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Útdráttur 

Þunglyndi er algengur sjúkdómur sem hefur alvarleg áhrif á þá sem veikjast af honum. Afleiðingar 

sjúkdómsins eru víðtækar og hafa áhrif á sálræna, líkamlega og félagslega þætti þess sem veikist.  

Áætla má að um 12-15 þúsund Íslendingar þjáist af þunglyndi á hverjum tíma. Í dag er þunglyndi í 

fjórða sæti á heimsvísu yfir þá sjúkdóma sem taldir eru meginorsakavaldar röskunar á atvinnu og 

heimilislífi. Búist er við að árið 2020 verði hann kominn í annað sæti hvað þetta varðar. Umfang 

þessa sjúkdóms og afleiðingar hans voru meðal annars til þess að rannsókn þessi var framkvæmd. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvaða þættir ýta undir bata einstaklinga með 

þunglyndi og hvaða áhrif fordómar hafa á bata þessara einstaklinga. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar og hálf stöðluð viðtöl tekin við sjö einstaklinga sem 

glímt hafa við þunglyndi. Gögnin voruð kóðuð, greind og skipt upp í fjögur meginþemu (bati, 

fordómar annarra, sjálfsfordómar og að leita sér hjálpar). Helstu niðurstöður voru þær að allir 

viðmælendur nefndu hollan mat, hreyfingu, nægan svefn og fasta rútínu sem mikilvægan þátt í 

bataferlinu. Einnig nefndu þeir von, stuðning, skilning, valdeflingu og innsæi í sjúkdóminn sem 

mikilvæga þætti í bataferlinu. Jafnframt bentu niðurstöðurnar til að fordómar annarra eins og 

fjölskyldu og vina ásamt sjálfsfordómum væru algengir og hefðu mikil og neikvæð áhrif á 

bataferlið.  
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Abstract 

Depression is a common disease amongst people. The consequence of the disease is extensive and 

affects people’s physical, mental and social life. An estimate of 12-15 thousand people in Iceland 

suffer from depression at any given time. To this day depression is the fourth leading contributor 

to the global burden of desease affecting work and domestic life. By the year 2020 it is suspected 

to reach 2nd place. This fact  is one of the main reason why this study was conducted. The main 

purpose of this study is to explore the primary factors that are important in the recovery process 

of depression as well as examine the influence of stigma on recovery. Qualitative research method 

was used to interview seven individuals who have battled with depression. Semi-structured in-

depth approach was used in the interviews. The data was coded, analysed and devided into four 

main themes (recovery, puplic-stigma, self-stigma and help seeking). The main results show that 

all participants stated the importance of healthy diet, exercise and getting enaugh rest as an 

important factor in the recovery process. The participants also stated that hope, social support 

and understanding from others is a major part in the recovery process along with empowerment 

and gaining insight about self and the disease. The results also showed that puplic-stigma from 

family, friends and others along with self-stigma influence the recovery process negativily.  
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Formáli 

Verkefni þetta er unnið sem MA verkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefninu lauk í 
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Sérstakar þakkir vil ég færa móður minni Helgu Aðalsteinsdóttur og föður mínum Guðna 

Garðarssyni fyrir að hafa óbilandi trú á mér og hvetja mig áfram meðan á verkefninu stóð.  

Þá vil ég þakka þeim Þór Jóhannessyni, Hjördísi Árnadóttur og fjölskyldu, Selmu Þórunni 

Káradóttur og fjölskyldu fyrir hjálp og góðmennsku sem þau sýndu mér og syni mínum á þessu 

tímabili.  

Ég vil þakka Gunnari Inga Guðmundssyni fyrir þá aðstoð sem hann veitti við heimildaöflun og 

vegna tæknilegra tölvuörðugleika. Þá þakka ég honum og Olgu Rún Sævarsdóttur fyrir ómældan 

stuðning og hvatningu.  

Að lokum vil ég þakka syni mínum Bjarti Eldi Þórssyni fyrir ást, kærleika og þolinmæði.   
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1. Inngangur 

Þekking okkar á þunglyndi hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum tíðina. Fyrir fjölda fólks er orðið 

þunglyndi þó enn mjög ruglingslegt og óljóst hugtak vegna þess hversu illskiljanlegur sjúkdómurinn 

er. Þunglyndi hefur margar mismunandi birtingarmyndir og fjöldi kenninga hafa litið dagsins ljós 

um orsakir sjúkdómsins. Enn er þó ekki fullljóst hvað veldur honum. Þunglyndir einstaklingar hafa 

margir hverjir farið í áralanga leit að bata við sjúkdómnum og tekist að sigrast á honum þannig að 

líf þeirra verður ánægjulegt enn á ný. Þeir hafa deilt reynslu sinni sem hefur reynst öðrum í sömu 

sporum hvetjandi og jafnvel lífsbjörg. En það er erfitt skref að stíga fyrir marga þar sem  

vanþekking og fordómar hafa fylgt þessum lítt áþreifanlega sjúkdómi um langt skeið. Þessir þættir 

virðast einnig hafa letjandi áhrif á vilja fólks til að leita sér hjálpar við vanlíðan sinni. Með aukinni 

fræðslu og umræðu um þunglyndi eru líkur á að skilningur fólks aukist og hræðsla þeirra og 

fordómar minnki. Það er því von mín að ritgerð þessi geti verið liður í að auka umræðu um þennan 

sjúkdóm sem reynist svo mörgum erfiður förunautur.      

  

1.1. Aðdragandi verkefnisins 

Áhugi minn á geðheilbrigðismálum hefur verið mikill um margra ára skeið og markast það meðal 

annars af persónulegum ástæðum. Mér hefur oft fundist gæta skilningsleysis og vanþekkingar hjá 

almenningi og sumu heilbrigðisstarfsfólki þegar kemur að þunglyndi og öðrum geðsjúkdómum. Í 

gegnum tíðina hef ég jafnframt orðið vör við fordóma í garð þunglyndra einstaklinga ásamt því 

sem ég hef tekið eftir sjálfsfordómum sem margir virðast kljást við. Ég hef oft velt því fyrir mér 

hvaða þættir séu til þess fallnir að ýta undir bata einstaklinga með þunglyndi og hjálpa þeim að 

öðlast heilsu sína á ný. Einnig hef ég velt því fyrir mér hvaða áhrif fordómar hafa á þá sem glíma við 

þennan sjúkdóm og bataferli þeirra.  

