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Ágrip 

Inngangur: Vitræn skerðing er eitt af megineinkennum geðrofssjúkdóma og hefur mikil áhrif á færni í 

daglegu lífi. Vitræn endurhæfing og markviss hreyfing eru hvor fyrir sig árangursríkar aðferðir til að 

draga úr vitrænni skerðingu og geðrænum einkennum og auka færni í daglegu lífi hjá þeim sem 

greinast með geðrofssjúkdóma. Fáar rannsóknir hafa hins vegar sameinað þessi tvö meðferðarform. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort áhrif vitrænnar endurhæfingar á vitræna getu, neikvæð 

einkenni og færni í daglegu lífi hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma væru meiri ef markvissri 

hreyfingu væri bætt við. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var slembin íhlutunarrannsókn þar sem 21 þátttakanda sem 

greindur var með geðrofssjúkdóm og sótti meðferð á endurhæfingargeðdeildum Landspítala á árunum 

2018-2019 var handahófskennt raðað í tvo hópa. Annar hópurinn fékk vitræna endurhæfingu (n=11) 

en hinn fékk vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu (n=10). Vitræn geta, neikvæð einkenni, og færni í 

daglegu lífi voru metin fyrir og eftir meðferð sem og fimm mánuðum eftir inngrip.  

Niðurstöður: Framfarir við mælingar á getu til að setja sig í spor annarra, yrtu minni, færni í daglegu 

lífi og lífsgæðum komu fram hjá báðum hópum eftir meðferð. Í samanburði við hópinn sem fékk 

einungis vitræna endurhæfingu, þá bætti hópurinn sem einnig stundaði hreyfingu sig marktækt meira í 

félagsskilningsþættinum greiningu á andlitssvipbrigðum (p<0,05, N² =0,294).  

Ályktun: Niðurstöðurnar staðfesta fyrri rannsóknir á gagnsemi vitrænnar endurhæfingar fyrir fólk með 

geðrofssjúkdóma og benda til þess að hreyfing geti gagnast sem viðbótarmeðferð.  

 

Lykilorð  

Geðklofi; félagsskilningsþjálfun; vitræn geta; færni í daglegu lífi; lífsgæði; neikvæð einkenni; 

endurhæfing. 
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Abstract 

Introduction: Cognitive impairments are hallmark traits in psychotic disorders and have a profound 

effect on functional outcomes. Cognitive remediation and physical exercise have been found to be 

effective in improving cognition, as well as clinical symptoms and functional outcomes in psychotic 

disorders. However, few studies have examined the synergistic effects of combining physical exercise 

and cognitive remediation. The aim of this pilot study was to investigate whether a combination 

treatment of cognitive remediation and physical exercise has larger effects on cognition, negative 

symptoms, and functional outcome than cognitive remediation alone among individuals with psychotic 

disorders. 

Material and methods: A total of 21 participants diagnosed with psychotic disorders, seeking 

treatment at psychiatric rehabilitation departments in Landspitali University Hospital of Iceland 

between 2018-2019 were randomly assigned into two groups. One group received cognitive 

remediation (n=11) while the other received cognitive remediation and physical exercise (n=10). 

Cognition, clinical symptoms, and functional outcomes were assessed before and after treatment as 

well as five months after treatment. 

Results: Significant improvements from baseline to five-month follow-up were observed in both 

groups on measures of theory of mind (ToM), delayed verbal memory, functional outcomes, and 

quality of life. Participants that received cognitive remediation with physical exercise improved 

significantly more than the group that only received cognitive remediation on the social-cognitive 

measure of emotion recognition (p<0.05, N²=0.294).  

Conclusion: Findings support previous results on the efficacy of cognitive remediation for individuals 

with psychotic disorders and suggest that physical exercise can be beneficial as an add-on treatment. 

 

Keywords  

Schizophrenia; social cognition and interaction training; neurocognition; functional outcome; quality of 

life; negative symptoms; rehabilitation. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinandanum mínum, kærri vinkonu og samstarfskonu Ólínu Guðbjörgu 

Viðarsdóttur, fyrir frábært samstarf og allan stuðninginn í þessari rannsóknarvinnu, fyrir að gefa sér 

alltaf tíma til að leiðbeina mér og fyrir alla hvatninguna frá því að þessi vinna hófst haustið 2018. Örnu 

Hauksdóttur og Hildi Guðnýju Ásgeirsdóttur sem sátu í meistaranefndinni þakka ég einnig kærlega 

fyrir gott samstarf og góða leiðsögn í gegnum verkefnið. Brynja B. Magnúsdóttir fær líka þakkir fyrir 

hennar framlag en hún var ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Sérstakar þakkir fá einnig Sigurbjörg 

Anna Guðnadóttir og Brynjólfur Gauti Jónsson hjá Tölfræðiráðgjöf Heilbrigðisvísindasviðs fyrir alla 

aðstoðina við tölfræðivinnuna. Þá vil ég þakka Landspítala sem veitti fjárstyrk til rannsóknarinnar, en 

rannsókn þessi fór fram á endurhæfingargeðdeildum sjúkrahússins. 

Þetta rannsóknarverkefni var mikil liðsvinna og hefði ekki verið hægt að framkvæma nema með 

samvinnu og ég vil þakka kæru samstarfsfólki á Laugarásnum, meðferðargeðdeild, fyrir alla þeirra 

aðstoð. Íþróttafræðingarnir Björn Orri Hermannsson, Rafn Haraldur Rafnsson, Sigurður Sveinsson og 

Þorsteinn Helgi Guðmundsson fá einnig þakkir fyrir þeirra framlag við hreyfiíhlutunina. Hildur 

Ævarsdóttir, Birta Brynjarsdóttir og Halldóra Sif Sigurðardóttir fá einnig miklar þakkir, en þær komu að 

því að stýra hópunum með mér.  

Ég vil einnig þakka kærastanum mínum Hraunari Karli Guðmundssyni fyrir hvatninguna og alla 

þolinmæðina við verkefnið. Til viðbótar vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir að vera alltaf til staðar, þá 

sérstaklega móður minni Ástu Gottskálksdóttur. Síðast en ekki síst vil ég þakka frænku minni Guðfinnu 

Gunnarsdóttur og manninum hennar Óla Kristjáni Ármannssyni fyrir prófarkalestur á verkefninu.  
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1 Inngangur 

Geðrofssjúkdómar eru langvinnir og alvarlegir geðsjúkdómar sem koma oftast fram snemma á 

fullorðinsárunum. Geðrofssjúkdómar eiga það sameiginlegt að aðaleinkenni þeirra er geðrof, en auk 

þess er skerðing á vitrænni getu stór hluti af einkennamynd geðrofssjúkdóma.1 Algengasti 

geðrofssjúkdómurinn er geðklofi sem lýsir sér í breyttri hegðun og geðrofseinkennum s.s. 

ranghugmyndum og ofskynjunum sem vara lengur en í sex mánuði. Einkenni geðklofa hafa oftar en 

ekki truflandi áhrif á getu fólks til að stunda vinnu, nám og vera í samskiptum við annað fólk. 

Geðhvarfaklofi lýsir sér þannig að einstaklingar hafa bæði einkenni geðklofa og geðhvarfa. 

Einstaklingar með brátt og skammvinnt geðrof upplifa skyndilegt og stutt tímabil geðrofseinkenna, sem 

kemur gjarnan fram í kjölfar mikillar streitu, s.s. eftir áfall eða vímuefnaneyslu. Það sem skilur að brátt 

geðrof og geðklofa eða geðhvarfaklofa er að fólk jafnar sig mjög fljótt eða oftast innan við mánuð eftir 

skammvinnt geðrof. Aðrir geðrofssjúkdómar eru geðklofagerðaröskun, varanleg hugvilluröskun, 

framkölluð hugvilluröskun, önnur óvefræn geðrof og ótilgreint óvefrænt geðrof.2,1 

Geðklofi er flókinn, langvinnur geðsjúkdómur sem inniheldur fjölda einkenna, m.a. 

ranghugmyndir, ofskynjanir, hugsanaringulreið og skerðingu á vitrænni getu, en einkennamyndin getur 

verið talsvert mismunandi á milli einstaklinga. Algengi geðklofa er um 1% í almennu þýði eða 21,7 á 

hver 100.000 mannár, og er hann algengari hjá körlum en konum (1,4 karlar á móti 1 konu).3,4 Einnig 

eru innflytjendur líklegri en innfæddir til að greinast með geðklofa og að auki fólk sem býr í miklu 

þéttbýli og við slæma fjárhagsstöðu.5 Fyrsta geðrof er mun algengara hjá ungu fólki en eldra. Algengi 

ungmenna á aldrinum 18-24 ára er 44,2 á hver 100.000 mannár miðað við 5,5 hjá einstaklingum á 

aldrinum 60-64 ára.4 Það hvað sjúkdómurinn birtist oft snemma á lífsleiðinni og getur verið langvinnur 

leiðir gjarnan til þess að fólk á erfitt með að stunda vinnu og mennta sig. Auk þess er álag oft mikið á 

aðstandendur þess greinda og geta veikindin valdið erfiðleikum fyrir fjölskylduna.6 

Geðklofi er talinn valda hvað mestri sjúkdómsbyrði í heiminum.7 Ef litið er til heildarkostnaðar 

samfélagsins vegna geðklofa þá verður hlutfallslega stærsti hluti kostnaðarins til vegna skertrar færni í 

daglegu lífi og örorku, samanborið við annan kostnað, s.s. vegna meðferðar og innlagna á sjúkrahús.8 

