áhrif og gagnsemi jóga og hugleiðslu á afturbata eftir skurðaðgerðir. 

Rannsóknarspurningar voru mótaðar út frá PICOT viðmiðum en það er fimm þátta skema sem tekur 

mið af sjúklingahópi (skurðsjúklingar), íhlutun (jóga og hugleiðsla), samanburðarhópi í rannsókn (sú 

meðferð sem hann fékk) útkomu (kvíði og afturbati) og aðgerðarferli (fyrir og eftir aðgerð) (Polit og Beck, 

2009). 

Hver eru áhrif jóga og hugleiðslu á kvíða skurðsjúklinga? 

 

Hver eru áhrif jóga og hugleiðslu á afturbata skurðsjúklinga? 

 

Tafla 1 Rannsóknarspurningar samkvæmt PICOTS 

 

 

 

 

 

 

 

P Skurðsjúklingar 

I Jóga, hugleiðsla 

C Samanburðarhópar í rannsóknum 

O Kvíði, streita, afturbati 

T Aðgerðarferli 
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2 Aðferðafræði 

Markmið með fræðilegri samantekt (e. literature review) er að safna saman gögnum úr rannsóknum með 

þann tilgang að svara ákveðinni spurningu sem sett er fram á skilvikan hátt með tilliti til þess að gæði 

og áreiðanleiki heimildanna sé viðunandi (Clarke, 2011). Til þess að tryggja gæði rannsókna var leitað 

í viðeigandi gagnagrunni Pubmed en einnig notast við inntökuskilyrði og útilokun. Við gerð saman-

tektarinnar voru notaðar megindlegar rannsóknir en þær hafa þann eiginleika að út frá þeim er hægt að 

komast nálægt því að sannreyna staðreyndir, út frá tölfræðilegum upplýsingum (Polit og Beck, 2010). Í 

þessu verkefni lögðu nemendur áherslu á að skoða hvernig jóga og hugleiðsla hafa áhrif á kvíða og 

afturbata skurðsjúklinga með því að samþætta niðurstöður úr rannsóknum sem uppfylltu skilyrði 

fræðilegu samantektarinnar. 

2.1 Inntökuskilyrði og útilokun 

Við öflun heimilda voru eftirfarandi skilyrði sett: 

Gagnagrunnur: Leitað var í PubMed gagnagrunninum til þess að finna rannsóknargreinar. 

Tegundir rannsókna: Megindlegar rannsóknir sem voru settar upp samkvæmt IMRAD (e. intro-

duction, method, results and discussion) viðmiðum. 

Tungumál: Enska og íslenska. 

Þátttakendur: Einungis var leitað eftir rannsóknum sem tóku mið af fullorðnum einstaklingum (≥ 18 

ára) og líðan þeirra með tilliti til kvíða fyrir og eftir skurðaðgerðir. Þátttakendur voru ekki með greiningu 

á kvíðaröskun heldur voru aðeins teknir fyrir einstaklingar sem upplifðu kvíða. 

Ártal rannsókna: Einungis var leitað að greinum sem birtust á árunum 2010-2020. 

 

Tafla 2 Inntökuskilyrði og útilokun heimildaleitar 

    Inntökuskilyrði     Útilokunarskilyrði 

• Rannsóknir frá 2010-2020 

• Tungumálin íslenska og enska 

• Megindlegar rannsóknir 

• Rannsóknir á mönnum 

• Einstaklingar 18 ára og eldri 

• Almennur kvíði 

• Jóga og hugleiðsla sem viðbótarmeðferð 

• Greinar samkvæmt IMRAD viðmiðum 

• Skurðsjúklingar 

• Heimildir eldri en 10 ára 

• Fræðilegar samantektir 

• Önnur tungumál en íslenska og enska 

• Rannsóknir á dýrum 

• Einstaklingar með greinda kvíðaröskun 

• Einstaklingar yngri en 18 ára 

• Sjúklingar ekki í skurðaðgerðarferli. 
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2.2 Efnisleit og leitarorð 

Leit að rannsóknum var gerð í gagnagrunninum Pubmed á tímabilinu janúar til mars 2020. 

Framkvæmdar voru fjórar leitir sem skiluðu í upphafi 621 grein, þar af voru valdir 168 titlar sem skimaðir 

voru og í framhaldinu lesin 46 ágrip. Að lokum voru valdar 10 rannsóknargreinar sem stóðust inntöku-

skilyrði. Leitarorðin sem notuð voru: Quality of life, breastcancer, yoga, yogabased, postoperative, 

treatment outcome, anxiety, mindfulness, surgical procedures, operative og preoperative period.  Í 

leitinni var stuðst við MeSH (e. medical subject heading) orð í nokkrum tilvikum (sjá töflu 3), en með 

notkun þeirra við leit á heilbrigðistengdu efni eykst möguleikinn á að betrumbæta leitina og leggja 

áherslu á mikilvæg leitarskilyrði (Chapman, 2009).  Nemendur leituðu heimilda bæði saman og í 

sitthvoru lagi. 

Tafla 3 Pubmed samsetningar á leitarorðum og niðurstöður leitar 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Ágrip Rannsóknir 

1 

((quality of life) AND breast 

cancer) AND yoga 

Innan 10 ára  

106 32 11 3 

2 

(yoga based) AND 

postoperative 

Innan 10 ára 

4 2 2 1 

3 

 ("Yoga"[Mesh]) AND 

"Treatment Outcome"[Mesh] 

Innan 10 ára 

324 88 17 3 

4 

(((("Anxiety"[Mesh]) AND 

"Yoga"[Mesh]) OR 

"Mindfulness"[Mesh]) AND 

"Surgical Procedures, 

Operative"[Mesh]) OR 

"Preoperative Period"[Mesh] 

Clinical trial 

Free full text 

Innan 10 ára 

187 46 16 3 

 Samtals: 621 168 46 10 
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Mynd 1 PRISMA - flæðirit við mat og greiningu gagna 

 

2.3 Niðurstöður leitar 

Það voru tíu greinar sem uppfylltu leitarskilyrði. Sérhver grein var lesin þrisvar sinnum yfir af báðum 

nemendum og voru aðalatriði yfirstrikuð. Ef eitthvað vafaatriði kom upp við lestur greina var það skráð 

niður og skoðað í sameiningu eins og þegar farið var yfir marktækni í niðurstöðukafla. Útbúið var 

vinnuskjal þar sem inntak rannsókna var flokkað út frá eftirfarandi þáttum: höfundum, ári og landi, 

tilgangi, rannsóknarsniði, þátttakendum, mælitækjum, niðurstöðum, styrkleikum og veikleikum (sjá 

fylgiskjal 2). Með þessu fyrirkomulagi var hægt að greina hvaða þættir voru sameiginlegir í rann-

sóknunum og einnig hvað skildi þá að. Í lokin voru greindar upplýsingar settar í samfelldan texta. 
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3 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr þeim rannsóknum sem skoðaðar voru við gerð 

samantektarinnar. Leitast var við að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi en þær voru: 1. Hver eru áhrif jóga og hugleiðslu á kvíða skurðsjúklinga? og 2. Hver eru áhrif 

jóga og hugleiðslu á afturbata skurðsjúklinga? Í kaflanum verður fjallað um rannsóknir sem skýra almenn 

áhrif jóga á kvíða en ákveðið var að skipta niðurstöðum eftir tegundum skurðaðgerða til þess að 

auðvelda lestur og úrvinnslu þeirra gagna sem unnið var með. Þær aðgerðir sem fjallað verður um í 

þessum kafla er skipt upp í þrjá meginþætti: hjáveituaðgerðir á hjarta og maga, krabbameinsaðgerðir 

og ígræðsluaðgerðir. 