Svo virðist sem geðsjúkdómar fari vaxandi þar sem þeir eru að verða einn helsti 

orsakavaldur örorku í heiminum í dag. Geðsjúkdómar og þar með talið þunglyndi kosta samfélagið 

umtalsverðar fjárhæðir en erfiðast er hversu miklum þjáningum og erfiðleikum þeir valda 

einstaklingum sem veikjast og fjölskyldum þeirra (Stefán Ólafsson, 2005). Því ákvað ég að gera 

mastersverkefni mitt að eigindlegri rannsókn þar sem ég skoða hvaða þættir ýta undir bata, hvort 
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fordómar séu raunverulega til staðar í garð þessa hóps og ef svo er, hvaða áhrif þeir hafa á bata 

viðkomandi.  

 

1.3. Tilgangur verkefnis 

Tilgangur verkefnisins er að öðlast frekari skilning á þunglyndi sem hægt er að nýta til fræðslu fyrir 

almenning, heilbrigðisstarfsmenn, þolendur þunglyndis, aðstandendur þeirra og aðra. Sú fræðsla 

og sá skilningur sem verður til af rannsóknum sem þessari getur jafnframt dregið úr fordómum 

fólks í garð einstaklinga sem glíma við þunglyndi og skapað tækifæri til að byggja upp skilvirkari 

aðferðir til að hjálpa þeim og fjölskyldum þeirra. 

Rannsókn verður framkvæmd með það að markmiði að skoða hvaða þættir hjálpa 

einstaklingum í baráttu sinni við þunglyndi. Sú reynsla gæti nýst öðrum sem berjast við sjúkdóminn 

og eru komnir styttra í sínu eigin bataferli. Jafnframt er markmiðið að rannsaka hvort einstaklingar 

sem glímt hafa við þunglyndi finni fyrir fordómum og sjálfsfordómum og hvort það hafi áhrif á bata 

þeirra á einhvern hátt. Finni þeir fyrir fordómum getur ritgerð sem þessi hjálpað þeim að koma 

auga á og skilja betur þá fordóma og sjálfsfordóma sem þeir mæta. Sá skilningur gæti jafnframt 

hjálpað þeim að berjast gegn fordómunum og dregið úr afleiðingum þeirra.  

Ég mun reyna að öðlast innsýn í reynsluheim einstaklinga sem glímt hafa við þunglyndi og fá fram 

upplifun þeirra á bataferlinu og fordómum. Með aukinni fræðslu og umræðu um þunglyndi trúi ég að hægt 

sé að draga úr hræðslu og fordómum í garð þunglyndra og hjálpa þolendum þunglyndis og fjölskyldum 

þeirra að takast á við sjúkdóminn. Með auknum skilningi og meiri jákvæðni í garð þunglyndra tel ég 

jafnframt auðveldara að bæta hag þeirra og réttindi. Vonast ég til að rannsókn þessi sé framlag í þeirri 

þróun að auka umburðarlyndi gagnvart þunglyndum og bæta þjónustu við þá. Því tel ég þunglyndi verðugt 

og mikilvægt rannsóknarefni. 

 

1.4. Rannsóknarspurningar 

Til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar mun ég leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:   

1. Hvaða þættir hjálpa einstaklingum með þunglyndi á leið sinni að bata?  



  

14 
 
 

 

2. Finna einstaklingar með þunglyndi fyrir fordómum annarra eða sjálfsfordómum og ef svo er hafa 

þeir áhrif á bata viðkomandi?  

 

1.5. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem fjallað er um tilgang 

ritgerðarinnar og aðdragandi hennar skýrður. Annar kaflinn inniheldur fræðilega hluta 

ritgerðarinnar þar sem farið er yfir ýmsa þætti tengda þunglyndi, fordómum og bata einstaklinga 

með sjúkdóminn. Með þessu verður reynt að dýpka þekkingu lesandans og undirbúa hann fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði ritgerðarinnar. Þar kemur fram 

hvaða rannsóknaraðferð var beitt, hvernig þátttakendur voru valdir, hvernig unnið var úr gögnum, 

kostir og gallar rannsóknarinnar og siðferðilegar vangaveltur. Þessi kafli gefur lesendum kost á að 

meta gerð rannsóknarinnar og hversu marktækar niðurstöðurnar eru. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og í fimmta kafla er umræða um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Að endingu kemur sjötti kafli sem inniheldur stutta samantekt ritgerðarinnar og 

lokaorð.  
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2. Fræðilegur kafli 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er sjúkdómurinn þunglyndi kynntur fyrir lesendum. þunglyndi er 

skilgreint og fjallað um helstu birtingarmyndir og einkenni þessa sjúkdóms. Þá eru settar fram 

tölulegar staðreyndir um algengi þunglyndis og hverjar helstu orsakir og afleiðingar sjúkdómsins 

eru. Farið verður yfir bataferli einstaklinga og skoðað hvaða þættir hafa áhrif á bata. Jafnframt eru 

fordómar gagnvart þunglyndum einstaklingum skoðaðir og hvaða áhrif þeir hafa á viðkomandi og 

bataferli hans. Einnig er starf félagsráðgjafa með geðsjúkum skoðað þar sem sagt er frá þeirri 

hugmyndafræði og þeim kenningum sem þeir byggja nálgun sína á. 

 Þessi þáttur ritgerðarinnar er ætlaður til fræðslu fyrir lesandann þannig að hann geti ef til 

vill aukið þekkingu sína á þunglyndi, bata við sjúkdómnum og fordómum. Þannig er lesandinn 

undirbúinn fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.    