Rannsóknir sýna að þau einkenni geðklofa sem spá best fyrir um færni í daglegu lífi og örorku eru 

neikvæð einkenni sjúkdómsins og skerðing á vitrænum þáttum s.s. athygli, vinnsluminni, vinnsluhraði, 

yrt minni, félagsskilningur og/eða stýrifærni hafa sterkustu tengslin.8 Dánartíðni þeirra sem greinast 

með geðklofa er jafnframt tvisvar til þrisvar sinnum hærri en hjá þeim sem ekki hafa greinst með 

geðklofa og hefur sú tala farið hækkandi síðustu áratugi. Helstu ástæður þess eru sjálfsvíg og 

lífsstílstengdir sjúkdómar, s.s. hjarta- og æðasjúkdómar og sykursýki 2. Aukin áhætta fyrir 

lífsstílstengdum sjúkdómum tengist óheilbrigðum lífsstíl. Endurtekið hefur verið sýnt fram á að 

einstaklingar með geðklofa hreyfa sig minna en aðrir, þeir reykja u.þ.b. þrisvar sinnum meira, nota 

frekar vímuefni og eru þyngri. Aukin þyngdaraukning tengist meðal annars notkun geðrofslyfja, en 

þyngdaraukning getur verið aukaverkun þeirra.6,9,8  
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1.1 Einkenni geðklofa  

Einkenni geðklofa ná til fjölda tilfinningalegra og hugrænna þátta en þeim er gjarnan skipt upp í tvo 

flokka, annars vegar geðrofseinkenni (svokölluð jákvæð einkenni) og hinsvegar neikvæð einkenni.3 

Algengustu jákvæðu einkennin eru ranghugmyndir og ofskynjanir en einnig geta einkenni eins og 

truflanir á hugsun og stjarfahegðun verið til staðar. Ranghugmyndir eru hugmyndir eða skoðanir sem 

staðfastlega er trúað á, þrátt fyrir að þær eigi sér ekki stoð í raunveruleikanum. Helstu ranghugmyndir 

eru aðsóknarhugmyndir, mikilmennskuhugmyndir og trúarlegar ranghugmyndir. Ofskynjanir geta 

komið frá öllum skynfærunum og eru upplifanir sem koma án ytra áreitis, s.s. sjón-, heyrnar-, bragð, 

snerti- og/eða lyktarskyns ofskynjanir. Truflun á hugsun felur í sér að hugsun er óreiðukennd eða 

óskipulögð og eiga einstaklingar með hugsanatruflun oft erfitt með að halda þræði í samtali, svara í 

samhengi og svara á viðeigandi stöðum í samtali. Hugsanatruflun kemur oft fram í tali þar sem 

einstaklingurinn skiptir snögglega um umræðuefni, er lengi að svara eða svarar úr samhengi. 

Stjarfahegðun lýsir sér þannig að einstaklingurinn verður stjarfur, festist í ákveðnum stellingum, eða 

sýnir ófyrirsjáanlegan æsing. Þetta getur einnig haft áhrif á getu einstaklingsins til að sinna 

grunnþörfum sínum og athöfnum daglegs lífs, s.s. að hugsa um sjálfan sig og umhverfi sitt, koma sér á 

milli staða og að borða.2,10,11 

Neikvæð einkenni (brottfallseinkenni) er færni eða geta sem var til staðar fyrir veikindi, en 

hefur dregið úr eftir veikindi, s.s. tilfinningaleg flatneskja, framtaksleysi, áhugaleysi, fátæklegt tal, 

sljóleiki og félagsleg einangrun. Tilfinningaleg flatneskja getur komið fram með skorti á svipbrigðum í 

andliti, minna augnsambandi og minna tali. Framtaksleysi getur komið fram í erfiðleikum við að hefjast 

handa eða ljúka við verkefni. Áhugaleysi getur komið fram í minni áhuga á athöfnum sem einstaklingi 

þótti skemmtilegar áður.10,3 Neikvæð einkenni eru meira áberandi í geðklofa en öðrum 

geðrofssjúkdómum.3 

  

1.2 Vitræn geta fólks með geðklofa 

Vitrænir þættir, s.s. athygli, einbeiting, minni, vinnsluhraði, stýrifærni og félagsskilningur gera okkur 

kleift að taka á móti, vinna úr og bregðast við nýjum upplýsingum.12 Truflun á vitrænum þáttum er stór 

hluti af einkennamyndinni í geðklofa og má flokka sem hluta af neikvæðum einkennum. Skerðing á 

vitrænum þáttum er algeng hjá þeim sem greinast með geðklofa, eða um 80%.13 Að meðaltali er 

frammistaða þessa hóps á taugasálfræðilegum prófum um einu staðalfráviki lakari en frammistaða 

heilbrigðs samanburðarhóps á prófum sem ná yfir vítt svið vitrænnar getu.14 Umfang vandans er þó 

breytilegt eftir alvarleika veikinda, tímalengd veikinda, félagslegra þátta og umhverfisþátta.12,15  

Skerðing á vitrænni getu hefur sterk tengsl við skerðingu á færni í daglegu lífi s.s. getu til að 

viðhalda félagslegum samskiptum og tengslum við annað fólk, aðlögun á vinnustað, lífsgæði og jafnvel 

alvarleika geðrofseinkenna hjá einstaklingum með geðklofa.16 Þá nær skerðing á færni í daglegu lífi 

vegna truflunar á vitrænni getu yfir helstu færnisviðin sem gerir fólki kleift að búa sjálfstætt og stunda 

ánægjulegar athafnir.8 Rannsóknir sýna að vitræn skerðing og neikvæð einkenni spái betur fyrir um 

færni í daglegu lífi og langtímabatahorfur heldur en geðrofseinkenni eins og ranghugmyndir og 
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ofskynjanir.8,17–19 Vitræn skerðing getur einnig haft bein áhrif á það hvernig einstaklingur getur nýtt sér 

endurhæfingu og meðferð.18  

Skerðing á vitrænum þáttum getur truflað getu fólks til að sinna vinnu og sjálfstæðri búsetu. 

Flest störf krefjast þess að fólk geti gert margt í einu og forgangsraðað upplýsingum og erfiðleikar í 

sjálfstæðri búsetu geta falist í því að eiga erfitt með að skipuleggja rými, gleyma hvar hlutir eru 

geymdir og eiga erfitt með að halda utan um fjármál.12 Félagsskilningur er sá vitræni þáttur sem liggur 

til grundvallar félagslegum samskiptum og hefur verið sýnt fram á að hafi sterkari tengsl við færni í 

daglegu lífi heldur en aðrir vitrænir þættir.20 Skerðing á félagsskilningi gerir því einstaklingum erfitt fyrir 

að skynja, túlka og lesa í hegðun og tilfinningar annarra.21 
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2 Meðferð og endurhæfing fyrir fólk með geðklofa 

Þrátt fyrir að geðklofi sé ekki algengur geðsjúkdómur (1%) þá er hann ofarlega á lista yfir þá sjúkdóma 

sem valda hvað mestri sjúkdómsbyrði í heiminum. Það skýrist að einhverju leiti af því að geðklofi er 

flókinn og langvinnur geðsjúkdómur sem kemur oftast snemma fram á lífsleiðinni eða nærri 18-24 ára 

aldri.4 Einstaklingar detta jafnan úr námi eða vinnu og hafa veikindin mikil áhrif á lífsgæði þeirra.3 Því 

er mikilvægt að greina fólk eins fljótt og hægt er eftir fyrsta geðrof og veita þeim viðeigandi meðferð og 

endurhæfingu til að auka batahorfur.22,23 

Markmiðið í meðferð og endurhæfingu fólks með geðklofa er að ná að meðhöndla 

geðrofseinkenni á árangursríkan hátt en einnig að aðstoða einstaklinginn við að ná fyrri færni, auka 

lífsgæði og líkur á því að hann geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Bata- og einstaklingsmiðuð meðferð 

er mikilvæg í endurhæfingu einstaklinga með geðklofa þar sem einkennamynd sjúkdómsins getur 

verið mjög ólík. Skilningur á bata sem persónulegri og huglægri reynslu hefur fengið aukna athygli 

innan geðheilbrigðikerfisins síðustu ár og þessi skilningur liggur nú til grundvallar í stefnu margra landa 

í geðheilbrigðismálum.24 Á Landspítala hefur verið innleidd batastefna þar sem er stuðlað að bata 

innan geðheilbrigðisþjónustu í samfélaginu.25  

 

2.1 Lyfjameðferð 

Lyfjameðferð hefur verið hornsteinn meðferðar við geðklofa síðustu áratugi og hefur reynst árangursrík 

meðferð við geðrofseinkennum.3 Lyfjameðferð er undirstaðan í meðferð við geðklofa, en þó eru ekki 

allir sem svara lyfjameðferð á fullnægjandi hátt og eru með viðvarandi einkenni áfram. Ekki hefur tekist 

að sýna fram á árangur geðrofslyfja á neikvæð einkenni eða vitræna skerðingu. Auk þess geta 

einkenni geðklofa, s.s. lítið innsæi í eigin veikindi og þörf á lyfjameðferð og vitræn skerðing dregið úr 

getu einstaklingsins til að sinna lyfjameðferð, en einstaklingar með geðklofa eru oft með litla 

meðferðarheldni.3 Því er nauðsynlegt að meðferð og endurhæfing fólks með geðklofa innihaldi einnig 

aðra gagnreynda meðferð, s.s. hugræna atferlismeðferð, atvinnuendurhæfingu, vitræna endurhæfingu 

og hreyfingu.3 Til þess að koma í veg fyrir langvarandi færniskerðingu er mikilvægt að meðferð 

innihaldi bæði lyfjameðferð og sálfélagslega meðferð.  