3.1 Þátttakendur og niðurstöður leitar 

Samtals tóku 1179 einstaklingar þátt í 10  megindlegum rannsóknum. Þar af voru 1037 skurðsjúklingar, 

en 142 einstaklingar þar sem könnuð voru áhrif kvíða ótengt skurðaðgerðum. Lögð var áhersla á að 

íhlutanir væru aðlagaðar hverjum hópi fyrir sig með tilliti til sjúkdómsástands. Í þremur rannsóknum voru 

könnuð áhrif jóga- og hugleiðsluíhlutunar á hjartasjúklinga sem allir áttu sameiginlegt að gangast undir 

hjáveituaðgerð á hjarta, en þátttakendur voru samtals 700 (spönn 150-300) (Amaravathi, Ramarao, 

Raghuram og Pradhan, 2018; Kiran o.fl., 2017; Raghuram o.fl., 2014). Rannsóknir á krabbmeins-

sjúklingum sem allir gegnust undir skurðaðgerð á brjósti voru þrjár talsins og þátttakendur  í heildina 219 

(spönn 28-98) (Rao o.fl., 2017; Andysz o.fl., 2014; Siedentopf o.fl., 2013). Tvær rannsóknir fjölluðu um 

skurðaðgerðarferli ígræðslusjúklinga, en þar var um að ræða ígræðslur á heilum líffærum og beinmerg, 

samtals 94 sjúklingar (spönn 31-63) (Stonnington o.fl., 2016; Reilly-Spong, Reibel, Pearson, Koppa og 

Gross, 2015). Í rannsókn Stonnington o.fl. 2016 voru einnig könnuð áhrif íhlutunar á kvíða 18 

aðstandenda, en það var þó ekki sérstaklega tekið fyrir í þessari samantekt. Að lokum var ein rannsókn 

sem fjallaði um hjáveituaðgerð á maga og voru þátttakendur samtals 24 (Felix o.fl., 2018). Niðurstöður 

hverrar rannsóknar fyrir sig fjölluðu um þau áhrif sem jóga- og hugleiðsluíhlutun hefur á kvíða og 

meðfylgjandi streitu sem og afturbata skurðsjúklinga, sjá nánar í töflu 4. 

3.2 Íhlutanir fyrir skurðaðgerðir og mismunandi form þeirra 

Það sem var sameiginlegt með rannsóknunum var að þær íhlutanir sem stuðst var við voru aðlagaðar 

hverjum hópi fyrir sig með það í huga að þátttakendur væru að glíma við alvarleg veikindi og á leið í eða 

nýkomnir úr stórum skurðaðgerðum. Í rannsókn Andyzs o.fl. (2014) og Siendentopf o.fl. (2013) var 

sérstaklega einblínt á konur eftir krabbameinsaðgerðir á brjósti sem þurftu að fara rólega af stað í 

iðkuninni þar sem að þessir einstaklingar glíma gjarnan við verki. Í þeirri íhlutun sem Raghuram o.fl.  

(2014) lögðu áherslu á fyrir sjúklinga á leið í hjáveituaðgerð á hjarta, var ákefð/kraftur æfinganna aukin 

jafnt og þétt eftir því sem lengra leið frá skurðaðgerð og framför hafði orðið á líkamlegri hreyfigetu. 

Í þeim 10 rannsóknargreinum sem skoðaðar voru fyrir samantektina voru mismunandi íhlutanir 

notaðar með það að markmiði að auka vellíðan skurðsjúklinga. Þær voru byggðar upp á jógaíhlutunum 

sem samanstóðu af líkamlegum æfingum, slökun, öndunaræfingum og þjálfun í núvitund. Íhlutunum var 

beitt á mismunandi tímapunkti í skurðaðgerðarferlinu, þrjár þeirra áttu sér stað fyrir aðgerð (Kiran o.fl., 

2017; Reilly-Spong o.fl., 2015; Felix o.fl., 2018) á meðan sex rannsóknir tóku fyrir tímabilið eftir aðgerð 
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og þá yfir lengri tíma (Amaravathi o.fl., 2018; Raghuram o.fl., 2014; Rao o.fl., 2017; Andysz o.fl., 2014; 

Siedentopf o.fl., 2013; Stonnington o.fl., 2016). Í átta rannsóknum voru samanburðarhópar bornir saman 

við þann meðferðarhóp sem fékk jógaíhlutun (Amaravathi o.fl., 2018; Kiran o.fl., 2017; Raghuram o.fl., 

2014; Rao o.fl., 2017; Andys o.fl., 2014; Sidentoph o.fl., 2013; Reilly-Spong o.fl., 2015; Felix o.fl., 2018). 

Það sem allar rannsóknirnar áttu sameiginlegt var að í þeim var slökun beitt sem íhlutun á formi 

slökunaræfinga, öndunaræfinga og þjálfun í núvitund. Þó voru tvær rannsóknir (Felix o.fl., 2018; Kiran 

o.fl., 2017) sem einblíndu aðeins á slökun og var engin líkamleg iðkun til staðar. Í rannsókn Felix o.fl. 

(2018) voru skoðuð þau áhrif sem kerfisbundin slökun hefur á kvíða skurðsjúklinga fyrir hjáveituaðgerð 

á maga. Í rannsókn Kiran o.fl. (2017) var íhlutunin Rajyoga, en það er sérstök tegund af hugleiðslu sem 

auðvelt er að stunda við hvaða aðstæður sem er óháð líkamlegri hreyfigetu. 

Í tveimur rannsóknum (Reilly-Spong o.fl. 2015; Amaravathi o.fl., 2018) var gerð grein fyrir þeim 

möguleika að íhlutunina væri hægt að stunda í heimaumhverfi einstaklinga. Í rannsókn Reilly-Spong 

o.fl. (2015) var markmiðið að bjóða einstaklingum í bið eftir ígræðslu á nýra upp á jógaíhlutun í gegnum 

síma. Þeirra helstu áhersluatriði voru að auka aðgengi og þægindi þátttakenda þar sem margir þeirra 

glímdu við ýmis heilsufarsleg vandamál tengd sjúkdóminum, svo sem skerta hreyfigetu. Mikið álag var 

fyrir þá að ferðast þrisvar sinnum í viku í blóðskilun og því nær ómögulegt að ætlast til þess að þeir 

kæmu í sérstaka jógaíhlutun utan heimilisins nokkrum sinnum í viku. Því var notast við þá aðferð að 

þátttakendur fengu jógakennslu og stuðning í gegnum fjarbúnað. Í langtímarannsókn Amaravathi o.fl. 

(2018) fengu þátttakendur jógakennslu eftir hjartaðgerð og eftir útskrift stunduðu þeir iðkunina áfram 

með stuðningi og eftirfylgd frá rannsóknarteyminu í fimm ár.    

3.3 Uppruni og eiginleikar rannsókna 

Rannsóknir þessarar samantektar voru samtals frá fimm löndum. Flestar voru þær frá Indlandi eða fjórar 

talsins (Amaravathi o.fl., 2018; Kiran o.fl., 2017; Raghuram o.fl., 2014; Rao o.fl., 2017), þrjár rannsóknir 

voru frá Bandaríkjunum (Peterson o.fl., 2017; Stonnington o.fl., 2016; Reilly-Spong o.fl., 2015). Ein 

rannsókn var frá Póllandi (Andysz o.fl., 2014), ein frá Þýskalandi (Siedentopf o.fl., 2013) og að lokum 

ein frá Brasilíu (Felix o.fl., 2018).  

Við gerð samantektarinnar var lögð áhersla á að rannsóknir væru ekki eldri en 10 ára og 

niðurstaðan varð sú að þær rannsóknir sem unnið var með voru frá árunum 2013-2018.  

Í sjö rannsóknum í niðurstöðukaflanum var stuðst við slembaðar íhlutunarrannsóknir (Amaravathi 

o.fl. 2018; Kiran o.fl., 2017; Raghuram o.fl., 2014; Rao o.fl., 2017; Reilly-Spong o.fl., 2015; Siedentopf 

o.fl., 2013; Felix o.fl., 2018), ein rannsókn var ekki-slembuð íhlutunarrannsókn (Andysz o.fl., 2014) og 

tvær voru hálftilraunasniðsrannsóknir (Peterson o.fl., 2017; Stonnington o.fl., 2016). Tvær rannsóknir 

voru langtímarannsóknir (Amaravathi o.fl., 2018; Raghuram o.fl., 2014).  

Allar rannsóknirnar mátu áhrif jógaíhlutunar á kvíða skurðsjúklinga og afturbata þeirra nema 

rannsókn Peterson o.fl., (2017) en þar voru metin áhrif jógaíhlutunar á kvíða hjá einstaklingum sem sóttu 

jóganámskeið óháð skurðaðgerð. Aðferðafræði rannsóknanna má sjá í töflu 4. 
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3.4 Mælitæki rannsókna 

Í rannsóknunum voru notuð mælitæki til mælingar á kvíða og öðrum breytum. Perceived Stress Scale 

(PSS) var lagður fyrir í fjórum rannsóknum til þess að mæla streitu (Peterson o.fl.,2017; Amaravathi o.fl., 

2018; Raghuram o.fl., 2014; Stonnington o.fl., 2016). Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

mælitæki var lagt fyrir í þremur rannsóknum en það mælir geðslag og tilfinningar (Amaravathi o.fl., 2018; 

Raghuram o.fl., 2014; Stonnington o.fl., 2016). Tvær rannsóknir lögðu fyrir Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) sem mælir kvíða og þunglyndi (Amaravathi o.fl., 2018; Raghuram o.fl., 2014). 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) mælitækið sem mælir kvíða var lagt fyrir í tveimur rannsóknum (Rao 

o.fl., 2017; Felix o.fl., 2018). Í einni rannsókn var mælitækið Visual Analouge Scale (VAS) lagt fyrir til 

þess að mæla kvíða (Kiran o.fl., 2017).  Í einni rannsókn var Mindfulness Attention Awareness Scale 

(MAAS) lagt fyrir til að mæla núvitundarástand einstaklinga (Stonnington o.fl., 2016). 