 

2.1. Skilgreining þunglyndis 

Þunglyndi er algengur sjúkdómur sem allir geta veikst af óháð stétt, stöðu kyni og aldri. 

(Landlæknisembættið, 2011,-a). Fyrir mörgum er orðið þunglyndi mjög ruglingslegt og óljóst 

hugtak vegna þess hversu margar og mismunandi birtingarmyndir sjúkdómurinn hefur. Einkenni 

hans eru einnig mörg og misalvarleg (Breton, 2006). Sumir virðast bera einkennin utan á sér á 

meðan aðrir fela þau svo fæstir sjá að eitthvað bjátar á (Buckman og Charlish, 2002) Sumir kljást 

við vægt þunglyndi aðrir miðlungs og enn aðrir kljást við mjög alvarlegt þunglyndi. Sjúkdómurinn 

varir mislengi og líkur á bata eru taldar mismunandi eftir hverjum og einum (Breton, 2006).  

Hér á eftir verða birtingarmyndir og einkenni þunglyndis skoðaðar ásamt þeim viðmiðum 

sem notuð eru til að greina hvort einstaklingar eru haldnir sjúkdómnum. Samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er þunglyndi sjúkdómur sem felur í sér mikinn 

dapurleika, áhugaleysi, sektarkennd, lágt sjálfsmat, svefn og meltingartruflanir, orkuleysi og lélega 

einbeitingu (Sadock og Sadock, 2007, World Health Organization, e.d.).  

 

2.2.1. Tegundir þunglyndis 

Til eru nokkrar tegundir af þunglyndi en misjafnt er hvort hægt er að tengja það við ákveðnar 

aðstæður eða ekki. Sumir verða þunglyndir án þess að nokkur sýnileg ástæða búi að baki en 
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stundum má rekja sjúkdóminn til augljósra sálfélagslegra ástæðna. Dæmi um mismunandi tegundir 

þunglyndis eru skammdegisþunglyndi, meðgönguþunglyndi, fæðingarþunglyndi, álagsdepurð 

tengd streitu, áfalladepurð í kjölfar áfalls, þunglyndi tengt geðhvörfum og óyndi (Buckman og 

Charlish, 2002, Lurie, 2007) 

Skammdegisþunglyndi er eins og nafnið gefur til kynna tengd ákveðnum tíma ársins eða 

þegar birta vetrarmánaðanna er takmörkuð (Buckman og Charlish, 2002). Meðgönguþunglyndi er 

sú tegund þunglyndis sem konur fá á meðgöngu en fæðingarþunglyndi er þegar konur fá einkennin 

eftir barnsburð (McKenzie, 2000). Álagsdepurð er þunglyndi eða depurð sem verður til af 

tilteknum streituvaldandi þáttum (Sadock og Sadock, 2007). Áfalladepurð er depurð sem verður til 

í kjölfar áfalls sem einstaklingur hefur lent í svo sem ástvinamissi (Sadock og Sadock, 2007, Lurie, 

2007). Geðhvörf er sjúkdómur þar sem einstaklingurinn hefur annaðhvort einkenni þunglyndis eða 

örlyndis sem koma fram í endurteknum tímabilum. Á örlyndistímabilum verða einstaklingarnir 

mjög orkumiklir og skapandi með villtar og ögrandi hugmyndir og oft á tíðum sundurlausar 

hugsanir svo eithvað sé nefnt. Þessi tímabil geta verið misalvarleg hjá hverjum og einum (Sadock 

og Sadock, 2007, Buckman og Charlish, 2002). Óyndi einkennist af langvarandi depurð, neikvæðni 

og svartsýni og lítur oft út fyrir að þessi einkenni séu orðin samgróin persónugerð einstaklingsins. 

Viðkomandi þarf að hafa haft einkennin í minnst tvö ár áður en mögulegt er að greina hann með 

óyndi (Sadock og Sadock, 2007).  

Þunglyndi er oft fylgifiskur annarra geðsjúkdóma eins og víðáttufælni, félagsfælni, 

lyfjamisnotkunar, áfengissýki, áráttu og þráhyggjuröskunar og kvíða. Jafnfram geta þessir 

sjúkdómar og aðrir verið fylgifiskar þunglyndis. Þunglyndi getur einnig þróast í kjölfar fötlunar eða 

annarra sjúkdóma eins og hjartaáfalls, krabbameins, parkinsonsveiki, alzheimersjúdómsins og 

elliglapa (Sadock og Sadock, 2007, Buckman og Charlish, 2002).  

 

2.2.2. Birtingarmyndir þunglyndis 

Það er í mannlegu eðli að finna stundum til leiða eða verða dapur. Vari dapurleikinn stutt er hann 

eðlilegur hluti af margbrotnu lundarfari manneskjunnar sem nær fljótlega fyrra jafnvægi. Sé 

tilfinningin hinsvegar mjög þungbær, viðvarandi í tvær vikur eða meira og með ákveðnum 

einkennum eins og skerðingu á daglegum athöfnum gæti verið um þunglyndi að ræða (Sadock og 

Sadock, 2007, Davison, Neale og Kring, 2004).  
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Þunglyndi tilheyrir flokki lyndisraskana (e. mood disorder) og getur haft áhrif á tilfinningar, 

hugsanir og hegðun þess veika. Þunglyndið getur jafnframt raskað líkamsstarfsemi viðkomandi. 

Einkennin eru mis mörg og mis alvarleg hjá hverjum og einum en margir þættir, eins og erfðir og 

umhverfi, virðast hafa áhrif á tilurð og framvindu sjúkdómsins (Sadock og Sadock, 2007, Davison 

o.fl., 2004, Wade og Tavris, 2008, Gleitman, Fridlund og Reisberg, 1999).  