 

2.2 Sálfélagsleg meðferð og endurhæfing 

Mikil þróun hefur verið í sálfélagslegum meðferðarúrræðum fyrir fólk með geðklofa síðustu ár og er 

talið að góður árangur náist ef meðferð er einstaklingsmiðuð og inniheldur marga ólíka þætti. Sterkar 

vísbendingar eru um að sálfélagsleg meðferð sem veitt er sem fyrst eftir veikindi auki líkur á bata og 

geti jafnvel komið í veg fyrir langvarandi veikindi.23 Þeir sem fá sálfélagslega meðferð snemma eru 

einnig líklegri til að taka lyf reglulega, fái færri bakslög í geðræn veikindi og þurfa síður að leggjast inn 

á spítala vegna geðrænna veikinda heldur en þeir sem fá ekki sálfélagslega meðferð snemma í 

sjúkdómsferlinu.26 Þær sálfélagslegu meðferðir sem hafa verið hvað mest rannskaðar og eru notaðar 

um allan heim í meðferð hjá einstaklingum með geðklofa eru hugræn atferlismeðferð (HAM), 
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geðrofsfræðsla, fjölskyldustuðningur, félagsskilningsþjálfun, stuðningur við atvinnu/nám 

(hugmyndafræði IPS; Individual Placement and Support), hreyfing og vitræn endurhæfing.19,23,27,28  

HAM hefur verið mikið rannsökuð sem meðferð við geðrofseinkennum og er nú mælt með 

HAM í klínískum leiðbeiningum.29 HAM er gagnreynd meðferð þar sem einstaklingar læra að takast á 

við geðrofseinkenni með því að skoða og endurmeta hugsanir sínar og reynslu.23 Fjölskyldustuðningur 

er mikilvægur partur í meðferð við geðklofa þar sem sjúkdómurinn hefur ekki einungis áhrif á 

einstaklinginn sjálfan heldur alla fjölskylduna og oftast eru fjölskyldumeðlimir helstu 

umönnunaraðilarnir.23 Það sem felst m.a. í fjölskyldustuðningi er geðrofsfræðsla, tilfinningalegur 

stuðningur og kennsla í að takast á við einkenni sem tengjast veikindunum.27 Stuðningur við atvinnu 

eða nám (IPS) er mest rannsakaða aðferðin í atvinnustuðningi. Helsta markmið IPS er að hjálpa 

þátttakendum að komast í vinnu á almennum vinnumarkaði eða í nám, í stað atvinnu með stuðningi í 

vernduðu umhverfi. IPS byggir á hraðri atvinnuleit þar sem ekki er leitast eftir því að þjálfa 

einstaklinginn áður en farið er út á vinnumarkaðinn, ásamt því að veittur er stuðningur við 

þátttakandann og vinnuveitandann eins og þörf er á.30 Hreyfing er mikið notuð í meðferð við geðklofa 

og hefur margsinnis verið sýnt fram á að hreyfing hefur mikil áhrif á heilsu og líðan þessa hóps og hafi 

auk þess jákvæð áhrif á vitræna getu.19 Vitræn endurhæfing hefur verið að skapa sér meira pláss sem 

sálfélagsleg meðferð við geðklofa á síðustu árum, en þetta er atferlisþjálfun sem hefur það að 

markmiði að bæta færni í daglegu lífi með því að þjálfa upp vitræna ferla.31 
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3 Hreyfing  

Endurtekið hefur verið sýnt fram á að einstaklingar með geðklofa eru minna virkir í líkamlegri hreyfingu 

og er það m.a. tengt við neikvæð einkenni, skort á þekkingu á áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma, 

lítilli trú á eigin getu til að bæta heilsu sína og félagslega einangrun.32 Líkurnar á að greinast með 

hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki eru tvisvar til þrisvar sinnum meiri hjá einstaklingum með 

geðklofa heldur en í almennu þýði.33  

Rannsóknir sýna að hreyfing hefur víðtæk áhrif á heilsu og líðan einstaklinga með geðklofa. Í 

kerfisbundinni yfirlitsgrein og safngreiningu sem innihélt 29 íhlutunarrannsóknir og 1.109 þátttakendur 

sem allar könnuðu áhrif hreyfingar á einkenni geðklofa sýndi að hreyfing hefur mikil jákvæð áhrif á 

geðrofseinkenni (p=0,001), en áhrif á neikvæð einkenni voru miðlungs.19 Einnig hafði hreyfing veruleg 

áhrif á færni í daglegu lífi og lífsgæði einstaklinga með geðklofa samanborið við viðmiðunarhópana 

sem fengu enga hreyfingu.19 Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

þunglyndi, kvíða og streitu og getur aukið lífsgæði hjá þessum hópi,19,34 ásamt því að hafa jákvæð 

áhrif á hjarta- og æðakerfið.35 

Gerðar hafa verið margar rannsóknir á áhrifum mismunandi tegunda hreyfingar og benda 

niðurstöður til þess að sú tegund hreyfingar sem hafi mest áhrif á heilsu og líðan einstaklinga með 

geðklofa séu þolæfingar og jóga.19,33,36 Það sem jóga virðist hafa fram yfir þolæfingar eru aukin áhrif á 

geðrofseinkenni (p=0,01) og neikvæð einkenni (p=0,001) geðklofa, en einnig á langtímaminni 

(p<0,05).19 Ýmis tilmæli eru þekkt um magn hreyfingar og mælt er með að til að ná hámarksáhrifum á 

andlega heilsu þurfi lengd þolæfinga fyrir einstaklinga með geðklofa að vera um 90 til 120 mínútur á 

viku, nánar tiltekið í um 30 til 40 mínútur í senn, helst 3 sinnum í viku, í að minnsta kosti 12 vikur.19,33,36 

Fáar rannsóknir hafa þó verið gerðar á því hvaða ákefð er heppilegust fyrir þennan hóp til að hámarka 

áhrif á andlega heilsu.33  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á áhrifum hreyfingar á vitræna getu.37 Áhrif hreyfingar á 

vitræna þætti eins og félagsskilning, vinnsluminni og athygli eru mikil.35,38 Einnig eru vísbendingar um 

að því meiri hreyfingu sem fólk stundi því meiri verði framfarir á vitrænum þáttum (p=0,065).35 

Niðurstöður rannsókna eru þó ekki allar samhljóma hvað áhrif hreyfingar varðar, en í fyrrnefndri 

safngreiningu mátti til dæmis ekki sjá nein áhrif hreyfingar á vitræna getu, ef frá er talin ein rannsókn 

sem notaðist við jóga sem íhlutun.  

Einstaklingar með geðklofa þurfa oft mikla hvatningu við að koma sér af stað í hreyfingu sem 

og aðra meðferð. Getur það meðal annars verið vegna neikvæðra einkenna, aukaverkana lyfja, 

félagslegrar einangrunar, vímuefnaneyslu, ásamt minnis- og/eða skipulagsvanda.32,33,39,40 

Vísbendingar eru um að hreyfing í hópi undir leiðsögn sérhæfðs starfsmanns, t.d. íþróttafræðings, hafi 

jákvæð áhrif á frammistöðu einstaklinga með geðklofa á taugasálfræðilegum prófum.35,39 Einnig hefur 

sýnt sig að mæting er marktækt betri hjá einstaklingum sem eru í hópþjálfun undir leiðsögn heldur en 

þeim sem fá ekki leiðsögn. Það sem virðist vera mest hvetjandi fyrir einstaklinga með geðklofa til að 

hreyfa sig eru jákvæð áhrif á líkamlega heilsu.39 Í safngreiningu frá árinu 2016 þar sem 12 greinar voru 

skoðaðar með samtals 6.431 þátttakanda kom fram að nánast allir (91%) þátttakenda sögðu jákvæðu 

áhrifin sem hreyfing getur haft á heilsu þeirra vera helstu hvatninguna til að stunda hana. Aðrar 
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ástæður sem þátttakendur nefndu voru þyngdartap, betri líðan og minni kvíði. Til viðbótar kom fram að 

með því að bjóða skjólstæðingum faglegan stuðning við að skilgreina markmið í tengslum við 

hreyfingu og aðstoð við að ná þeim, náðu þátttakendur að komast yfir ýmsar hindranir tengdar því að 

koma sér af stað í hreyfingu og viðhalda henni til lengri tíma.39  
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4 Vitræn endurhæfing 

Vitræn endurhæfing (e. cognitive remediation) er atferlisþjálfun sem hefur að markmiði að bæta færni í 

daglegu lífi með því að þjálfa upp vitræna þætti, s.s. athygli, einbeitingu, vinnsluhraða, minni, 

félagsskilning og stýrifærni. Vitræn endurhæfing var upphaflega þróuð sem meðferðarúrræði fyrir fólk 

með alvarlegan heilaskaða en var síðar prófuð sem meðferð við vitrænni skerðingu í geðklofa. Síðustu 

tvo áratugi hefur mikil þróun orðið á þessu meðferðarúrræði og rannsóknir á árangri ólíkra aðferða 

vitrænnar endurhæfingar stöðugt aukist.31  

Tvær meginaðferðir vitrænnar endurhæfingar eru annars vegar bein þjálfun vitrænna þátta (e. 

restorative approach), þar sem helst er notast við tölvuþjálfun og hins vegar þjálfun aðferða sem vinna 

í kringum vitrænan vanda (e. compensatory approach). Nýlegar safngreiningar sýna að vitræn 

endurhæfing gagnist fólki með geðklofa þar sem meðferðin eykur vitræna getu, dregur úr neikvæðum 

einkennum og eykur færni í daglegu lífi.16,41,42 Í safngreiningu sem gerð var árið 201142 þar sem 

skoðuð voru áhrif vitrænnar endurhæfingar hjá einstaklingum með geðklofa (40 rannsóknir og 2.104 