Þau mælitæki sem tengdust lífsgæðum og afturbata voru European Organisation For Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) mælikvarðar (Andysz o.fl., 2014; Siedentof o.fl., 2013), General Well-

Being Scale (GWBS) (Peterson o.fl., 2017), World Health Organization Quality of Life Instruments 

(WHOQOL-BREF) (Amaravathi o.fl., 2018) og Functional Living Index Cancer FLIC (Rao o.fl., 2017).  

Teknar voru blóðprufur í tveimur rannsóknum til þess að mæla kortisól (Kiran o.fl., 2017; Felix o.fl., 

2018). Raghuram o.fl. (2014) mældi útstreymisbrot vinstri slegils (e. left ventricular ejecton fraction, 

LVEF) og lípíð (e. triglyceride) í blóði ásamt því að mæla líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index, 

BMI) og fastandi blóðsykur. 

Fleiri mælitæki voru lögð fyrir en ekki var talin ástæða til að nefna þau sérstaklega í samantektinni 

þar sem þau áttu ekki við. 

3.5 Rannsókn á kvíða 

Í rannsókn Peterson o.fl. (2017) sem gerð var á einstaklingum á jóganámskeiði, sýndu helstu niðurstöður 

að marktæk minnkun var á kvíða og streitu samkvæmt PSS, þeir sem stunduðu kraftmeiri æfingar sýndu 

enn meiri minnkun. Þátttakendur upplifðu marktæka aukningu á almennri vellíðan samkvæmt GWBS, 

eins og áður höfðu þeir sem stunduðu iðkunina af miklum krafti mikil áhrif á niðurstöðurnar.  

3.6 Hjáveituaðgerðir á hjarta og maga  

Helstu niðurstöður í rannsókn Amaravathi o.fl. (2018) sem gerð var á sjúklingum á leið í hjáveituaðgerð 

á hjarta sýndu að ekki reyndist marktækur munur þegar kom að mati á líkamlegri heilsu eftir fimm ár, 

milli meðferðarhóps sem fékk jógaæfingar og samanburðarhóps sem fékk endurhæfingu eftir aðgerð. 

Þó var framför hjá meðferðarhópi meiri miðað við samanburðarhóp, en þar var marktækni ekki augljós. 

Þegar streita var skoðuð kom í ljós marktæk minnkun á PSS hjá meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp eftir fimm ár.  Meðferðarhópur var með betri niðurstöður sem tengdust góðri líðan 

miðað við samanburðarhóp, en hinsvegar var ekki marktæk breyting hjá meðferðarhópi né saman-

burðarhópi eftir þessi fimm ár hvað varðar niðurstöður á góðri líðan. 

Í Rannsókn Kiran o.fl. (2017)  þar sem 150 sjúklingar á leið í hjáveituaðgerð á hjarta var skipt upp í 

tvo hópa, kom í ljós að kvíði fyrir aðgerð samkvæmt VAS var sambærilegur milli meðferðarhóps sem 

fékk Rajyoga hugleiðslu og samanburðarhóps sem fékk fræðslu á aðgerðardegi. Í ljós kom að á öðrum 
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degi eftir aðgerð var hægt að greina minni kvíða hjá meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp en það 

eru sömu niðurstöður og komu í ljós hjá hópum í rannsókn Amaravathi o.fl. (2018). Annað sem kom í 

ljós í rannsókn Kiran o.fl. (2017) var að á fimmta degi eftir aðgerð var hægt að sjá að þeir þátttakendur 

sem stunduðu jóga áfram sýndu marktæka minnkun á kvíða. Þegar kortisólgildi var mælt til þess að 

kanna tengsl við streituviðbrögð líkamanns kom í ljós að á aðgerðardegi var það svipað milli 

meðferðarhóps og samanburðarhóps. Á öðrum degi eftir aðgerð var hækkun á kortisóli hjá báðum 

hópum. Á fimmta degi eftir aðgerð hafði kortisólgildið lækkað hjá meðferðarhópi, en var fyrir neðan 

eðlileg mörk hjá samanburðarhópi. 

Niðurstöður Raghuram o.fl. (2014) sem einnig rannsökuðu sjúklinga á leið í hjáveituaðgerð á hjarta, 

leiddu það í ljós að marktækur munur var á aukningu á útstreymisbroti vinstri slegils hjá meðferðarhópi 

sem fékk jóga- og hugleiðsluíhlutun og samanburðarhópi sem fékk öndunaræfingar og teygjur sem ekki 

tengdust jóga á neinn hátt. Í ljós kom að hjá þeim þátttakendum sem upprunarlega voru með lágt 

útstreymisbrot (e. ejection fraction, EF) og þeim sem voru með eðlilegt útstreymisbrot, voru framfarir 

meiri hjá meðferðarhópi í báðum tilvikum. Líkamsþyngdarstuðull var mældur og sýndu niðurstöður að 

þeir einstaklingar sem voru með hátt BMI fyrir aðgerð, að marktækur munur var hjá þeim milli meðferðar-

hóps og samanburðarhóps en augljóslega með betri niðurstöðum hjá meðferðarhópi eftir eitt ár. 

Samanburðarhópur sýndi að BMI lækkaði einungis eftir sex vikur og sex mánuði en meðferðarhópurinn 

viðhélt árangrinum í eitt ár ólíkt samanburðarhópi. Blóðsykurslækkun var meiri hjá meðferðarhópi eftir 

eitt ár, en samanburðarhópur sýndi ekki marktækan mun. Þegar lípíð var mælt með tilliti til streitu-

viðbragða sást marktæk lækkun hjá meðferðarhópi og samanburðarhópi. Hjá meðferðarhópi sást 

aukning á HDL (e. high-density lipoprotein) en lækkun á LDL (e. low-density lipoprotein). Þegar kom að 

sálrænum þáttum sýndu allir þrír kvarðarnir, PSS, HADS og PANAS fram á marktæka minnkun á kvíða 

hjá meðferðarhópi, en það er sambærilegt við niðurstöður rannsóknar Amaravathi o.fl. (2017), þar sem 

notuð voru sömu mælitæki. Aðeins sást marktæk minnkun á kvíða á HADS í samanburðarhópi en ekki 

á öðrum mælikvörðum í rannsókn Raghuram o.fl. (2014) en hins vegar var marktækur munur milli 

hópanna þegar kom að jákvæðum þáttum PANAS. 

Líkt og í rannsókn Kiran o.fl. (2017) könnuðu Felix o.fl. (2018) kvíða í tengslum við kortisól með 

kerfisbundinni slökun hjá sjúklingum á leið í hjáveituaðgerð á maga. Þar kom fram að það var marktækt 

minni kvíði hjá meðferðarhópi samkvæmt STAI miðað við samanburðarhóp sem fékk almennan 

undirbúning fyrir aðgerð. Einnig var marktæk minnkun á kortisólgildi í meðferðarhópi eftir íhlutunina 

miðað við samanburðarhóp. 

3.7 Krabbameinsaðgerðir 

Rao o.fl. (2017) rannsökuðu áhrif jógaíhlutunar á konur með krabbamein sem voru á leið í skurðaðgerð 

og í framhaldi af því í geislameðferð og/eða lyfjameðferð. Þátttakendum í rannsókn var skipt upp í tvo 

hópa, meðferðarhópur sem fékk jógaíhlutun og samanburðarhópur sem fékk fræðslu og stuðnings-

meðferð sem stóð í 24 vikur. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur upplifðu meiri kvíða fyrir aðgerð 

en eftir hana. Minnkun á kvíða eftir aðgerð það er fyrir geislameðferð og á meðan geislameðferð átti sér 

stað var meiri hjá meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp. Eftir geislameðferð var marktæk minnkun 

á kvíða, einnig á meðan lyfjameðferð stóð yfir og eftir hana hjá meðferðarhópi. Í mati á einkennum sást 
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marktæk minnkun á alvarleika einkenna og streitu eftir aðgerð í meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp. Einnig var martæk minnkun á fjölda einkenna, alvarleika og streitu í geisla-

meðferðinni. Íhlutunin hafði enn meiri áhrif á lyfjameðferðina og sýndi marktæka minnkun á fjölda 

einkenna, alvarleika og streitu í meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp. Þegar lyfjameðferð lauk var 

fjöldi einkenna færri, alvarleiki og streita marktækt minni í meðferðarhóp miðað við samanburðarhóp. 