Þegar einstaklingur þjáist af vægu þunglyndi eru einkennin ekki alvarleg. Hann er þó oftast 

dapur og hefur minni áhuga á því sem áður vakti gleði hans. Hann lifir þó áfram nokkuð eðlilegu lífi 

og gerir það sem hann þarf en lætur vera að sinna því sem ekki er bráðnauðsynlegt. Hann mætir í 

vinnu og er með fjölskyldu sinni en hann sinnir störfum sínum ekki eins vel og áður (Breton, 2006).  

Einstaklingur sem þjáist af miðlungs þunglyndi þjáist gjarnan af fleiri einkennum en sá sem 

er með vægt þunglyndi. Þá eru einkennin oftast alvarlegri og því auðveldara að greina þau. Sá veiki 

á þá oft erfitt með að fara í vinnu og sinna daglegum störfum (Breton, 2006, Buckman og Charlish, 

2002).  

Þegar um alvarlegt þunglyndi er að ræða verður einstaklingurinn oftast áhugalaus um allt 

og kemur engu í verk á eðlilegan hátt. Athafnir hans og hreyfingar eru ómarkvissar og áorka litlu 

sem engu. Hann er gjarnan eirðarlaus og órólegur, hirðir ekki um sjálfan sig og einangrar sig frá 

öðru fólki. Viðkomandi er gjarnan haldin vanmáttar og sektarkennd með tilheyrandi óbeit á 

sjálfum sér. Sumir heyra niðurbrjótandi raddir sem segja einstaklingnum að hann sé einskins virði 

eða hafi gert eitthvað hræðilegt af sér. Líf þessa fólks er undirlagt af sjúkdómnum og það getur 

ekki með nokkru móti lifað eðlilegu lífi (Breton, 2006, Sadock og Sadock, 2007). 

 

2.2.3 Greiningarviðmið fyrir þunglyndi 

Þegar heilbrigðisstarfsmenn greina þunglyndi hjá einstaklingum byrja þeir á að hlusta á þá lýsa 

líðan sinni og einkennum. Um leið reyna þeir að koma auga á sjáanlegar vísbendingar sem gefa til 

kynna að einstaklingurinn þjáist af þunglyndi. Sjúklingur sem segir frá því að hann sé mjög 

niðurdreginn eða dapur er að lýsa einkennum. Á meðan getur hann verið með tárin í augunum 

sem getur verið sjáanleg vísbending um dapurleika hans. Einkenni og vísbendingar fara þó ekki 

alltaf saman en heilbrigðisstarfsmenn skoða alltaf þetta tvennt og meta í hverju tilviki fyrir sig. Þá 

getur verið hjálplegt að fá álit vina eða ættingja einstaklings sem þekkja vel til hans og geta greint 

frá breytingum á viðkomandi sem hann sjálfur er ekki meðvitaður um (Lurie, 2007).  
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Heilbrigðisstarfsmenn notast einnig við ákveðið flokkunar eða greiningarkerfi þegar 

þunglyndi og aðrir geðsjúkdómar eru greindir. Einkum er notast við tvö greiningarkerfi í heiminum 

í dag. Þetta eru International classification of diseaes (ICD-10) og Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM IV-TR). ICD-10 er gefið út af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (e. world 

health organization). DSM IV-TR var gefið út af sambandi geðlækna í Bandaríkjunum (e. American 

psychiatric association) og í samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir. DSM IV-TR var samhæfð útgáfu 

ICD-10 þannig að tilkynningar og tölulegar upplýsingar um geðsjúkdóma væru samsvarandi og 

samanburðarhæfar (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

ICD-10 er það flokkunarkerfi sem er opinberlega notað á Íslandi og víða í Evrópu 

(Landlæknisembættið, 2011,-b). DSM IV-TR er opinbera kerfið í Bandaríkjunum. Bæði kerfin lýsa 

einkennum eða birtingarmynd geðsjúkdóma á líkamlegan og sálfélagslegan hátt og tiltaka hversu 

mörg einkenni viðkomandi þarf að hafa til að vera greindur með þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma. 

Fjöldi og gerð einkenna er mismunandi eftir sjúkdómum. Greiningarkerfin eru lýsandi og því aldrei 

gerð grein fyrir því hvernig sjúkdómurinn gæti hafa orðið til (Sadock og Sadock, 2007, Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Þessi kerfi aðstoða heilbrigðisstarfsmenn við að greina milli geðsjúkdóma svo að 

hægt sé að veita einstaklingnum áhrifaríka meðferð sem hjálpar honum við að draga úr eða losna 

við einkennin. Jafnframt stuðla kerfin að nákvæmri og heildstæðri skráningu geðsjúkdóma þannig 

að vísindamenn og heilbrigðisstarfsfólk í ólíkum löndum geti samræmt athuganir sínar (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006, Sadock og Sadock, 2007).  

Helsta gagnrýni sem kerfin hafa fengið er sú að andlegir og félagslegir þættir séu ekki 

nægilega vel útskýrðir og að heildrænt mat vanti sem komi inn á orsakir og lausnir vandans (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).   

DSM-IV-TR er meira notað en ICD-10 í þeim rannsóknum sem notast var við í þessari ritgerð 

og því er það flokkunarkerfi notað til að skilgreina þunglyndi nánar hér á eftir. Samkvæmt 

greiningarkerfi DSM-IV-TR er einstaklingur greindur alvarlega þunglyndur upplifi hann fimm eða 

fleiri einkenni af þeim níu sem notuð eru til að greina sjúkdóminn (Sadock og Sadock, 2007). Sjá 

má greiningarviðmið fyrir þunglyndi samkvæmt DSM-IV-TR í viðauka II.   
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2.3. Algengi þunglyndis 

Heildaralgengi geðraskana hér á landi er talið um 22%. Samkvæmt því mætti ætla að um 50.000 

Íslendingar fimm ára og eldri þjáist af einhverskonar geðröskunum á hverjum tíma (Lýðheilsustöð, 

2006). Áætla má að um 12-15 þúsund þjáist af þunglyndi á hverjum tíma (Landlæknisembættið, 

2011,-a). Þunglyndi er í fjórða sæti á heimsvísu yfir þá sjúkdóma sem taldir eru meginorsakavaldar 

röskunar á atvinnu og heimilislífi. Búist er við að árið 2020 verði hann kominn í annað sæti hvað 

þetta varðar (World Health Organization, 2002).  