þátttakendur) kom fram að vitræn endurhæfing hafði mikil áhrif á vitræna getu (d= 0,40) ásamt því að 

færni í daglegu lífi jókst (p=0,003). Mátti einnig sjá að færnin jókst marktækt meira ef vitræn 

endurhæfing var veitt sem hluti af annarri endurhæfingu (p=0,02) þar sem þátttakendur höfðu tækifæri 

til að æfa nýja færni. Þrátt fyrir að árangur vitrænnar endurhæfingar sé jákvæður er enn óljóst hvaða 

þættir meðferðarinnar hafa mest áhrif á árangur og hvaða skjólstæðingar hafa mest gagn af 

meðferðinni. Auk þess eru áhrifastærðir fyrir árangur vitrænnar endurhæfingar á færni í daglegu lífi 

einungis litlar eða miðlungs miklar.41 Því hefur áhugi rannsakenda síðustu ár beinst að því að skoða 

frekari leiðir til að ýta undir þennan árangur. Einnig benda niðurstöður til þess að árangur á daglegt líf 

sé meiri ef vitræn endurhæfing er veitt samhliða annarri gagnreyndri meðferð s.s. IPS,43 

félagsskilningsþjálfun,44 félagsfærniþjálfun,8,45 eða markvissri hreyfingu,46 en slíkar rannsóknir eru fáar 

og enn óljóst hvaða meðferð gagnast best sem samhliða meðferð. Við val á samhliða meðferð er 

mikilvægt að hafa í huga markmið með meðferðinni. Ef markmiðið með meðferðinni er að auka 

atvinnuþátttöku væri IPS heppilegast, en ef markmiðið væri að auka félagslega færni væri 

félagsfærniþjálfun ákjósanlegri kostur. Þegar markmiðið er að bæta vitræna getu og draga úr 

neikvæðum einkennum til að auka færni í daglegu lífi og lífsgæði getur verið gagnlegt að bæta 

hreyfingu við sem samhliða meðferð.  
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5 Hreyfing og vitræn endurhæfing 

Ótvíræð jákvæð áhrif hreyfingar á vitræna getu hefur aukið áhuga rannsakenda á að mögulega geti 

markviss hreyfing aukið enn frekar þann árangur sem náðst hefur með vitrænni endurhæfingu. 

Rannsóknir á hreyfingu sem viðbótarmeðferð við vitræna endurhæfingu eru skammt á veg komnar, en 

nokkrar rannsóknir hafa þó verið gerðar.  

Í forrannsókn sem gerð var árið 2016 var skoðaður árangur vitrænnar endurhæfingar ásamt 

markvissri hreyfingu. Var þessi rannsókn hluti af stærri rannsókn þar sem áætlað er að birta 

niðurstöður með stærra úrtaki ásamt því að skoða langtímaárangur meðferðar. Alls voru 16 

þátttakendum slembiraðað í tvo hópa, þar sem níu þátttakendur fengu vitræna endurhæfingu og sjö 

þátttakendur vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu í hópi. Íhlutunartímabilið stóð yfir í tíu vikur og 

fengu báðir hóparnir vitræna endurhæfingu tvisvar sinnum í viku í tvo tíma í senn. Hreyfing var veitt 

tvisvar sinnum í viku í 30 mínútur í senn, en þátttakendur gerðu einnig heimaæfingar tvisvar sinnum í 

viku í 30 mínútur í senn. Hreyfingin innihélt þolþjálfun þar sem æfingar, s.s. hnébeygjur, framstig og 

armbeygjur voru gerðar án tækja. Sérhæfður starfsmaður stýrði hóptímum og voru þátttakendur með 

hreyfiúr á sér bæði í hóptímanum og heima svo hægt væri að skrá niður fjölda æfinga sem 

þátttakendur tóku þátt í og ákefð. Þar sem þetta var lítið úrtak var notast við áhrifastærð í stað 

marktæktar með p<0,05. Þeir sem fengu vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu bættu sig meira í 

vitrænum þáttum (f=0,48; stór áhrifastærð f=0,40) heldur en þeir sem fengu einungis vitræna 

endurhæfingu. Einnig varð meiri framför á færni í daglegu lífi í hópnum sem fékk hreyfingu, þar sem 

mesta framförin var í sjálfstæðri búsetu (f=0,88) og félagslegum samböndum (f=0,43).46 

Árangur þolþjálfunar ásamt vitrænni endurhæfingu var skoðaður af Malchow og félögum árið 

2015.47 Í þeirri rannsókn var 44 þátttakendum með geðklofa slembiraðað í tvo hópa þar sem annar 

hópurinn fékk þolþjálfun ásamt vitrænni endurhæfingu (n=22) en hinn hópurinn spilaði fótboltaspil 

samhliða vitrænni endurhæfingu (n=22). Til viðbótar var heilbrigður samanburðarhópur skoðaður en 

sá hópur fékk þolþjálfun og vitræna endurhæfingu (n=23). Niðurstöður sýndu að þeir sem stunduðu 

hreyfingu eða þolþjálfun samhliða vitrænni endurhæfingu bættu sig markvisst meira á mælingum á 

færni í daglegu lífi sem skoðaði þætti tengda almennri-, félagslegri- og starfstengdri færni í daglegu lífi 

(p=0,033), skammtímaminni (p=0,034), og vinnsluhraða (p=0,045) heldur en þeir sem fóru í 

fótboltaspil samhliða vitrænni endurhæfingu. Heilbrigði samanburðarhópurinn bætti sig marktækt í 

vinnsluhraða, sveigjanleika í hugsun og á skammtíma- og langtímaminni. 

Áhrif þess að sameina vitræna endurhæfingu og hreyfingu hafa einnig verið skoðuð meðal 

einstaklinga sem greindir hafa verið með alvarlegt þunglyndi, en truflun á vitrænni getu er einnig hluti 

af einkennamynd alvarlegs þunglyndis. Í rannsókn frá árinu 2014 voru áhrif vitrænnar endurhæfingar 

með hreyfingu eða slökun skoðuð hjá einstaklingum með alvarlegt þunglyndi og geðklofa. 

Þátttakendur voru 22 einstaklingar sem greindir voru með alvarlegt þunglyndi og 29 einstaklingar með 

geðklofa og voru þeir paraðir saman miðað við aldur, kyn, tímalengd veikinda, menntun og skipt upp í 

þrjá hópa. Einn hópurinn fékk vitræna endurhæfingu og þolþjálfun, annar hópurinn fékk vitræna 

endurhæfingu og slökunaræfingar en sá þriðji fékk enga íhlutun og hélt áfram sinni hefðbundnu 

meðferð. Íhlutunin var í heildina 12 tímar yfir fjögurra vikna tímabil. Þátttakendur mættu þrisvar sinnum 
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í viku í 75 mínútur í senn. Tíminn skiptist upp í 30 mínútur af vitrænni endurhæfingu og 45 mínútur af 

þolþjálfun eða slökun. Þolþjálfunin skiptist í 10 mínútna upphitun, 25 mínútna æfingu þar sem púlsinn 

var 60-70% af hámarkspúls og svo 10 mínútna rólegt niðurlag til að ná púlsinum aftur niður í 

hvíldarpúls. Þolþjálfunin var undir handleiðslu íþróttafræðings sem hafði reynslu af því að vinna með 

fólki með geðraskanir. Slökunin innihélt m.a. öndunaræfingar, hugleiðslu og sjónsköpun. Bæði 

slökunin og vitræna endurhæfingin var í umsjón sálfræðings. Niðurstöðurnar leiddu það í ljós að báðir 

hóparnir sem fengu íhlutun bættu sig í nokkrum vitrænum þáttum, s.s. sjónrænu minni, vinnsluminni 

og vinnsluhraða, auk þess mældist aukning á lífsgæðum og lækkun á einkennum kvíða. 

Einstaklingarnir með geðklofa bættu sig meira í vitrænum þáttum heldur en þeir sem voru með 

alvarlegt þunglyndi. Einnig var marktækt meiri lækkun á neikvæðum einkennum (p=0,04) hjá þeim 

sem greindir voru með geðklofa og fengu íhlutun heldur en þeim sem greindir voru með geðklofa og 

voru í samanburðarhópi.48 

 Í kerfisbundinni yfirlitsgrein og safngreiningu frá árinu 2016 voru skoðaðar 10 rannsóknir um 

áhrif hreyfingar á geðklofa.35 Þegar þessar rannsóknir voru skoðaðar í yfirlitsgreininni mátti sjá að 

markviss hreyfing til viðbótar við vitræna endurhæfingu hafði jákvæð áhrif á félagsskilning og 

vinnsluminni ásamt umtalsverðri lækkun á neikvæðum einkennum. Var helst notast við þolæfingar en 

auk jóga hefur verið sýnt fram á að þolæfingar hafi hvað mest jákvæð áhrif á heilsu og líðan 

einstaklinga með geðklofa.19,33,36 Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á þessari samsetningu á 

meðferðum en niðurstöðurnar eru þó samhljóma um að hreyfing samhliða vitrænni endurhæfingu geti 

haft jákvæð áhrif á bæði vitræna þætti og geðræn einkenni einstaklinga með geðklofa. Það er því 

mikill ávinningur fólginn í því að veita einstaklingum með geðklofa þessa meðferð og mikilvægt að 

rannsaka frekar árangur af samsetningu þessara meðferða á líðan þeirra, lífsgæði og færni í daglegu 

lífi.  
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Samantekt  

Geðrofssjúkdómar eru langvinnir og alvarlegir geðsjúkdómar sem geta haft víðtæk áhrif á heilsu og 

líðan fólks. Geðklofi er einn af þeim geðsjúkdómum sem veldur mestri sjúkdómsbyrði í heiminum, þar 

sem skerðing á færni í daglegu lífi er oft mikil vegna margvíslegra einkenna. Skerðing á vitrænni getu 

er eitt af aðaleinkennum geðklofa sem getur haft mikil áhrif á daglegt líf og færni þeirra sem greinast 

með sjúkdóminn. Algengast er að fólk greinist snemma á lífsleiðinni eða um 18 til 24 ára aldur og því 

mikilvægt að efla snemmtæka íhlutun og endurhæfingu til að viðhalda og efla fyrri færni og auka 

batahorfur til lengri tíma. Góður árangur sálfélagslegra meðferðarúrræða við að bæta vitræna getu, 

draga úr neikvæðum einkennum og auka færni í daglegu lífi gefur rannsakendum ástæðu til bjartsýni. 