Þegar lífsgæði voru skoðuð, kom í ljós að marktæk aukning var á þeim eftir aðgerð í meðferðarhópi 

miðað við samanburðarhóp. Í rannsókn Andysz o.fl. (2014) og Siedentopf o.fl. (2013) var einnig hægt 

að sjá eftir íhlutun betri lífsgæði hjá meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp. 

Andysz o.fl. (2014) könnuðu áhrif jóga á lífsgæði kvenna eftir brjóstakrabbameinsaðgerð sem allar 

voru með 2. eða 3. stigs krabbamein. Úrtakinu var skipt upp í tvo hópa og fékk meðferðarhópur 

jógaíhlutun einu sinni í viku í 10 vikur en samanburðarhópur svaraði einungis spurningalista 10 vikum 

eftir aðgerð. Niðurstöður sýndu marktæka aukningu á almennri vellíðan og lífsgæðum hjá meðferðar-

hópi. Einkenni í kringum handlegg fóru marktækt batnandi eftir íhlutun hjá meðferðarhópi. Öndunar-

erfiðleikar (e. dyspnoea) sýndu ekki marktæka minnkun hjá meðferðarhópi.  

Siedentopf o.fl. (2013) rannsökuðu konur sem nýlega voru greindar með brjóstakrabbamein og höfðu 

gengist undir skurðaðgerð. Meðferðarhópur hóf jóga strax eftir aðgerð en samanburðarhópur fimm 

vikum eftir aðgerð. Niðurstöður gáfu til kynna aukningu á lífsgæðum, eins og tilgreint er hér að ofan en 

aukin virkni var aðeins marktæk í meðferðarhópi. Þegar þátttakendur voru spurðir um líkamlega virkni, 

tjáðu 86% þeirra sem voru í meðferðarhópi að hún hefði aukist til samanburðar við 59% í saman-

burðarhópi. Niðurstöður sýndu að fleiri í meðferðarhópi eða 97% höfðu hug á að halda jógaiðkuninni 

áfram eftir þátttöku í rannsókninni. 

3.8 Ígræðsluaðgerðir  

Niðurstöður Stonnington o.fl. (2016) leiddu í ljós að sjúklingar sem undirgengust ígræðsluaðgerð og 

fengu íhlutun sem lagði áherslu á núvitund, sýndu marktæka minnkun á streitu, þunglyndi, kvíða og 

neikvæðum áhrifum, frá upphafi mælinga og á meðan á rannsókninni stóð sem var í heildina sex vikur. 

Niðurstöður sýndu ekki marktæka breytingu á beitingu núvitundar og hæfni til að takast á við 

tilfinningalega erfileika.  

Reilly-Spong o.fl. (2015) rannsökuðu áhrif íhlutunar sem lagði áherslu á núvitund líkt og Stonnington 

o.fl. (2016) á sjúklinga í bið eftir nýrnaígræðslu en íhlutun Reilly-Spong o.fl. (2015) fór fram í gegnum 

síma. Úrtakinu var skipt upp í tvo hópa, fékk meðferðarhópur núvitundaríhlutun en samanburðarhópur 

fræðslu og stuðning. Ánægja var mikil hjá bæði meðferðahópi og samanburðarhópi en ekki var 

marktækur munur á milli þeirra. Meðferðarhópur hafði marktækt meiri trú á árangri af íhlutuninni (83%) 

miðað við samanburðarhóp (48%) og var þar marktækur munur á milli.
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Tafla 4 Aðferðafræði og niðurstöður rannsókna 

Höfundar, ár og 

land 

Tilgangur Úrtak Íhlutun Mælitæki Helstu niðurstöður 

Peterson o.fl., 2017 

 

USA 

 

Meta áhrif jóga og öndunaræfinga á 

kvíða/streitu og almenna vellíðan hjá 

einstaklingum sem sóttu jóganámskeið 

n=142  

 

Einstaklingar á jóganámskeiði 

 

Léttar jóga og öndunaræfingar í 6 

vikur, einu sinni á dag, 21 mínútu 

í senn 

PSS og GWBS Eftir 6 vikur hafði streita/kvíði sýnt marktæka 

minnkun (p=<0.001) 

Því kraftmeiri æfingar því meiri minnkun (p=0.034) 

 

Marktæk aukning á almennri vellíðan  

(p=0.036) 

Því kraftmeiri æfingar því meiri minnkun (p=0.005) 

Amaravathi o.fl., 2018 

 

Indland 

 

Meta áhrif jóga á almenn lífsgæði og kvíða 

eftir hjáveituaðgerð á hjarta með tilliti til 

langtíma áhrifa (5 ár) 

 

 

n=300  

 

Skurðsjúklingar á leið í 

hjáveituaðgerð á hjarta 

Meðferðarhópur: léttar 

jógaæfingar, öndunaræfingar og 

hugleiðsla 

 

Samanburðarhópur: almenn 

endurhæfing eftir aðgerð sem 

samanstóð af líkamlegum 

æfingum 

 

Gerðu æfingar jafnt og þétt í 5 ár 

PSS, PANAS, HADS og WHO 

QOL-BREF 

 

Eftir 5 ár var ekki marktækur munur á líkamlegri 

heilsu á milli meðferðarhóps og samanburðarhóps 

(p=0.167)  

 

Framför var meiri í meðferðarhópi (p=0.046) miðað 

við samanburðarhóp (p=0.628) 

 

PSS sýndi marktæka minnkun í meðferðarhópi 

miðað við samanburðarhóp eftir 5 ár (p=0.011). 

 

Ekki var marktækur munur á vellíðan hjá 

meðferðarhópi (p=0.203) né í samanburðarhópi 

(p=0.640) eftir 5 ár 

Kiran o.fl., 2017 

 

Indland 

 

Kvíði fyrir skurðaðgerð hjá sjúklingum á 

leið í hjáveituaðgerð á hjarta og þróun 

hans með Mind Body íhlutun (Rajyoga) 

Kortisól mælingar fyrir og eftir aðgerð 

 

n=150  

 

Sjúklingar á leið í 

hjáveituaðgerð á hjarta 

Meðferðarhópur: Rajyoga 

hugleiðsla x3/ dag, 10 mín í senn 

fyrir aðgerð 

 

Samanburðarhópur: fræðsla 

tengt skurðaðgerð og svæfingu 

fyrir aðgerð 

 

VAS mæling á kvíða 

Blóðprufumæling á kortisóli 

Fyrir Rajyoga-þjálfun (T1), að 

morgni aðgerðar (T2), á 2. 

degi eftir aðgerð (T3), og á 5. 

degi eftir aðgerð (T4) 

 

Kvíði fyrir aðgerð var sambærilegur milli 

meðferðarhóps og samanburðarhóps (p>0.05) 

 

Kvíði á aðgerðardegi var sambærilegur 

milli meðferðarhóps og samanburðarhóps (p>0.05) 

 

Á öðrum degi eftir aðgerð var kvíði minni hjá 

meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp 

(p<0.05) 

 

Á fimmta degi eftir aðgerð sást enn meiri 

minnkun á kvíða hjá meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp (p<0.05) 

 

Kortisól-gildi var sambærilegt milli meðferðarhóps 

og samanburðarhóps á aðgerðardegi (p<0.05) 

 

Á öðrum degi eftir aðgerð var kortisólgildi 

í blóði hækkað en þó minna í meðferðarhópi 

(p<0.05) 
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Á fimmta degi eftir aðgerð var kortisólgildi 

lækkað miðað við á öðrum degi eftir aðgerð. Gildið 

var lægra í samanburðarhóp miðað við 

meðferðarhóp (p<0.05) 

 

Raghuram o.fl., 2014 

Indland 

 

Jógaendurhæfing eftir hjáveituaðgerð á 

hjarta, 1 árs niðurstöður á kvíða, lípíð og 

öðrum breytum 

n=250  

 

Sjúklingar á leið í 

hjáveituaðgerð á hjarta 

Meðferðarhópur: hugleiðsla í 6 

vikur, jógastöður 

6 vikur-6 mánuði og blandaðar 

æfingar út árið 30 mín/dag 

 

Samanburðarhópur: 

öndunaræfingar ,teygjur og 

útafliggjandi hvíld 30 mín/dag í 

eitt ár. 