Mikil aukning hefur orðið á tíðni örorku vegna geðraskana. Árið 1992 var tíðni örorku vegna 

geðraskana 15% af heildarfjölda öryrkja meðal kvenna. Árið 2004 var tíðnin komin í 28,7%. 

Aukningin er því 13,8%. Enn meiri fjölgun hefur orðið á öryrkjum þegar kemur að körlum. Árið 

1992 var tíðni örorku meðal karla, vegna geðraskana, 17,8%. Árið 2004 var tíðnin komin 37,8% 

sem er 20% aukning (Stefán Ólafsson, 2005). Geðraskanir virðast því vera vaxandi vandi á Íslandi 

sem kostar samfélagið stórar fjárhæðir burt séð frá þeim þjáningum og álagi sem það veldur þeim 

sjúka og fjölskyldu hans.  

Konur virðast vera í meiri hættu en karlar á að veikjast af þunglyndi en margar rannsóknir 

sýna að um helmingi fleiri konur en karlar veikjast einhverntímann á ævinni (Nolen-Hoeksema, 

2001, Wade og Tavris, 2008, Landlæknisembættið, 2008). Ekki er vitað hvað veldur þessum mikla 

mun en sumir telja að konur séu einungis líklegri til að leita sér hjálpar og að viðurkenna 

sjúkdóminn því þær séu opnari um líðan sína en karlar og því sé auðveldara fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og aðra að koma auga á sjúkdóminn hjá þeim (Wade og Tavris, 2008). Nolen-

Hoeksema (2001) telur að ástæðuna megi rekja til þess að konur upplifi almennt meiri streitu eða 

stress í sínu lífi en karlar og séu því viðkvæmari fyrir sjúkdómum eins og þunglyndi. 

Margir halda því fram að mun fleiri karlar, en tölur segja til um, þjáist af þunglyndi. 

Einkennin séu vangreind hjá körlum þar sem algengt sé að litið sé fram hjá þeim vegna þess hversu 

falin þau eru. Það sé erfitt að koma auga á þau meðal annars vegna þess að þau birtast að 

einhverju leyti á annan hátt (Brownhill, Wilhelm, Barclay, Schmied, 2005, Landlæknisembættið, 

2008). Þunglyndið getur þá birst í ofbeldishegðun, aukinni áhættuhegðun, reiði og ofneyslu áfengis 

eða annarra vímuefna (Brownhill o.fl., 2005, Wade og Tavris, 2008, Landlæknisembættið, 2008).  
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2.4. Orsakir þunglyndis 

Þunglyndi er sjúkdómur sem enn er sveipaður ákveðinni dulúð. Fjöldi mismunandi rannsókna hafa 

verið gerðar á þunglyndi í þeim tilgangi að svara spurningum sem brenna á margra vörum. Smám 

saman hafa safnast ný gögn sem hjálpa okkur að varpa ljósi á þennan margslungna sjúkdóm en 

enn er mörgum spurningum ósvarað. Flestir vísindamenn og læknar eru á þeirri skoðun að samspil 

margra umhverfisþátta auk líkamlegs atgervis og persónulegra eiginleika einstaklings auki líkur á 

þunglyndi (Wade og Tavris, 2008, Gleitman o.fl., 1999 ).  

Uppeldi, félagsmótun, aðstæður innan fjölskyldunnar og ofneysla áfengis og lyfja geta 

stuðlað að þunglyndi. Jafnframt eru áfall, mótlæti og streita allt þættir sem geta aukið líkur á 

sjúkdómnum (Gleitman o.fl., 1999),  Þá eru erfðir oft taldar eiga hlut að máli þegar kemur að  

alvarlegu þunglyndi en rannsóknir sýna að sjúkdómurinn virðist vera mjög algengur í sumum 

fjölskyldum á meðan hann þekkist varla í öðrum (Sadock og Sadock, 2007, Gleitman o.fl., 1999, 

Buckman og Charlish, 2002). Einstaklingar innan þessara fjölskyldna eru þá viðkvæmari fyrir 

sjúkdómnum og líklegri en aðrir til að þróa hann með sér við ákveðnar aðstæður eða í kjölfar 

ákveðinna atburða eins og til dæmis áfalls (Davison o.fl., 2004, Gleitman o.fl., 1999). 

Það að vera haldinn líkamlegum langvinnum sjúkdómi eykur hættuna á að veikjast af 

þunglyndi (Freedland og Carney, 2009, Buckman og Charlish, 2002). Í sumum tilfellum má rekja 

þunglyndi beint til röskunar á líkamsstarfsemi. Vanstarfsemi skjaldkirtils, þar sem hann framleiðir 

ekki nægjanlegt magn skjaldkirtilshormóna, er dæmi um líkamlega röskun sem getur orsakað 

þunglyndi. Sjúkdómurinn hverfur þó oftast þegar jafnvægi er aftur komið á skjaldkirtilshormónin 

(Lurie, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndir einstaklingar virðast hafa lítið magn ákveðinna 

taugaboðefna í heilanum. Þetta eru boðefnin dópamín, serotonín og noradrenalín . Ekki er þó vitað 

hvort minnkun þessara taugaboðefna orsakar þunglyndið eða er afleiðing af því (Davison o.fl., 

2004).  