Sýnt hefur verið fram á að betri árangur náist ef meðferðin er veitt sem hluti af heildstæðri 

endurhæfingu, til dæmis samhliða annarri gagnreyndri meðferð eins og félagsfærniþjálfun eða 

markvissri hreyfingu.42 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á vitrænni endurhæfingu samhliða markvissri 

hreyfingu en þær sem hafa verið gerðar hafa gefið góða raun. Mikilvægt er að efla þekkingu á því 

hvaða sálfélagslegu meðferðarúrræði bæti líðan og færni í daglegu lífi þeirra sem greindir hafa verið 

með geðklofa. 

 

Byggt á ofangreindu, voru markmið rannsóknarinnar: 

1. Að skoða áhrif markvissrar hreyfingar til viðbótar við vitræna endurhæfingu á vitræna getu, 

neikvæð einkenni og færni í daglegu lífi hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma.  

2. Kanna hvort að markviss hreyfing geti aukið jákvæð áhrif vitrænnar endurhæfingar á vitræna 

getu, neikvæð einkenni og færni í daglegu lífi. 

3. Skoða hvort að hugsanlegur árangur viðhaldist í lengri tíma eftir að meðferð lýkur, eða fimm 

mánuðum síðar.  
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Ágrip 

Inngangur: Vitræn skerðing er eitt af megin einkennum geðrofssjúkdóma og hefur mikil áhrif á færni í 

daglegu lífi. Vitræn endurhæfing og markviss hreyfing eru hvor um sig árangursríkar aðferðir til að 

bæta vitræna skerðingu, geðræn einkenni og færni í daglegu lífi hjá þeim sem greinast með 

geðrofssjúkdóma. Fáar rannsóknir hafa hins vegar sameinað þessi tvö meðferðarform. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort  áhrif vitrænnar endurhæfingar á vitræna getu, neikvæð einkenni 

og færni í daglegu lífi hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma væru meiri ef markvissri hreyfingu væri 

bætt við. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var slembin íhlutunarrannsókn þar sem 21 þátttakanda sem 

greindur var með geðrofssjúkdóm og sótti meðferð á endurhæfingargeðdeildum Landspítala á árunum 

2018-2019 var handahófskennt raðað í tvo hópa. Annar hópurinn fékk vitræna endurhæfingu (n=11) 

en hinn fékk vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu (n=10). Vitræn geta, neikvæð einkenni, og færni í 

daglegu lífi voru metin fyrir og eftir meðferð sem og fimm mánuðum eftir inngrip.  

Niðurstöður: Framfarir við mælingar á getu til að setja sig í spor annarra, yrtu minni, færni í daglegu 

lífi og lífsgæðum komu fram hjá báðum hópum eftir meðferð. Í samanburði við hópinn sem fékk 

einungis vitræna endurhæfingu, þá bætti hópurinn sem einnig stundaði hreyfingu sig marktækt meira í 

félagsskilningsþættinum greiningu á andlitssvipbrigðum (p<0,05, N² =0,294).  

Ályktun: Niðurstöðurnar staðfesta fyrri rannsóknir á gagnsemi vitrænnar endurhæfingar fyrir fólk með 

geðrofssjúkdóma og benda til þess að hreyfing geti gagnast sem viðbótarmeðferð.  

 

Lykilorð  

Geðklofi; félagsskilningsþjálfun; vitræn geta; færni í daglegu lífi; lífsgæði; neikvæð einkenni; 

endurhæfing. 
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Abstract 

Introduction: Cognitive impairments are hallmark traits in psychotic disorders and have a profound 

effect on functional outcomes. Cognitive remediation and physical exercise have been found to be 

effective in improving cognition, as well as clinical symptoms and functional outcomes in psychotic 

disorders. However, few studies have examined the synergistic effects of combining physical exercise 

and cognitive remediation. The aim of this pilot study was to investigate whether a combination 

treatment of cognitive remediation and physical exercise has larger effects on cognition, negative 

symptoms, and functional outcome than cognitive remediation alone among individuals with psychotic 

disorders. 

Material and methods: A total of 21 participants diagnosed with psychotic disorders, seeking 

treatment at psychiatric rehabilitation departments in Landspitali University Hospital of Iceland 

between 2018-2019 were randomly assigned into two groups. One group received cognitive 

remediation (n=11) while the other received cognitive remediation and physical exercise (n=10). 

Cognition, clinical symptoms, and functional outcomes were assessed before and after treatment as 

well as five months after treatment. 

Results: Significant improvements from baseline to five-month follow-up were observed in both 

groups on measures of theory of mind (ToM), delayed verbal memory, functional outcomes and quality 

of life. Participants that received cognitive remediation with physical exercise improved significantly 

more than the group that only received cognitive remediation on the social-cognitive measure of 

emotion recognition (p<0.05, N²=0.294).  

Conclusion: Findings support previous results on the efficacy of cognitive remediation for individuals 

with psychotic disorders and suggest that physical exercise can be beneficial as an add-on treatment. 

 

Keywords  

Schizophrenia; social cognition and interaction training; neurocognition; functional outcome; quality of 

life; negative symptoms; rehabilitation. 
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Inngangur  

Geðrofssjúkdómar eru alvarlegir geðsjúkdómar sem skerða líf og lífsgæði þeirra sem með þá 

greinast.1–3 Auk geðrofseinkenna, svo sem ranghugmynda og radda eru vitræn skerðing og neikvæð 

einkenni (til dæmis tilfinningaleg flatneskja, skortur á áhuga, fátæklegt tal og félagsleg einangrun) 

algeng einkenni geðrofssjúkdóma. Tímalengd og alvarleiki einkenna hefur mikið um það að segja 

hversu mikil áhrif veikindin hafa á líf og lífsgæði þeirra sem greinast, en einnig skipta félagslegir- og 

umhverfisþættir þar máli.4,5 Vitræn geta gerir okkur kleift að taka á móti, vinna úr og bregðast við 

nýjum upplýsingum og er talið að 80% þeirra sem greindir eru með geðklofa séu með skerta vitræna 

getu.5 Samanborið við önnur einkenni, spáir vitræn skerðing betur fyrir um færni í daglegu lífi og 

langtímabatahorfur.2,6,7 Skerðing á vitrænni getu getur haft bein áhrif á getu einstaklingsins til 

félagslegra samskipta og aðlögunar á vinnustað8 auk þess sem hún getur haft áhrif á það hversu vel 

einstaklingur getur nýtt sér endurhæfingu og meðferð.7  

Vitræn endurhæfing (e. cognitive remediation) er atferlisþjálfun sem miðar að því að bæta vitræna 

ferla, svo sem athygli, minni, stýrifærni og félagsskilning, og efla þannig færni í daglegu lífi (Cognitive 

Remediation Experts Workshop, Florence, April 2010). Síðustu tvo áratugi hefur mikil þróun orðið á 

þessu meðferðarúrræði og rannsóknir á árangri ólíkra aðferða vitrænnar endurhæfingar aukist. 

Nýlegar safngreiningar benda til þess að vitræn endurhæfing bæti vitræna getu, dragi úr neikvæðum 

einkennum og auki færni í daglegu lífi hjá einstaklingum sem greindir eru með geðklofa.8,9 Niðurstöður 

rannsókna benda einnig til þess að árangur á daglegt líf sé meiri ef vitræn endurhæfing er veitt 

samhliða annarri gagnreyndri meðferð svo sem atvinnu með stuðningi (e. Individual Placement and 

Support),10 félagsskilningsþjálfun (e. Social cognitive training),11 eða markvissri hreyfingu,12 en slíkar 

rannsóknir eru fáar og enn óljóst hvaða meðferð gagnast best sem samhliða meðferð. 

Rannsóknir sem kanna áhrif hreyfingar á líðan fólks með geðklofa benda til þess að hreyfing dragi 

úr geðrofseinkennum, neikvæðum einkennum, bæti vitræna getu og lífsgæði ásamt því að draga úr 

einkennum þunglyndis, kvíða og streitu.13,14 Ýmsar tegundir hreyfingar hafa verið rannsakaðar á meðal 

einstaklinga með geðklofa og hafa þolþjálfun og styrktaræfingar meðal annars sýnt fram á góðan 

árangur bæði til að auka styrk og draga úr geðrænum einkennum.13,15 Einstaklingar með geðklofa 

hreyfa sig minna heldur en heilbrigðir einstaklingar og er það meðal annars tengt við neikvæð einkenni 

og aukaverkanir lyfja.16 Algengar aukaverkanir geðrofslyfja geta meðal annars verið mikil 

þyngdaraukning sem hefur neikvæð áhrif á hreyfigetu.17 

Enn í dag skortir meðferðarúrræði sem eykur á markvissan hátt færni í daglegu lífi hjá 

einstaklingum með geðrofssjúkdóma. Rannsóknir á árangri vitrænnar endurhæfingar samhliða 

hreyfingu eru skammt á veg komnar. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif vitrænnar 

endurhæfingar á vitræna getu, neikvæð einkenni og færni í daglegu lífi hjá einstaklingum með 

geðrofssjúkdóma, og skoða sérstaklega hvort áhrifin séu meiri ef markviss hreyfing er veitt samhliða. 