Mæling á útfallsbroti vinstri 

slegils (LVEF) 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

Blóðprufur: 

Lípíð 

Fastandi blóðsykur 

PSS 

HADS 

PANAS 

 

Mælingar gerðar fyrir aðgerð, 

6 vikum, 6 mánuðum og 12 

mánuðum eftir aðgerð 

Marktækur munur var á aukningu LVEF hjá báðum 

hópum. Þátttakendur í meðferðarhóp með lágt EF 

(e. ejection fraction) í upphafi sýndu meiri framfarir 

(p=0.02)  

Marktækur munur var á BMI á milli meðferðarhóps 

og samanburðarhóps (p=0.038) Meðferðarhópur 

viðhélt árangrinum eftir 1 ár (p<0.001) ólíkt 

samanburðarhópi 

Blóðsykurslækkun var meiri hjá meðferðarhópi eftir 

1 ár (p=0.008), samanburðarhópur sýndi ekki 

marktækan mun (p=0.08) 

Meðferðarhópur og samanburðarhópur voru með 

lækkun á lípíð (p=0.001), hjá meðferðarhópi sást 

aukning á HDL (e. high-density lipoprotein)(p= 

0.003) en lækkun á LDL (e. low-density 

lipoprotein)(p=0.01) 

Meðferðarhópur sýndi marktækan mun á minnkun 

á streitu (PSS)(p=0.001), minnkun á 

kvíða(HADS)(p=0.001) minnkun á þunglyndi 

(HADS) (p=0.001) og minnkun á neikvæðum 

áhrifum (PANAS)  (p=0.03) 

Samanburðarhópur sýndi aðeins marktækan 

minnkun  á HADS-anxiety skala (p=0.03) 

Rao o.fl., 2017  

 

Indland 

 

Að bera saman jógaíhlutun við 

stuðningsmeðferð með tilliti til geðslags, 

einkenna tengt meðferð, eitrunar og 

lífsgæða 

n=98  

 

Konur með 2. eða 3. stigs 

krabbamein sem fóru í 

skurðaðgerð og síðan í 

geislameðferð og/eða 

lyfjameðferð í kjölfarið 

Meðferðarhópur: 60 mín jógatími 

daglega (jógastöður, 

öndunaræfingar, hugleiðsla, 

fræðsla) í 24 vikur 

 

Samanburðarhópur: fræðsla, 

stuðningsmeðferð í 24 vikur 

 

STAI og FLIC. 

 

Mat var gert fyrir og eftir 

aðgerð, fyrir, á meðan og eftir 

geisla-og lyfjameðferð 

 

Marktæk minnkun á kvíða eftir aðgerð (p=0.04), 

fyrir geislameðferð (p=0.005) og á meðan 

geislameðferð átti sér stað (p=0.009) meiri hjá 

meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp 

Marktæk minnkun á kvíða eftir geislameðferð 

(p<0.001), á meðan og eftir lyfjameðferð (p<0.001) 

hjá meðferðarhópi  

Marktæk minnkun á alvarleika einkenna (p<0.001), 

streitu (p=0.001) og eftir aðgerð í meðferðarhópi 

miðað við samanburðarhóp 
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Marktæk minnkun á fjölda einkenna (p=0.009), 

alvarleika (p<0.001) og streitu (p<0.001) í 

geislameðferð hjá meðferðarhópi 

Marktæk minnkun á fjölda einkenna (p=0.003), 

alvarleika (p<0.001) og streitu (p<0.001) í 

lyfjameðferð hjá meðferðarhópi 

Marktæk aukning á lífsgæðum eftir aðgerð 

(p=0.01) hjá meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp 

 

Andysz o.fl., 2014 

 

Pólland 

 

Áhrif jóga á lífsgæði kvenna eftir 

brjóstakrabbameinsaðgerð 

n=28  

 

Konur með 2. eða 3. stigs 

krabbamein sem fóru í 

skurðaðgerð 

Meðferðarhópur:10 vikna 

jógaíhlutun 1x í viku 90 mín í 

senn 

 

Samanburðarhópur:engin 

jógaíhlutun, svöruðu 

spurningalista 

 

EORTC spurningarlisti um 

lífsgæði 

Marktæk aukning var á almennri vellíðan og 

lífsgæðum (p=0.048) hjá meðferðarhópi 

 

Einkenni í kringum handlegg sýndu marktæka 

minnkun (p=0.046) eftir íhlutun hjá meðferðarhópi 

 

Öndunarerfiðleikar sýndu ekki marktæka minnkun 

(p=0.059) hjá meðferðarhópi 

 

Siedentopf o.fl., 2013 

 

Þýskaland 

 

Áhrif jóga á nýlega greindar konur með 

brjóstakrabbamein strax eftir skurðaðgerð 

n=93 

 

Konur nýlega greindar með 

brjóstakrabbamein 

Meðferðarhópur:jóga strax efir 

aðgerð 2x í viku 

 

Samanburðarhópurr: jóga 5 

vikum eftir aðgerð 2x í viku 

 

EORTC QLQ -C30 

 

EROTC QLQ-BR23 

 

Fyrir íhlutun, strax eftir aðgerð 

og eftir 3 mánuði 

 

Niðurstöður sýndu marktæka aukningu á 

lífsgæðum (p=0.002) og virkni (p=0.005) hjá 

meðferðarhópi 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir um líkamlega 

virkni tjáðu 86% þeirra sem voru í meðferðarhópi 

að hún hafði farið vaxandi til samanburðar við 59% 

í samanburðarhópi (p=0.04). Fleiri í meðferðarhópi 

eða 97% höfðu hug á að halda jógaiðkuninni áfram 

eftir rannsóknina (p=0.03) 

Stonnington o.fl., 2016 

 

USA 

 

Meta Mindfulness-Based Stress Reduction 

á streitu sjúklinga sem undirgengust 

ígræðslu og aðstandendur þeirra 

n=31 sjúklingar 

 

n=18 aðstandendur 

6 vikna MBRTnámskeið með 

núvitund, jóga og fræðslu tengt 

taugafræðilegum áhrifum streitu 

og hæfni til að ná bata fljótt eftir 

sálræna og líkamlega erfiðleika 

PSS, MAAS og  PANAS Eftir 6 vikur og 3 mánuði sáust marktækar framfarir 

frá upphafi mælinga á streitu, þunglyndi, kvíða og 

neikvæðum áhrifum (p<0.005) 

Ekki marktæk breyting á núvitund og hæfni til að 

takast á við sálræna erfiðleika (p=0.006) 

 

Reilly-Spong o.fl., 2015 

 

USA 

 

Lýsa Telephone-Adapted Mindfulness-

Based Stress Reduction sem er 

núvitundarþjálfun sem minnkar einkenni og 

eykur lífsgæði þeirra sem bíða eftir 

nýrnaígræðslu 

n=63 

 

Einstaklingar að bíða eftir 

nýrnaígræðslu 

Meðferðarhópur: jógaíhlutun í 8 

vikur sem fór fram bæði á 

námskeiði og í gegnum síma 

 

Samanburðarhópur: fræðsla og 

stuðningur í 8 vikur 

Spurningarlistar lagðir þrisvar 

sinnum fyrir, í upphafi, eftir 

8.vikur og 6.mánuði 

Ekki var marktækur munur á ánægju milli 

meðferðarhóps og samanburðarhóps (p=0.017) 

 

Meðferðarhópur hafði meiri trú á árangri af 

íhlutuninni (83%) miðað við samanburðarhóp 

(48%) (p=0.005) 
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með leiðbeinanda til að orsaka 

jákvæða upplifun og koma í veg 

fyrir neikvæðni 

  

 

Felix o.fl., 2018 

 

Brasilía 

 

Áhrif slökunarmeðferðar með leiddri slökun 

á kvíða og kortisól hjá sjúklingum á leið í 

hjáveituaðgerð á maga 

n=24 

 

Sjúklingar á leið í 

hjáveituaðgerð á maga 

Meðferðarhópur: kerfisbundin 

slökun rétt fyrir aðgerð 

 

Samanburðarhópur: almennur 

undirbúningur fyrir aðgerð og 

hvíld í rúmi 

 

STAI 

 

Kortisólmæling 

 

Mælingar voru gerðar fyrir og 

eftir íhlutun 

 