 

2.5. Áhrif og afleiðingar þunglyndis 

Lengi vel virtist áhugi rannsakanda á þunglyndi snúast um áhættuþætti sjúkdómsins frekar en 

afleiðingar hans.  Áhuginn virðist þó hafa breyst á síðustu tveimur áratugum þegar farið var að skrá 

kostnað samfélagsins vegna sjúkdómsins og þróa meðferðarúrræðin frekar. Afleiðingar þunglyndis 
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eru því algengt rannsóknarefni í dag (Kessler og Wang, 2009). Þunglyndi er hamlandi sjúkdómur 

sem hefur áhrif á flesta þætti lífsins hjá fólki.  Má þar nefna hugsanir, tilfinningar og líkamlega 

þætti. Afleiðingarnar má sjá í daglegu lífi viðkomandi meðal annars á breyttum samskiptum hans 

við aðra, skapgerð og hegðun (Kessler og Wang, 2009).  Hér á eftir mun fjallað um þau áhrif sem 

sjúkdómurinn virðist hafa á hugsanir, tilfinningar og líkamlega þætti hjá einstaklingum með 

þunglyndi og þær afleiðingar sem hljótast af því.  

 

2.5.1. Áhrif þunglyndis á hugsanir   

Áhrif þunglyndis getur komið fram í breyttum vitsmunalegum eiginleikum og óreiðu á hugsunum. 

Þunglyndi getur dregið úr einbeitingu og þarf þá viðkomandi að reyna meira á hugann en 

venjulega til að geta sinnt daglegum verkefnum sínum. Einbeitingarskorturinn gerir það að verkum 

að hann á erfitt með ýmis atriði sem eru öðrum sjálfsögð og einföld. Hann á til að mynda erfitt 

með að meðtaka upplýsingar og er því gjarn á að gleyma einföldum atriðum eins og hvar hann 

lagði bíl sínum eða það sem hann er nýbúinn að lesa. Oft á hann erfitt með að fylgjast með 

samræðum fólks, sérstaklega í stórum hópi og dregur sig því gjarnan úr eða reynir að komast hjá 

slíkum uppákomum. Sé ástandið slæmt verður það stundum til þess að viðkomandi fer hægt og 

rólega að einangra sig þar sem honum finnst þessar uppákomur erfiðar og niðurrífandi (Davison 

o.fl., 2004, Lurie, 2008).      

 Vegna einbeitingarskorts á einstaklingurinn erfitt með að hugsa um margt í einu. Þetta 

getur komið niður á starfi viðkomandi þannig að hann verður afkastaminni eða lengur að vinna 

ákveðin verk og líkur á mistökum í starfi aukast. Jafnframt getur þessi truflun komið niður á 

skipulagi heimilislífsins þar sem samræma þarf stundaskrár barna og fullorðinna og koma mörgu í 

verk á stuttum tíma í hröðum veruleika nútímasamfélagsins (Lurie, 2008). 

Sá sem er þunglyndur á einnig erfiðara en áður með að taka ákvarðanir því honum reynist 

erfiðara að einbeita sér að forsendum ákvarðanna og afleiðingum þeirra. Hann er óákveðinn og 

leyfir öðrum að ráða ef einhver er ósammála honum. Hann hefur litla trú á hugmyndum sínum og 

fær sektarkennd fyrir að verja þær. Því stendur hann ekki með þeim þegar hann mætir mótlæti. Sé 

þunglyndið alvarlegt og óákveðnin mjög mikil skiptir sá þunglyndi sífellt um skoðun og á erfitt með 

að koma nokkru í verk. Óákveðni sem þessi kemur jafnframt til vegna skorts á sjálfstrausti og 

staðfestu en þessir þættir eru oft skertir hjá þunglyndum einstaklingum (Lurie, 2008).  
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Hugsanir og viðhorf þunglyndra breytist frá því sem áður var og margir finna fyrir 

áhugaleysi á lífinu, ekkert skiptir máli eða er spennandi. Þeir verða svartsýnir, sjá heiminn í 

neikvæðu ljósi og trúa því ekki að þeim eigi nokkurn tímann eftir að líða betur (Lurie, 2008, 

McKenzie, 2000). Þeir einblína á neikvæðar hliðar málanna í stað þeirra jákvæðu, jafnvel þegar 

jákvæðu hliðarnar eru mun fleiri eða stærri. Þeir komast gjarnan að þeirri niðurstöðu að ákveðin 

neikvæð atriði eða vandamál séu þeim að kenna þó þau séu þeim algerlega óviðkomandi. Þeir eiga 

erfitt með að takast á við fólk og aðstæður og kjósa oft að vera heima þar sem umhverfið er öruggt 

(McKenzie, 2000).    

 

2.5.2. Áhrif þunglyndis á tilfinningar  

Vonleysi, depurð, kvíði og gleðileysi eru algengar tilfinningar hjá þunglyndum einstaklingum. 

Margir finna fyrir auknum áhyggjum og hjálparleysi. Þeir eiga erfiðara með að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og geta grátið af minnsta tilefni eða reiðst að því er virðist án ástæðu eða við 

óvæntar aðstæður. Aðrir finna fyrir tilfinningalegum doða. Algengt er að fólk sé haldið óraunhæfu 

og þrálátu samviskubiti og sektarkennd þó það hafi ekkert gert sem skýrt gæti þá tilfinningu 

(Buckman og Charlish, 2002).      

Þunglyndi getur haft mikil áhrif á parasamband einstaklinga. Þunglyndir einstaklingar eiga 

oft erfitt með að sýna ást og væntumþykju í garð annarra. Þeir draga sig gjarnan í hlé og kjósa að 

vera í friði. Við þetta bætist minnkuð kynhvöt með tilheyrandi áhugaleysi á kynlífi. Mörgum finnst 

þeir ekki lengur elska maka sinn sem hefur í för með sér mikla vanlíðan og áhyggjur fyrir parið og 

margir íhuga skilnað (Lurie, 2008).   

 

2.5.3. Áhrif þunglyndis á líkamlega þætti 

Líkamlegir þættir eru ekki undanskildir áhrifum þunglyndis. Sjúkdómurinn getur haft slæm áhrif á 

líkamlega heilsu fólks og lifnaðarhætti. Flestir missa matarlystina og verður flökurt af tilhugsuninni 

um mat. Þessu fylgir þyngdartap þó margir reyni að þvinga sig til að matast. Aðrir fá aukna 

matarlyst og þyngjast. Þeir sækja þá gjarnan í orkumikinn mat eins og sætindi og skyndibita. 