Megintilgáta rannsóknarinnar er sú að þátttakendur sem fá bæði vitræna endurhæfingu og markvissa 

hreyfingu bæti sig meira á mælingum á vitrænni getu, neikvæðum einkennum og færni í daglegu lífi 

heldur en þeir sem fá einungis vitræna endurhæfingu.  
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Efniviður og aðferðir 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru einstaklingar á aldrinum 18-45 ára sem sóttu þjónustu á endurhæfingargeðdeildum 

Landspítala á tímabilinu nóvember 2018 til september 2019. Rannsóknin var auglýst á 

endurhæfingargeðdeildum Landspítala ásamt því að starfsfólk deildanna fékk kynningu á 

rannsókninni. Meðferðaraðilar kynntu rannsóknina fyrir sínum skjólstæðingum og létu rannsakendur 

vita af þeim sem höfðu áhuga á því að taka þátt. Inntökuskilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru 

eftirfarandi: ICD-10 greining um geðrofssjúkdóm (geðklofa, geðhvarfaklofa, brátt og skammvinnt 

geðrof, geðklofagerðaröskun, varanlega hugvilluröskun, framkallaða hugvilluröskun, önnur óvefræn 

geðrof og ótilgreint óvefrænt geðrof), íslensku sem móðurmál og ekki vísbending um 

greindarskerðingu (greindarvísitala undir 70). Alls var laust 21 pláss í rannsókninni, en þeir sem sóttu 

fyrst um og uppfylltu ofangreind inntökuskilyrði fengu inntöku. Aðrir voru settir á biðlista eftir 

meðferðinni.  

Tuttugu og einn skjólstæðingur, sextán karlar (76,2%) og fimm konur (23,8%) tóku þátt í 

rannsókninni og skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá mynd 1). Þeir sem mættu minna en í einn þriðja 

af meðferðinni voru skilgreindir sem brottfall en voru hafðir með í úrvinnslu gagna. Breyta þurfti 

slembiröðun fyrir einn þátttakanda sem vegna líkamlegrar heilsu gat ekki tekið þátt í hreyfingunni.  

 

Rannsóknarsnið og framkvæmd  

Rannsóknin fór fram frá janúar 2019 til september 2019. Rannsóknin er slembin íhlutunarrannsókn þar 

sem þátttakendum var slembiraðað í tvo hópa. Annar hópurinn fékk vitræna endurhæfingu (VE) (n=11) 

og hinn hópurinn fékk VE ásamt markvissri hreyfingu (n=10). Mælingar á vitrænni getu, líðan og færni 

í daglegu lífi fóru fram á báðum hópum fyrir og eftir íhlutun og aftur fimm mánuðum eftir að íhlutuninni 

lauk. Taugasálfræðileg próf voru lögð fyrir af sálfræðingum sem voru blindir á hópaskiptingu. Mat á 

líðan var framkvæmt af meðferðaraðila þátttakanda. Mat á færni í daglegu lífi var framkvæmt af 

rannsakendum fyrir meðferð en eftir meðferð var það framkvæmt af meistaranema í sálfræði við 

Háskólann í Reykjavík, sem var blindur á hópaskiptingu. Líkamlegar mælingar voru framkvæmdar fyrir 

og eftir íhlutun hjá þeim þátttakendum sem fengu einnig markvissa hreyfingu og voru þær 

framkvæmdar af íþróttafræðingum sem einnig sáu um hreyfiíhlutunina. Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður 

en rannsóknin hófst, frá Persónuvernd, Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala (28/11/2018; 

45/2018) og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. 

 

Mælingar  

Bakgrunnsupplýsingar  

Bakgrunnsupplýsingar voru fengnar með spurningalista þar sem var spurt um kyn, aldur, þjóðerni, 

hjúskaparstöðu, menntunarstig, búsetuform, framfærslu, neyslu vímuefna, atvinnu, nám og líkamlega 

hreyfingu. Upplýsingar um greiningu og lyfjameðferð voru sóttar í sjúkrasögu. 
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Geðræn einkenni 

Jákvæð og neikvæð einkenni geðklofa voru metin með PANSS (e. Positive and Negative Syndrome 

Scale),18 hálf-stöðluðu viðtali. Stig eru á bilinu 30-210 þar sem hærra skor gefur til kynna meiri 

einkenni. Kvíði í félagslegum aðstæðum var metinn með SIAS (e. Social Interaction Anxiety Scale), 

20-atriða sjálfsmatskvarða á bilinu 0-80, þar sem hærra skor gefur til kynna meiri kvíða.19 Sjálfsmat var 

metið með Sjálfsmatskvarða Rosenberg (e. Rosenberg Self Esteem Scale), 10-atriða 

sjálfsmatskvarða, sem metur sjálfsmat á bilinu 0-30 stig, þar sem fleiri stig gefa til kynna betra 

sjálfsmat.20,21 

 

Færni í daglegu lífi og lífsgæði 

Færni í daglegu lífi var metin með PSP-kvarðanum (e. Personal and Social Performance scale),22 þar 

sem færni þátttakanda síðastliðinn mánuð er metin með hálf-stöðluðu viðtali út frá fjórum færnisviðum: 

Félagslegri þátttöku, persónulegum og félagslegum samböndum, eigin umsjá, og truflandi og 

árásargjarnri hegðun. Færni er metin á bilinu 0-100 stig þar sem hærri stig gefa til kynna meiri færni.22 

Lífsgæði voru metin með Lífsgæðakvarða MANSA (e. Manchester Short Assessment of Quality of 

Life),23 sjálfsmatskvarða sem metur lífsgæði á bilinu 13-91 stig þar sem hærri stig gefa til kynna meiri 

lífsgæði. 

 

Vitræn geta  

Fimm þættir vitrænnar getu voru metnir með taugasálfræðilegum prófum sem hafa verið í mikilli 

notkun í klínísku starfi á Landspítala. Vinnsluhraði var metinn með Talnatáknum (e. Digit Symbol 

Coding).24 Tafarlaust og seinkað yrt minni var metið með Sögum I og II (e. Logical memory I and II).25 

Sögur I gefa mat á tafarlausu yrtu minni en Sögur II seinkuðu yrtu minni. Orðflæði var metið með 

Orðflæði (e. Verbal fluency).26 Vinnsluminni var metið með Talnaröðum (e. Digit span working memory 

span).24 Sveigjanleiki í hugsun var metinn með hlutfallslegu Slóðaprófi (Slóðapróf B/Slóðapróf A) (e. 

Trails ratio).27 

 Þrír þættir félagsskilnings voru metnir með tveimur taugasálfræðilegum prófum og einum 

spurningalista. Geta til að setja sig í spor annarra (e. Theory of mind) var metin með 

Vísbendingaverkefni (e. Hinting Task).28. Þátttakandi svarar 10 atriðum og fær stig á bilinu 0-20 þar 

sem hærri stig gefa til kynna betri frammistöðu. Tilhneiging til að kenna öðrum um í óljósum aðstæðum 

(e. Blaming attributional style) var metin með sjálfsmatslista um óljósar og fjandsamlegar fyrirætlanir 

(e. Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire; AIHQ).29,30 Stig eru gefin á bilinu 15-80 þar sem 

hærri stig gefa til kynna meiri tilhneigingu til að kenna öðrum um í óljósum aðstæðum. Geta til að 

greina tilfinningar út frá andlitssvipbrigðum var metin með verkefninu Greining á andlitssvipbrigðum (e. 

Facial Emotion Identification Task; FEIT). Verkefnið inniheldur 19 myndir og gefur hærra skor til kynna 

betri frammistöðu (á bilinu 0-19).31 
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Meðferðin 

VE er 12 vikna hópmeðferð þar sem þátttakendur mæta tvisvar í viku í tvo tíma í senn. 

Meðferðaraðilar voru iðjuþjálfar og sálfræðingar með reynslu af því að veita meðferðina. VE byggir á 

þremur aðferðum vitrænnar endurhæfingar: Félagsskilnings- og samskiptaþjálfun (e. Social Cognition 

and Interaction Training; SCIT), hópmeðferð sem miðar að því að bæta félagsskilning,32 þjálfun 

aðferða sem styðja við vitrænan vanda (e. Compensatory Cognitive Training; CCT)33 og vitrænni 

endurhæfingu með aðferðum kennslufræða (e. Neuropsychological Educational Approach to 

Remediation; NEAR).4 Á mynd 2 má sjá hvernig meðferðin var sett upp og stutta lýsingu á innihaldi 

tíma. 

 Til að stuðla að yfirfærslu aðferða sem kenndar voru í meðferðinni yfir í daglegt líf fékk hver 

þátttakandi æfingafélaga. Æfingafélaginn var starfsmaður á geðsviði Landspítala sem þátttakendur 

hittu vikulega og fóru með yfir verkefni vikunnar. Fyrir þá sem áttu erfitt með að mæta var einnig boðið 

upp á þann möguleika að gera verkefni í gegnum síma. 

 

Hreyfing  

Þol og hreyfifærni þátttakenda var metin af íþróttafræðingum fyrir og eftir meðferðina með tveggja 

mínútna tröppuprófi (e. Step test).34 Einnig var líkamsþyngdarstuðull (e. Body Mass Index; BMI) 

mældur (þyngd/hæð^2) og púls mældur með Polar A370 úrum. Hreyfingin fór fram tvisvar sinnum í 

viku og var henni stýrt af íþróttafræðingum á geðsviði Landspítala (sjá mynd 2). Eftir að hreyfingu lauk 

var þátttakendum boðið að fara í sturtu og fá sér léttar veitingar áður en VE byrjaði. 