Marktæk lækkun á kvíða (p=0.005) og á  

gildi kortisóls í blóði (p<0.001) hjá meðferðarhópi 

PSS, percived stress scale); GWBS, general well-being scale); PANAS, the positive and negative affect schedule); HADS, the hospital anxiety and depression scale); WHOQOL-BREF, world health organization quality of life 

instruments); VAS, visual analogue scale); STAI, the state-trait anxiety inventory); FLIC, functional living index-cancer); EORTC, european organisation for research and treatment of cancer); MAAS, the mindful attention awareness 

scale);  

p=<0.05, martækur munur 
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4 Umræður 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að meta áhrif jóga og hugleiðslu á kvíða og afturbata hjá 

skurðsjúklingum. Jóga og hugleiðsla hafa farið vaxandi undanfarin ár sem heilsurækt (Yoga journal, 

2016) ásamt því að vera sú viðbótarmeðferð sem mest hefur færst í aukana undanfarin ár 

(Gunnarsdottir, 2019), því er áhugavert að skoða hvort hægt sé að nýta sér þær íhlutanir sem 

meðferðarform í aðgerðarferli skurðsjúklinga. Í heildina voru 10 rannsóknir valdar út frá inntökuskilyrðum 

og útilokun, þær sýndu allar fram á jákvæð áhrif jóga- og hugleiðsluíhlutunar fyrir skurðsjúklinga, bæði 

hvað varðar kvíða og meðfylgjandi streitu sem og afturbata. Í eftirfarandi kafla verða helstu niðurstöður 

rannsóknanna dregnar fram og lagt mat á þær með aðrar rannsóknir til hliðsjónar. 

4.1 Áhrif íhlutunar á kvíða 

Í fræðilegu samantektinni var lögð áhersla á að skoða þau áhrif sem jóga og hugleiðsla hafa á kvíða. 

Þær rannsóknir sem skoðaðar voru og einblíndu á kvíða skurðsjúklinga sýndu einnig fram á gæði 

jógaíhlutunar. Í rannsókn Peterson o.fl. (2017) á jóganámskeiði þar sem markmiðið var að skoða áhrif 

jóga- og öndunaræfinga á kvíða og almenna líðan hjá einstaklingum, kom í ljós að iðkunin hafði þau 

áhrif að kvíði fór minnkandi með daglegri ástundun eftir sex vikna tímabil, sama var að segja um almenna 

vellíðan, en hún jókst marktækt yfir þetta sex vikna tímabil.  

Í átta rannsóknum voru samanburðarhópar bornir saman við þá meðferðarhópa sem fengu 

jógaíhlutun (Amaravathi o.fl., 2018; Kiran o.fl., 2017; Raghuram o.fl., 2014; Rao o.fl., 2017; Andys o.fl., 

2014; Sidentoph o.fl., 2013; Reilly-Spong o.fl., 2015; Felix o.fl., 2018). Í þremur rannsóknum (Kiran o.fl., 

2017; Rao o.fl., 2017; Reilly-Spong o.fl., 2015) var samanburðarhópum eingöngu veitt fræðsla, á meðan 

meðferðarhópar fengu jógaíhlutun. Í rannsókn Kiran o.fl. (2017) sem rannsökuðu kvíða hjá sjúklingum 

á leið í hjáveituaðgerð á hjarta og í rannsókn Rao o.fl. (2017) sem tóku fyrir krabbameinssjúklinga eftir 

skurðaðgerð sýndu niðurstöður fram á meiri minnkun á kvíða hjá meðferðarhópi miðað við 

samanburðarhóp. Í niðurstöðum rannsóknar Reilly-Spong o.fl. (2015) tjáðu einstaklingar í 

meðferðarhópi sem voru í bið eftir nýrnaígræðslu meiri tiltrú á íhlutunina en þeir sem voru í 

samanburðarhópi. Í tveimur rannsóknum (Amaravathi o.fl., 2018; Raghuram o.fl., 2014) þar sem teknir 

voru fyrir sjúklingar eftir hjáveituaðgerð á hjarta fékk samanburðarhópur léttar líkamlegar æfingar. Í 

báðum rannsóknum var notað PSS mælitækið til mælinga á streitu og sýndu niðurstöður marktækt betri 

niðurstöður hjá meðferðarhópi sem fékk jóga- og hugleiðsluæfingar. Í rannókn Andysz o.fl. (2014) á 

krabbameinssjúklingum eftir skurðaðgerð fékk samanburðarhópur enga jógaíhlutun heldur svaraði 

eingöngu spurningalista 10 vikum eftir aðgerð. Meðferðarhópur sem fékk jógaíhlutun sýndi marktæka 

aukningu á almennri vellíðan og lífsgæðum, en ekki voru greinanlegar bætingar á líðan hjá sjúklingum í 

samanburðarhópi. Samanburðarhópur í rannsókn Felix o.fl. (2018) þar sem sjúklingar voru á leið í 

hjáveituaðgerð á maga, fékk almennan undirbúning fyrir aðgerð og hvíld í rúmi og þar kom í ljós að 

meðferðarhópur sem fékk jógaíhlutun sýndi betri árangur varðandi minnkun á kvíða. Hjá Siedentopf o.fl. 

(2013) fengu bæði meðferðarhópur og samanburðarhópur jógaíhlutun eftir krabbameinsaðgerð en 

meðferðarhópur byrjaði strax eftir aðgerð að stunda jóga meðan samanburðarhópurinn beið í fimm vikur 
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eftir að íhlutun hæfist. Í ljós kom að gagnsemi þess að hefja íhlutun strax eftir aðgerð sýndi betri árangur 

samanborið við það að fresta íhlutun um einhvern tíma.  

Kvíði var mismikill á mismunandi tímabilum aðgerðarferilsins, þar er átt við í ferlinu fyrir aðgerð (e. 

preoperative phase) og í ferlinu eftir aðgerð (e. postoperative phase). Í rannsókn Kiran o.fl (2017) var 

kvíði sambærilegur á milli meðferðarhóps og samanburðarhóps í byrjun rannsóknar, en kvíðinn fór 

minnkandi hjá meðferðarhópi því lengra sem leið frá aðgerð. Sömu niðurstöður mátti sjá í rannsókn 

Akinsulore o.fl. (2015) á sjúklingum á leið í valaðgerð, en þar tjáðu sjúklingar mestan kvíða fyrir aðgerð. 

Tvær rannsóknir (Amaravathi o.fl., 2018; Raghuram o.fl., 2014) könnuðu áhrif jógaíhlutunar yfir lengri 

tíma. Amaravathi o.fl. (2018) könnuðu áhrifin yfir fimm ára tímabil og var minnkun á kvíða marktækt 

meiri í meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp eftir þann tíma. Raghuram o.fl. (2014) könnuðu áhrifin 

eftir sex vikur, sex mánuði og tólf mánuði og sýndi meðferðhópur marktæka minnkun á streitu á 

mælitækjunum PSS, HADS og PANAS en samanburðarhópur sýndi eingöngu marktæka minnkun á 

HADS. 

Tvær rannsóknir (Siedentoph o.fl., 2013; Reilly-Spong o.fl., 2015) könnuðu viðhorf þátttakenda til 

jógaíhlutunar. Þátttakendur í meðferðarhópi rannsóknar Reilly- Spong o.fl. (2015) höfðu meiri trú á 

árangri íhlutunar miðað við samanburðarhóp. Í rannsókn Siedentopf o.fl. (2013) höfðu 97% þátttakenda 

í meðferðarhópi hug á að halda iðkuninni áfram eftir lok rannsóknar. Þær niðurstöður er hægt að tengja 

við rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum þar sem kom í ljós að 34% Bandaríkjamanna töldu líklegt 

að þeir myndu stunda jóga næstu 12 mánuði til þess að minnka streitu. Einnig töldu 75% Bandaríkja-

manna jóga auka almenna vellíðan (Yoga journal, 2016). 