Einstaklingarnir verða jafnframt þreyttir og orkulitlir, eiga erfitt með að fara á fætur og koma sér 

að verki. Misjafnt er hversu mikla orku einstaklingarnir hafa en sumir eru þreyttari ákveðinn hluta 
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dags, eins og fyrir hádegi, meðan aðrir eru orkulitlir á kvöldin eða jafnvel allan daginn (Wade og 

Tavris, 2008, Lurie, 2008, McKenzie, 2000). Oft má greina hægari talsmáta hjá fólki og hreyfingar 

verða einnig hægari og ómarkvissar (Sadock og Sadock, 2007, Davison o.fl., 2004, Wade og Tavris, 

2008, Gleitman o.fl., 1999). 

Þunglyndi getur einnig valdið líkamlegum verkjum. Margir finna fyrir höfuðverk, verk fyrir 

brjósti eða í maga. Sársauki þessara einstaklinga er raunverulegur en við frekari læknisskoðun og 

rannsókn finnst ekkert sem gæti orsakað verkina annað en þunglyndið (McKenzie, 2000).  

Breytingar á svefni eru mjög algengar hjá þunglyndissjúklingum. Margir vakna ítrekað á 

næturna og sofa illa. Þeir taka þá oft smá lúra yfir daginn til að vega upp á móti slæma 

nætursvefninum. Aðrir sofa fyrri hluta nætur en vakna langt fyrir áætlaðan tíma og geta ekki 

sofnað aftur. Þeir eiga samt erfitt með að fara á fætur sökum þróttleysis. Sumir eiga erfitt með að 

sofna á kvöldin og vaka fyrrihluta nætur. Aðrir virðast meira og minna andvaka og er það yfirleitt 

vegna kvíða en þunglyndi og kvíði fara mjög oft saman. Sumir fara að fá miklar draumfarir eða 

jafnvel martraðir (Wade og Tavris, 2008, Lurie, 2008, McKenzie, 2000).   

Þegar fólk veikist af þunglyndi verður það oft hirðulaust um eigið útlit, hreinlæti og heilsu. 

Margir vanrækja að sinna öðrum sjúkdómum sem þeir hafa eins og sykursýki eða of háum 

blóðþrýstingi. Þeir eiga erfitt með að fylgja þeim leiðbeiningum um matarræði sem þeim hefur 

verið gefið eða hirða jafnvel ekki um að taka þau lyf sem læknirinn hefur ávísað. Þeir sjá ekki 

tilganginn með því eða missa hvötina og hefur þessi hegðun misalvarlegar afleiðingar (Lurie, 2008). 

Sumir taka upp skaðlegar venjur eins og óhóflega áfengisdrykkju, reykingar eða ofát. Mörgum 

finnst áfengisneysla sefa mesta sársaukann og kvíða (Wade og Tavris, 2008, Lurie, 2008). Til lengri 

tíma litið hefur það aftur á móti slæm áhrif á þunglyndið. Það truflar svefn, lyfja og 

samtalsmeðferð og eykur líkur á áhættuhegðun og sjálfsvígum (Lurie, 2008).  

 

2.5.4. Sjálfsvíg 

Samkvæmt rannsókn Cavanagh, Carson, Sharpe og Lawrie (2003) eru geðsjúkdómar algengasta 

ástæða sjálfsvíga. Yfir 90% einstaklinga sem að fremja sjálfsvíg eru haldnir einni eða fleiri 

geðröskunum  (Screening for mental health, 2007). Þunglyndi er ein algengasta ástæða sjálfsvíga 

(World Health Organization, 2011,-a). Á Íslandi eru árlega framin að meðaltali 12,8 sjálfsvíg á 

hverja 100.000 íbúa. Tíðnin sveiflast þó mikið á milli ára. Árið 2000 tóku 51 einstaklingur líf sitt á 
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Íslandi, 43 karlmenn og átta konur. Ár hvert reyna að meðaltali 600-700 einstaklingar að fremja 

sjálfsvíg (Landlæknisembætti, 2007). Þeir sem hafa reynt sjálfsvíg, en ekki tekist ætlunarverk sitt, 

hafa greint frá því að sársaukinn sé svo mikill að þeir vilji bara deyja. Þó er mikil togstreita innra 

með þeim þar sem þeir eru hræddir við hið óþekkta og hugsunin um syrgjandi ástvini heldur þeim 

líka frá því að láta til skara skríða (Lurie, 2008). Konur reyna oftar að fyrirfara sér en karlar en fleiri 

karlar taka líf sitt heldur en konur (Wade og Tavris, 2008). Ástæða þessa er sú að karlar beita frekar 

aðferðum sem heppnast og eru óafturkallanlegar. Þeir nota gjarnan skotvopn eða láta sig falla 

niður af háum byggingum. Konur velja aftur á móti frekar aðferðir sem eru lengur að draga þær til 

dauða eins og að taka of stóran skammt svefnlyfja eða skera sig á púls. Þær eiga því meiri líkur á að 

vera komið til bjargar (Gleitman o.fl. 1999).  

Margir ganga ekki svo langt að gera sjálfsvígstilraunir en sýna mikla áhættuhegðun, 

glannaskap af ýmsum toga eða hirðuleysi um eigin heilsu (Wade og Tavris, 2008). Sumir skera sig 

eða meiða á einhvern hátt. Margir gefa þá skýringu að þeir hafi frekar viljað finna til líkamlegs 

sársauka en þess andlega. Sumir segja að þeir hafi viljað vera vissir um að þeir væru lifandi þar sem 

þeir finna fyrir einhverskonar óraunveruleikatilfinningu eða doða (Lurie, 2008).  