 

Hefðbundin meðferð 

Þar sem þátttakendur komu af mismunandi deildum innan geðsviðs Landspítala og voru ýmist í legu-, 

dag-, eða göngudeild var hefðbundin meðferð ólík.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við R studio Cloud. Dreifni gagnanna voru skoðuð og reiknuð út 

normaldreifing og kannað hvort það væru einhverjir útlagar. Kí-kvaðrat- og t-próf voru notuð til að bera 

saman bakgrunnsbreytur fyrir þátttakendur beggja hópa. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að bera 

saman niðurstöður árangursmælinga milli hópa. Notast var við línulegt módel með slembiþáttum þar 

sem leiðrétt var fyrir endurteknar mælingar á hvern þátttakenda. Auk þess voru megináhrif metin fyrir 

meðferðarhópa og tíma auk samvirknihrifa þeirra við upphaf meðferðar, lok meðferðar og fimm 

mánuðum eftir að meðferð lauk. Gögnin eru birt sem meðaltöl og staðalfrávik. Voru marktæktarmörk 

sett við p<0,05. Partial eta squared (N²) var notað til að meta áhrifastærðir á milli hópa og var miðað 

við að 0,01 væru lítil 0,06 væru miðlungs og 0,14 væru stór áhrif.35  
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Niðurstöður 

Grunnlínumælingar 

Ekki fundust útlagar þegar gögn voru skoðuð og voru mælingar normaldreifðar. Bakgrunnsupplýsingar 

og upplýsingar um greiningu og geðrofslyfjameðferð koma fram í töflu I, en enginn munur var á milli 

hópa við grunnlínu á þeim breytum. Ekki kom fram marktækur munur milli hópa við grunnlínu á 

mælingum á geðrænum einkennum, færni í daglegu lífi eða vitrænni getu (tafla II).  

 

Geðræn einkenni og sjálfsmat 

Frá grunnlínu og fram að mælingum sem framkvæmdar voru fimm mánuðum eftir meðferð dró úr 

jákvæðum og neikvæðum einkennum geðklofa (PANSS) sem og kvíða í félagslegum aðstæðum hjá 

báðum hópum (SIAS). Munurinn var þó ekki marktækur. Mælingar á sjálfsmati (sjálfsmatskvarði 

Rosenberg) stóðu í stað á rannsóknartímabilinu. Ekki kom fram marktækur munur milli hópa eftir 

meðferð eða fimm mánuðum síðar á geðrænum einkennum og sjálfsmati (sjá töflu II).  

 

Vitræn geta 

Í töflu II má sjá að báðir hópar bættu sig marktækt í getu til að setja sig í spor annarra 

(Vísbendingaverkefni; p<0,01) og yrtu minni (Sögum II; p<0,05) frá grunnlínu og fram að fimm mánaða 

eftirfylgdarmælingum. Í mælingum á milli hópa kom fram marktækur munur á Greiningu á 

andlitssvipbrigðum (p<0,05) og voru áhrifin stór (N² =0,294). Fimm mánuðum síðar var munurinn milli 

hópa á Greiningu á andlitssvipbrigðum einnig marktækur (p<0,05) og áhrifastærðin stór (N²=0,192). 

Ekki kom fram marktækur munur á milli hópa eftir meðferð eða fimm mánuðum síðar á öðrum 

mælingum á vitrænni getu. Hins vegar komu fram miðlungs áhrif á AIHQ_blame fimm mánuðum eftir 

að meðferð lauk (N²=0,055).  

 

Færni í daglegu lífi og lífsgæði  

Færni í daglegu lífi (PSP-kvarðinn) jókst marktækt hjá báðum hópum (p<0,01), þrátt fyrir að munur 

milli hópa hafi verið ómarktækur (mynd 3). Á Lífsgæðakvarða MANSA kom hvorki fram marktækur 

munur á tíma innan hópa, né milli hópa. Hinsvegar komu fram miðlungs áhrif milli hópa eftir meðferð 

þar sem hópurinn sem fékk vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu, bætti sig meira en hópurinn sem 

fékk eingöngu vitræna endurhæfingu (p=0,394, N²=0,074). Sá munur hvarf við fimm mánaða 

eftirfylgdarmælingar, en þá mat hópurinn sem fékk einungis vitræna endurhæfingu lífsgæði sín betri 

en þeir sem fengu vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu (p=0,504, N²=0,059) (mynd 4). 
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Mæting þátttakenda  

Mæting hjá þeim sem kláruðu meðferðina úr báðum hópum var 87% (40%-100%). Mæting hjá 

hópunum sem fékk einungis vitræna endurhæfingu var 79% (64%-95%) en 64% (45%-100%) hjá þeim 

sem fengu vitræna endurhæfingu ásamt hreyfingu. Þátttakendur sem fengu vitræna endurhæfingu 

ásamt hreyfingu mættu betur í vitrænu endurhæfinguna heldur en hreyfinguna, þar sem mæting var 

49% (27%-86%). 
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Umræður 

Þessi rannsókn skoðaði hvort meiri bæting væri á mælingum á vitrænni getu, færni í daglegu lífi, 

lífsgæðum og neikvæðum einkennum hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma sem fengu vitræna 

endurhæfingu ásamt markvissri hreyfingu í samanburði við þá sem fengu einungis vitræna 

endurhæfingu. Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun á mælingum milli hópa eftir meðferð, nema á 

félagsskilningsþættinum greiningu á andlitssvipbrigðum. Lítið er til af rannsóknum sem skoða áhrif 

hreyfingar á félagsskilning en þær sem hafa verið gerðar sýna fram á að hreyfing samhliða vitrænni 

endurhæfingu hafi aukin jákvæð áhrif á félagsskilning samanborið við vitræna endurhæfingu 

eingöngu.36 Þetta gæti hugsanlega útskýrt hvers vegna við sjáum þennan mun í þessari rannsókn en 

mikilvægt er að skoða þennan þátt betur áður en draga má skýrar ályktanir. Ekki fannst marktækur 

munur á öðrum mælingum á milli hópa sem gæti hugsanlega skýrst af stærð úrtaks rannsóknarinnar.  

Báðir hópar bættu sig marktækt í því að setja sig í spor annarra (e. Theory of mind) og 

seinkuðu yrtu minni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að 

vitræn endurhæfing bæti þennan þátt félagsskilnings ásamt yrtu minni.11,37,38 Þrátt fyrir að lækkun hafi 

verið á mælingum á neikvæðum einkennum var hvorki marktækur munur innan hópa né milli hópa. 

Þessar niðurstöður eru á skjön við niðurstöður fyrri rannsókna sem flestar sýna að vitræn endurhæfing 

og hreyfing hafi marktæk áhrif á neikvæð einkenni.13,39 Mögulegt er að lítið úrtak útskýri þessar 

niðurstöður og er mikilvægt að skoða áhrif vitrænnar endurhæfingar með markvissri hreyfingu nánar 

með það að markmiði að draga úr neikvæðum einkennum.  

Færni í daglegu lífi jókst umtalsvert hjá báðum hópum strax eftir meðferðina og jókst enn 

frekar fimm mánuðum síðar. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að hægt sé að bæta færni í 

daglegu lífi til lengri tíma bæði með vitrænni endurhæfingu og vitrænni endurhæfingu með hreyfingu. 

Það samræmist fyrri rannsóknum sem hafa verið gerðar þar sem skoðuð eru áhrif vitrænnar 

endurhæfingar9 og hreyfingar13 ásamt þeim fáu rannsóknum sem gerðar hafa verið á vitrænni 

endurhæfingu með hreyfingu á síðustu árum.12,40 Rannsóknir hafa síðustu tvo áratugina einblínt á 

hvernig hægt sé að yfirfæra árangur vitrænnar endurhæfingar á færni í daglegu lífi til lengri tíma hjá 

þeim sem greinst hafa með geðrofssjúkdóma.39 Þátttakendur sem fengu vitræna endurhæfingu með 

hreyfingu mátu lífsgæði sín töluvert betri strax eftir meðferð heldur en þeir gerðu við grunnlínu. Sá 

árangur virtist þó ekki haldast til lengri tíma og nálguðust mælingar aftur mælingar grunnlínu að fimm 

mánuðum liðnum. Áhrif hreyfingar á aukin lífsgæði einstaklinga með geðrofssjúkdóma eru þó vel 

þekkt.13,14 Það væri áhugavert að skoða sömu niðurstöður í stærra úrtaki með það markmið að kanna 

nánar hvaða þátttakendur halda áfram að stunda hreyfingu á tímabilinu eftir meðferð og fram að fimm 

mánaða mælingum til að kanna hvort þeir sem stunda áfram hreyfingu meti lífsgæði sín betri heldur en 

þeir sem gera það ekki.  