4.2 Áhrif íhlutunar á lífeðlisfræðilega þætti 

Ýmsir lífeðlisfræðilegir þættir voru teknir fyrir í fræðilegu samantektinni og þau áhrif sem íhlutun hafði á 

þá. Í rannsóknum Kiran o.fl. (2017) sem gerð var á sjúklingum á leið í hjáveituaðgerð á hjarta og í 

rannsókn Felix o.fl. (2018) sem könnuðu áhrif slökunarmeðferðar á sjúklinga á leið í hjáveituaðgerð á 

maga, var kortisólgildi skoðað hjá þátttakendum í tengslum við streitu. Meðferðarhópar fengu  

hugleiðsluíhlutun en samanburðarhópar almennan undirbúning og fræðslu fyrir aðgerð þar sem ekki var 

beitt hugleiðsluíhlutun. Í rannsókn Felix o.fl. (2018) var gildið mælt áður en aðgerð hófst, bæði fyrir og 

eftir íhlutunina. Niðurstöður sýndu að lækkun á kortisóli var töluvert meiri hjá meðferðarhópi. Í rannsókn 

Kiran o.fl. (2017) kom í ljós að kortisólgildi voru svipuð milli hópa á aðgerðardegi eftir að íhlutun hófst 

en á öðrum degi var gildið hækkað hjá báðum hópum, þó var hækkunin minni hjá meðferðarhópnum. Á 

fimmta degi eftir aðgerð var gildið lækkað enn meira, en var þó lægra hjá samanburðarhópi og fór fyrir 

neðan eðlileg mörk sem rannsakendum þótti áhugaverðar niðurstöður. Þótti þeim möguleg ástæða fyrir 

þessari miklu lækkun geta stafað af því að þátttakendur í samanburðarhópi voru með veikari sjálfsmynd 

og afstöðulaust viðhorf til lífsins þrátt fyrir að kvíða útkomu aðgerðarinnar. Þar sem svæfing var notuð í 

aðgerðinni, mætti tengja hækkun kortisólsgildis við niðurstöður úr rannsókn Milosavljevic o.fl. (2014),  

en þar var gildið borið saman á milli einstaklinga sem fengu annars vegar almenna svæfingu og 

hinsvegar mænudeyfingu. Í ljós kom að almenn svæfing leiddi til meiri hækkunar á kortisólgildi miðað 

við mænudeyfingu, en hún virtist hafa þau áhrif að hindra frekar taugaboð sem bárust frá skurðsvæði til 
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heilans og hafði heilinn þá ekki tök á að bera boðin eins hratt um losun á streituhormóninu kortisól. Því 

var gildið lægra hjá þeim miðað við þá sem fengu almenna svæfingu.  

Í rannsókn Raghuram o.fl. (2014) á sjúklingum á leið í hjáveituaðgerð á hjarta, voru skoðuð lípíðgildi 

með tilliti til streituviðbragða hjá meðferðarhópi sem fékk jógaíhlutun í endurhæfingarferli, miðað við 

samanburðarhóp sem ekki fékk jógaíhlutun. Báðir hópar sýndu marktæka lækkun á lípíðgildi, en í 

meðferðarhópnum var hækkun á HDL mun meiri en í samanburðarhópi. Meðferðarhópur sýndi einnig 

bætingu á LVEF einu ári eftir aðgerðina, var með reglulegra blóðsykursgildi og lægra BMI. Þessar 

niðurstöður styðja við þá þætti sem komu í ljós í rannsókn Ross o.fl. (2013) sem skoðuðu viðhorf fólks 

til jóga með tilliti til heilsufarslegra áhrifa. Mátu þátttakendur heilsu sína yfirleitt góða og tjáði rúmlega 

helmingur þeirra að jógaíhlutunin hefði hjálpað þeim að viðhalda kjörþyngd, það sama kom fram í 

rannsókn Raghuram o.fl. (2014), þar sem BMI lækkaði eftir íhlutun.   

4.3 Áhrif íhlutana á afturbata eftir skurðaðgerð 

Í fræðilegu samantektinni voru könnuð áhrif íhlutana á afturbata skurðsjúklinga. Í fjórum rannsóknum 

(Amaravathi o.fl., 2018; Rao o.fl., 2017; Andysz o.fl., 2014; Siedentopf o.fl., 2013) voru þættir tengdir 

líkamlegri heilsu kannaðir eftir aðgerðir. Þrjár af þeim rannsóknum rannsökuðu konur með 

brjóstakrabbamein í tengslum við skurðaðgerð (Rao o.fl., 2017; Andysz o.fl., 2014; Siedentopf o.fl., 

2013). Í rannsókn Rao o.fl. (2017) þar sem áhrif jógaíhlutunar var metin eftir aðgerð, fyrir, á meðan og 

eftir geisla- og lyfjameðferð. Meðferðarhópur sem fékk jógaíhlutun sýndi marktæka minnkun á fjölda og 

alvarleika einkenna miðað við samanburðarhóp sem fékk fræðslu og stuðningsmeðferð yfir 24 vikna 

tímabil. Einnig var marktæk aukning á lífsgæðum hjá meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp. 

Andysz o.fl. (2014) rannsökuðu ýmsa þætti sem tengjast afturbata yfir 10 vikna tímabil, meðferðar-

hópurinn sýndi minnkun á einkennum eins og öndunarerfiðleikum, óþægindum í handlegg og brjóst-

kassa þeim megin sem aðgerð var framkvæmd sem lýsti sér í minni verkjum, minni bólgu og betri 

hreyfigetu. Einnig hafði meðferðarhópurinn betri framtíðarsýn þar sem þeir höfðu minni áhyggjur af eigin 

heilsu. Í rannsókn Siedentopf o.fl. (2013) þar sem jógaíhlutun strax eftir aðgerð hjá meðferðarhópi var 

borin saman við íhlutun fimm vikum eftir aðgerð hjá samanburðarhópi, komu í ljós aukin lífsgæði og betri 

virkni hjá meðferðarhópi miðað við samanburðarhóp. Sama var að segja varðandi minnkun á einkennum 

svo sem svima, ógleði, uppköstum, verkjum, öndunarerfiðleikum, svefnleysi, lystarleysi og öðrum 

meltingarfæraeinkennum. Einkenni tengd brjóstakrabbameininu sjálfu, svo sem óþægindi á brjósts- og 

handleggjasvæði og vanlíðan tengt hármissi minnkaði einnig með tímanum hjá meðferðarhópi. Í 

rannsókn Amaravathi o.fl. (2018) sem könnuðu áhrif jógaíhlutunar á líkamlega heilsu yfir fimm ára 

tímabil hjá sjúklingum eftir hjáveituaðgerð á hjarta, sýndi meðferðarhópur sem iðkaði léttar jógaæfingar 

ásamt öndunaræfingum og hugleiðslu fram á meiri framfarir hvað varðar líkamlega heilsu miðað við 

samanburðarhóp sem fékk almenna endurhæfingu eftir aðgerð. Hægt er að tengja niðurstöður þessara 

fjögurra ofangreindra rannsókna við niðurstöður Rao o.fl. (2008) en þar könnuðu rannsakendur einnig 

líkamlega þætti afturbata hjá skurðsjúklingum eftir krabbameinsaðgerð á ónæmisfræðideild í Indlandi. 

Niðurstöður sýndu fram á að hægt er að hafa áhrif á afturbata með jógaíhlutun en þar lýsti það sér með 

því að sár greru hraðar og minna rennsli var í dren eftir aðgerð, en þeir þættir urðu til þess að bati varð 

skjótari og þar með styttist legutíminn og aukning var á lífsgæðum. 
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Tvær af þeim fjórum rannsóknum sem könnuðu þætti tenga afturbata könnuðu einnig kvíða ásamt 

líkamlegum þáttum (Amaravathi o.fl. 2018; Rao o.fl., 2017). Sjúklingar meta sjálfir heilsutengd lífsgæði 

sem mikilvægan þátt tengdan afturbata, en er þá ekki einungis átt við líkamlega þætti, heldur einnig 

sálræna þætti (Urbach, 2005). Þetta á vel við heildræna nálgun hjúkrunarfræðinga sem og grunngildi 

jógafræðanna, en þau fræði hafa að leiðarljósi að sameina líkama og huga (Frauwallner,1973). 

4.4 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar fræðilegu samantektarinnar voru helst þeir að efnisleitin fór fram á kerfisbundinn hátt með 

það í huga að hægt væri að endurtaka leitina, einnig var gert Prisma-flæðirit (sjá mynd 1) til þess að 

sýna ferlið við val á rannsóknum. Notuð voru inntökuskilyrði og útilokanir sem auðveldaði að finna 

viðeigandi heimildir (Polit og Beck, 2009), skilyrðin má sjá í töflu 2. Niðurstöðum var skipt eftir tegund 

aðgerða og hver rannsókn sett upp á viðeigandi hátt í Matrix-töflu, var það gert með því markmiði að 

lesandi gæti séð eiginleika rannsóknanna á skýran og skilvirkan hátt. Í átta af tíu rannsóknum voru 

meðferðarhópar bornir saman við samanburðarhópa sem sýndi enn betur fram á ávinning jóga- og 

hugleiðsluíhlutana, lögð var áhersla á að báðir hóparnir væru sambærilegir svo niðurstöður myndu ekki 

skekkjast. 