Mæting í báða hópana var góð. Þátttakendur sem fengu vitræna endurhæfingu með hreyfingu 

mættu verr í hreyfihlutann heldur en vitrænu endurhæfinguna. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og 

gefa tilefni til að skoða mætingu í alla hluta meðferðar nánar, sérstaklega í ljósi þess að í fyrri 

rannsóknum á vitrænni endurhæfingu sem veitt er samhliða hreyfingu hefur þetta ekki verið tekið fram 

eða þá að mæting hafi verið tilgreind sem góð.12,41 Mikilvægt er í frekari rannsóknum þar sem hreyfing 
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er veitt sem samhliða meðferð að taka fram hver mætingin var í hvorri íhlutun fyrr sig. Í þessari 

rannsókn var hreyfingin veitt á undan vitrænu endurhæfingunni sem byrjaði síðan í beinu framhaldi af 

hreyfingunni. Þátttakendur voru því í meðferð í þrjár klukkustundir í einu í hvert sinn. Mögulega er það 

of langur tími fyrir þennan hóp þar sem úthald getur verið lítið. Til viðbótar má nefna að hreyfingin fór 

fram á mánudögum og miðvikudögum og tóku meðferðaraðilar eftir því að þátttakendur mættu síður í 

hreyfingu á mánudögum heldur en miðvikudögum. Hugsast getur að þátttakendum hafi þótt erfiðara 

að mæta í hreyfingu beint eftir helgi heldur en í miðri viku, en það þyrfti að skoða betur og hafa í huga 

þegar þessi meðferð er veitt. Til að auka þátttöku í hreyfingunni mætti skoða hvaða uppsetning á 

meðferð gagnaðist best. Einnig gætu þeir sem færu í vitrænu endurhæfinguna verið hvattir til að 

stunda hreyfingu samhliða og væri hægt að tengja þá við íþróttafræðinga sem gætu fylgt hreyfingunni 

eftir á einstaklingsgrundvelli. Mögulega gæti slíkt fyrirkomulag hagnast þeim betur þar sem þá væri 

hægt að veita meiri hvatningu, en vitað er að einstaklingar með geðklofa stunda minni hreyfingu en 

aðrir og þurfa meiri hvatningu, meðal annars vegna neikvæðra einkenna og aukaverkana lyfja.16  

Styrkleikar rannsóknarinnar voru að þátttakendum var raðað af handahófi í tvo hópa og voru 

matsaðilar blindir á það í hvaða hópi þátttakendur voru. Auk þess voru framkvæmdar umfangsmiklar 

mælingar á geðrænum einkennum, vitrænni getu og færni í daglegu lífi. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Fyrst og fremst var um lítið úrtak að ræða (N=21) 

sem dregur úr líkum á því að ná fram marktækum niðurstöðum. Í öðru lagi var brottfall úr meðferð 

töluvert (n=8). Í þriðja lagi var ekki stjórnað fyrir margþættum samanburði (e. multiple testing) og því 

getur verið að einhver áhrif hafi komið fram fyrir tilviljun. Í fjórða lagi voru þátttakendur í þjónustu á 

mismunandi deildum innan geðsviðs Landspítala og fengu mismunandi meðferð umfram íhlutunina. 

Því er erfitt að fullyrða hvort íhlutunin hafi skilað þeim árangri sem greint er frá. 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta fyrri rannsóknir á gagnsemi vitrænnar endurhæfingar 

fyrir fólk með geðrofssjúkdóma og benda til þess að markviss hreyfing geti verið jákvæð viðbót við þá 

meðferð, en endurtaka þarf rannsóknina í stærra úrtaki. Mikilvægt er að þeir sem veita einstaklingum 

með geðrofssjúkdóma meðferð, taki höndum saman og haldi áfram að finna fjölbreyttar og 

árangursríkar leiðir til að auka lífsgæði og færni í daglegu lífi.  
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Einkenni þátttakenda VE = 11 VE + hreyfing = 10

n Meðaltal (SF)/% n Meðaltal (SF)/% t/x² df p

 Aldur (í árum) 11 28,0 (4,04) 10 26,1 (5,44) 0,91 20 0,379

 Menntun (í árum) 11 11,5 (1,81) 10 11,4 (1,84) 0,18 20 0,857

 Kyn, % karlar 8 72,7% 8 80% 0 1 1,000

 Greining 

   Geðklofi 9 81,8% 5 50% 11,69 1 0,28

   Óskilgreint óvefrænt geðrof 1 9,1% 3 30% 0,43 1 0,508

   Geðhvarfaklofi 1 9,1% 1 10% 0 1 1,000

 Geðrofslyf

   Annarar kynslóðar geðrofslyf 10 90,9% 10 100% 0 1 1,000

   Fyrstu kynslóðar geðrofslyf 4 36,4% 3 30% 0 1 1,000

   Engin geðrofslyf 0 0% 0 0% 0 0 0

Tafla 1  

Bakgrunnsupplýsingar og upplýsingar um greiningu og geðrofslyf þátttakenda.

Útskýring. VE: Vitræn endurhæfing; SF: Staðalfrávik; df: Frígráður. 
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tími (p-gildi) tími (p-gildi) tími*hópur

VE VE + hreyfing p  - gildi N² áhrifastærð

N= 11 N = 10

Mælingar Meðaltal (SF) Meðaltal (SF)

Jákvæð einkenni geðklofa

Fyrir meðferð 13,20 (4,73) 12,20 (5,79) 0,585

Eftir meðferð 12,89 (4,17) 10,22 (2,39) 0,593 0,009

5 mánuðum síðar 9,12 (2,30) 8,17 (2,04) 0,805 0,009

0,079 0,166

Neikvæð einkenni geðklofa

Fyrir meðferð 11,90 (3,90) 13,20 (3,91) 0,490

Eftir meðferð 12,00 (4,33) 13,11 (5,01) 0,995 0,000

5 mánuðum síðar 10,25 (3,96) 11,67 (4,59) 0,999 0,000

0,458 0,543

Geðræn einkenni og sjálfsmat Félagskvíði (SIAS)

Fyrir meðferð 30,50 (19,72) 42,30 (17,94) 0,235

Eftir meðferð 29,62 (20,84) 34,88 (17,02) 0,395 0,041

5 mánuðum síðar 27,75 (24,29) 35,00 (21,11) 0,630 0,027

0,372 0,159

Sjálfsmatskvarði Rosenberg

Fyrir meðferð 27,75 (4,53) 26,40 (4,14) 0,503

Eftir meðferð 28,25 (4,46) 26,78 (3,63) 0,717 0,007

5 mánuðum síðar 27,80 (4,26) 27,83 (3,76) 0,508 0,043

0,990 0,224

Vísbendingaverkefni

Fyrir meðferð 13,45 (2,16) 14,10 (4,23) 0,588

Eftir meðferð 16,33 (1,80) 16,25 (2,87) 0,737 0,000

5 mánuðum síðar 17,57 (2,15) 17,75 (1,83) 0,916 0,003

0,004* 0,003*

AIHQ_blame

Fyrir meðferð 34,25 (13,14) 35,22 (11,71) 0,904

Eftir meðferð 29,71 (11,10) 32,00 (12,04) 0,817 0,003

5 mánuðum síðar 30,56 (11,51) 34,60 (16,24) 0,447 0,055

0,500 0,815

Greining á andlitssvipbrigðum

Fyrir meðferð 11,30 (2,54) 10,10 (2,85) 0,280

Eftir meðferð 10,78 (2,17) 12,25 (2,43)    0,013*    0,294

5 mánuðum síðar 11,57 (1,40) 11,29 (2,14) 0,036* 0,192

0,816 0,564

Orðflæði

Fyrir meðferð 41,44 (12,62) 35,60 (7,92) 0,317

Eftir meðferð 44,78 (12,97) 38,25 (10,19) 0,464 0,022

5 mánuðum síðar 48,86 (6,79) 37,29 (11,64) 0,532 0,033

0,071 0,718

Vitræn geta Slóðapróf ratio

Fyrir meðferð 2,60 (0,76) 2,64 (0,66) 0,925

Eftir meðferð 3,08 (1,36) 2,78 (0,48) 0,534 0,012

5 mánuðum síðar 2,53 (0,87) 2,60 (0,72) 0,715 0,016

0,982 0,999

Kóðun

Fyrir meðferð 55,27 (9,06) 58,33 (14,30) 0,666

Eftir meðferð 53,78 (13,52) 57,89 (24,58) 0,957 0,004

5 mánuðum síðar 62,14 (13,40) 63,29 (14,09) 0,845 0,009

0,251 0,677

Talnaraðir vinnsluminni

Fyrir meðferð 7,50 (1,45) 7,58 (1,27) 0,625

Eftir meðferð 7,39 (1,95) 7,94 (1,12) 0,939 0,000

5 mánuðum síðar 7,57 (2,09) 8,29 (1,80) 0,863 0,009

0,967 0,864

Sögur I 

Fyrir meðferð 28,70 (5,54) 30,10 (6,37) 0,666

Eftir meðferð 33,89 (8,37) 31,78 (5,72) 0,340 0,031

5 mánuðum síðar 35,00 (9,35) 31,43 (8,28) 0,540 0,031

0,191 0,926

Sögur II

Fyrir meðferð 18,30 (6,33) 17,50 (4,50) 0,838

Eftir meðferð 22,00 (5,70) 24,67 (14,12) 0,420 0,022

5 mánuðum síðar 28,43 (9,05) 24,43 (8,98) 0,547 0,024

0,021* 0,036*

  

Tafla 2  

Milli hópa og innan hópa samanburður á mælingum á geðrænum einkennum, sjálfsmati og vitrænni getu hjá þeim 
sem fengu vitræna endurhæfingu annars vegar og vitræna endurhæfingu ásamt markvissri hreyfingu hinsvegar. 
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Útskýring. VE: Vitræn endurhæfing; SF: Staðalfrávik; AIHQ_blame: Sjálfsmatslisti um óljósar og 

fjandsamlegar fyrirætlanir; SIAS: Social Interaction Anxiety Scale. 

→ Megináhrif meðferðarhópa og tíma auk samvirknihrifa þeirra; ↓ Megináhrif tíma innan meðferðarhópa (fyrir 

meðferð til 5 mánuðum seinna) 

*p < 0.05 
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Mynd 1. Flæðirit af ferlinu sem þátttakendur fóru í gegnum í rannsókninni. 
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Mynd 2. Uppsetning og innihald meðferðartíma í vitrænni endurhæfingu og vitrænni endurhæfingu ásamt 

hreyfingu. 
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Mynd 3. Niðurstöður úr PSP-kvarðanum fyrir,  

eftir meðferð og fimm mánuðum síðar fyrir báða hópana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Niðurstöður úr Lífsgæðakvarða MANSA fyrir,  

eftir meðferð og fimm mánuðum síðar fyrir báða hópana. 
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Fylgiskjöl 

Samþykki frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala  
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Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala 
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Kynningarbréf á vísindarannsókn  
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn  

 