Veikleikar fræðilegu samantektarinnar voru að aðeins var leitað í einum gagnagrunni og gæti það 

haft áhrif á hve yfirgripsmikil leitin var, en rannóknirnar voru aðeins 10 talsins. Almennt voru lítil og 

einsleit úrtök á bilinu 24-300 einstaklingar, en það gæti hafa leitt til ónákvæmari tölfræði. Einsleitni 

hópanna gæti að einhverju leyti skýrst af því að hver og ein aðgerð er algengari hjá ákveðnum 

einstaklingum og má þar nefna miðaldra karlmenn sem frekar glíma við hjartasjúkdóma og konur sem 

fá frekar brjóstakrabbamein.  

4.5 Notagildi fyrir hjúkrun 

Rannsóknir hafa sýnt að kvíði er hamlandi tilfinning og hefur áhrif á ástand einstaklinga bæði fyrir, í og 

eftir skurðaðgerðir. Niðurstöður þessarar samantektar sýndu fram á gagnsemi jógaíhlutunar á kvíða í 

tengslum við skurðaðgerðir. Hjúkrunarfræðingar annast sjúklinga frá heildrænu sjónarmiði og á það 

bæði við um líkamlega og tilfinningalega heilsu. Skortur á hjúkrunarfræðingum hefur verið viðvarandi 

um langan tíma og mögulega haft þau áhrif að mönnun er oft ábótavant og því skapast færri tækifæri til 

að huga að tilfinningalegum þörfum sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að sinna 

þessum þáttum þar sem þeir eru með sjúklingum allan sólarhringinn og hafa góð tök á að meta andlega 

líðan í gegnum aðgerðarferlið.  

Hagnýting í hjúkrun gæti falist í því að verklagi yrði breytt í gegnum aðgerðarferlið og mætti þá 

meta kvíða sjúklinga til dæmis á VAS eða sambærilegum mælitækjum þegar verkir, blæðing frá 

skurðsári og annað sem tengist afturbata er metið. Ef sjúklingar meta sig kvíðna eða með einhverskonar 

vanlíðan hefði hjúkrunarfræðingurinn verkfæri eins og þau að kenna sjúklingi stutta slökun og 

öndunaræfingar sem hægt væri að gera í kringumstæðunum. Einnig væri æskilegt að í sjúklingafræðslu 

fyrir útskrift væru til gæðaskjöl sem útbúin yrðu um kvíða og aðferðir til þess að takast á við hann með 

þeim úrræðum sem til staðar eru.  
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Þegar litið er til framtíðar, má álykta að jóga verði enn vinsælla meðferðarform. Nú þegar hafa 

margir hjúkrunarfræðingar bætt við sig þekkingu í jógaaðferðum og væri því hægt að stefna á að hvetja 

þá til þess að búa til verklag þeim tengt. Það gæti verið á þá leið að skurðsjúklingar myndu mæta til 

dæmis tvisvar sinnum fyrir aðgerð í jógaíhlutunarhóp og læra viðeigandi tækni sem hægt væri að nýta í 

gegnum aðgerðarferlið. Einnig gæti komið sér vel ef hjúkrunarfræðingar verkefnisins myndu útbúa efni, 

til dæmis slökunaræfingar á rafrænu formi sem sjúklingar gætu hlaðið niður. Þetta getur einnig átt við 

léttar jógaæfingar á myndformi sem hægt væri að gera í sjúkrarúmi. Allt eru þetta hugmyndir að leiðum 

sem nemendur telja að geti komið að gagni til að taka markvisst og árangursríkt á við kvíða 

skurðsjúklinga. 

4.6 Frekari rannsóknir í framtíðinni 

Við gagnasöfnun fundust margar góðar rannsóknir um kvíða tengdan skurðaðgerðum. Það var mjög 

áhugavert að kynna sér þær rannsóknir sem fjölluðu um lífeðlisfræðilega þætti svo sem kortisóli, en það 

voru tvær rannsóknir sem skoðuðu það sérstaklega. Í frekari rannsóknum væri áhugavert ef teknar væru 

blóðprufur og skilgreindir og skoðaðir þeir lífeðlisfræðilegu þættir sem streita og kvíði hefur áhrif á og 

væri þá hægt að skilja kvíðann út frá fleiri sjónarhornum en einungis þeim sem varða tilfinningalega 

líðan og huglægt mat. Fleiri þættir sem væri áhugavert að skoða í framtíðarrannsóknum væru þau áhrif 

sem kvíði fyrir aðgerð getur haft á lífsmörk í svæfingu og skurðaðgerðaferlinu, svo sem blóðþrýstings-

hækkun og hjartsláttartíðni. Jafnframt væri ákjósanlegt að sjá fleiri rannsóknir sem fjalla um afturbata 

og þau áhrif sem kvíði getur haft á það ferli.   
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Ályktanir 

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar kom í ljós að kvíði er algengur meðal skurðsjúklinga og hefur 

hann umtalsverð áhrif á aðgerðarferlið, bæði fyrir, á meðan það stendur og í kjölfarið. Niðurstöður gáfu 

til kynna að íhlutanir eins og jóga og hugleiðsla eru gagnlegar viðbótameðferðir til þess að vinna bug á 

kvíða tengdum skurðaðgerðum sem og það að flýta fyrir afturbata. Það sem styrkti trúverðugleika 

rannsóknanna var að bæði könnuðu rannsakendur tilfinningalega líðan þátttakenda með ýmsum 

mælitækjum og spurningalistum en einnig voru mælingar á lífeðlisfræðilegum þáttum svo sem kortisóli, 

en það hefur sýnt að það hafi mikil áhrif á streitusvar líkamans. Í rannsóknunum kom skýrt fram hve 

fjölbreytt jóga- og hugleiðsluíhlutun getur verið og var hægt að aðlaga hana að hverjum einstakling fyrir 

sig og hans sjúkdómsástandi. Til dæmis stunduðu einhverjir æfingarnar heima með leiðsögn á meðan 

aðrir fengu að nota aðstöðu innan spítalans. Í samantektinni voru aðgerðir skoðaðar fyrir mismunandi 

aðgerðaíhlutanir og sýndi það sig í niðurstöðum rannsóknanna að jógaíhlutun kom að góðum notum 

fyrir alla sjúklingahópa óháð tegund skurðaðgerða. 

Mikill skortur er á hjúkrunarfræðingum hér á landi og hefur það meðal annars haft þau áhrif að 

hjúkrunarfræðingar finna fyrir vinnutengdri streitu. Við því hefur verið brugðist með þeim hætti að bjóða 

upp á jógaslökun fyrir starfsfólk innan ýmissa heilbrigðisstofnanna. Áhugavert væri að íhuga að bjóða 

upp á svipað fyrirkomulag fyrir sjúklinga, en samhliða líkamlegum veikindum fylgir gjarnan tilfinningaleg 

vanlíðan sem hjúkrunarfræðingar, sökum mikils álags, geta ekki sinnt sem skyldi. Ef í framtíðinni yrði 

útbúið verklag af fagfólki fyrir skurðsjúklinga sem byggði á jógaíhlutun til að takast á við streitu og 

tilfinningalega vanlíðan í aðgerðarferlinu, væri jafnvel hægt að hafa áhrif á skjótari afturbata og stytta 

legutíma. Þrátt fyrir að úrtök hafi veriði lítil í þeim rannsóknum sem teknar voru fyrir, benda niðurstöður 

til þess að jógaíhlutun sé ákjósanleg leið til þess að stuðla að þessum þáttum. Áhugavert væri að sjá 

framtíðarrannsóknir með stærri úrtökum á bæði meðferðarhópi og samanburðarhópi þar sem einblínt 

væri á langtímaniðurstöður og að jafnvel yrðu teknir fyrir lífeðlisfræðilegir þættir í auknum mæli svo sem 

kortisól, samhliða því sem líðan þátttakenda yrði könnuð með viðurkenndum mælitækjum. 

Niðurstöður þessarar samantektar geta nýst hjúkrunarfræðingum sem starfa á skurðdeildum og veitt 

þeim innsýn inn í þá jákvæðu þætti sem viðbótarmeðferðir eins og  jóga og hugleiðsla hefur á kvíða og 

meðfylgjandi streitu sem og afturbata hjá sjúklingum í aðgerðarferli. Gagnlegt væri ef þessi samantekt 

yrði hvatning til þess að útbúið yrði verklag sem tæki á þessum þáttum og gæfi þá hjúkrunarfræðingum 

verkfæri til þess að takast á við tilfinningalega vanlíðan sjúklinga og flýta árangursríkum afturbata. 
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