Þunglyndi er ein algengasta ástæða sjálfsvíga og oft eru það einstaklingar sem hafa ekki 

fengið meðferð við sjúkdómnum sem grípa til þessa örþrifaráða (Lurie, 2008).  

 

2.6. Bati við þunglyndi  

Síðustu áratugi hefur orðið mikil breyting á þeirri hugmyndafræði er varðar meðferð við þunglyndi 

og öðrum geðsjúkdómum (Anthony, 1993). Með þessum nýju áherslum er sjónum beint að bata 

einstaklinganna í stað þess að reyna einungis að halda einkennum sjúkdómsins í skefjum. 

Rannsóknum á batahugtakinu hefur fjölgað hratt meðal annars fyrir tilstuðlan fjölda einstaklinga 

sem hafa stigið fram og sagt sína batasögu. Flestar langtímarannsóknir benda til þess að mikill 

meirihluti einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma getur lifað eðlilegu lífi (Beale og Lambric, 

1995).  

Hér á eftir verður skoðað nánar hvernig batahugtakið varð til ásamt því sem settar verða 

fram nokkrar mismunandi skilgreiningar á bata. Þá verða skoðaðar tölulegar upplýsingar um líkur á 

bata einstaklinga með þunglyndi. Jafnframt verður farið yfir nokkra þætti sem eru algengir og 

sameiginlegir hjá fjölda einstaklinga sem náð hafa bata við þunglyndi.   
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2.6.1. Þróun batahugtaksins 

Allt fram yfir miðja 20. öld var algengt að geðsjúkir væru lagðir inn á stofnun eða geðsjúkrahús 

þegar geðsjúkdóma bar að garði. Í kringum 1970 fóru margir að efast um gagnsemi þessara 

aðferða þar sem innlögðum sjúklingum virtist ekki farnast nógu vel þar inni. Meðferðin virtist ekki 

mæta þörfum þeirra geðsjúku og fagmennirnir einblíndu nær eingöngu á einkenni sjúklingsins í 

stað þess að skoða veikindi hans í sambandi við marga ólíka þætti og nánasta umhverfi hans. 

Fljótlega uppúr þessu var farið að horfa á samfélagið sem fýsilegra umhverfi fyrir einstaklinginn til 

að takast á við veikindi sín og ný hugmyndafræði varð til. (Anthony, 1993). Hugmyndafræðin 

snérist um sjálfshjálp fyrir þá geðsjúku og varð sífellt vinsælli eftir því sem fram liðu stundir. 

Sjálfshjálparhópar spruttu upp og einstaklingarnir sjálfir fóru að láta meira til sín taka í stað þess að 

leggja allt sitt traust á fagmenn þessa sviðs. Farið var að líta meira til samfélagslegra þátta og þeir 

skoðaðir sem partur af veikindum einstaklinganna. Sjálfshjálparhóparnir beittu sér fyrir því að 

bæta umönnun geðsjúkra og lögðu jafnframt áherslu á að bæta ímynd þeirra og minnka fordóma í 

þeirra garð (Young og Ensing, 1999).   

Sjúklingar, sem fagmenn töldu eiga litlar líkur á bata, fóru að sigrast á ýmsum erfiðleikum. 

Þrátt fyrir að einhverjir erfiðleikar hafi verið áfram til staðar höfðu þessir einstaklingar uppgötvað 

leiðir til að lifa ánægjulegu lífi þar sem þeir gátu lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Sjúklingar sem 

höfðu verið álitnir mjög alvarlega veikir voru orðnir leiðtogar og fyrirmynd annarra sem glímdu við 

geðsjúkdóma. Í kjölfarið var farið að tala um bata hjá einstaklingum sem glímdu við geðsjúkdóma 

og rannsóknir á batahugtakinu og bataferlinu litu dagsins ljós (Turner-Crowson og Wallcraft, 2002).  

 

2.6.2. Skilgreiningar á bata  

Margar skilgreiningar eru til á batahugtakinu. Fisher (2011) setti fram nálgun á batahugtakinu sem 

hann kallar valdeflingarsjónarhornið. Hann segir fullan bata mögulegan fyrir alla en það þýði þó 

ekki að viðkomandi þurfi ekki lengur stuðning. Margir upplifi enn einhverjar tilfinningasveiflur en 

viðkomandi hafi lært að höndla þær. Hann segir að þeir sem hafi verið stimplaðir með 

geðsjúkdóma geti sinnt mikilvægum félagslegum hlutverkum og lært að ná aftur stjórn á lífi sínu.  

Skilgreining Hatfield og Lefley (1993) byggir á því sjónarhorni að bati sé aðlögunarferli. Þær 

telja að þegar um alvarlega geðsjúkdóma er að ræða þá feli batinn oftast ekki í sér lækningu á 
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sjúkdómnum þar sem viðkomandi verður samur og fyrir veikindin. Batinn felist frekar í 

enduraðlögun þar sem viðkomandi getur á ný fundið tilgang með lífinu. Aðlögun er áframhaldandi 

ferli þar sem  viðkomandi er stöðugt að reyna að minnka bilið milli sinna þarfa og þess sem 

umhverfið krefst af honum.  

Anthony (1993) skilgreinir bata sem einstakt og persónulegt ferli hvers og eins þar sem 

viðkomandi velur sér ný viðhorf. Hann breytir gildum sínum tilfinningum, markmiðum, færni og 

hlutverkum. Með þessum nýju viðhorfum reynir viðkomandi að uppfylla vonir sínar um ánægjulegt 

líf þar sem hann getur lagt sitt af mörkum til samfélagsins þó að veikindin valdi einhverjum 

takmörkunum. Þannig þróar viðkomandi með sér nýjan tilgang og ný merking verður til. Hann vex 

og þroskast umfram veikindi sín. Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu Anthony’s þegar 

vísað er til batahugtaksins. 

 

2.6.3. Líkur á bata 

Birtingarmyndir Þunglyndis eru ólíkar og einkennin vara mislengi. Jafnframt er sjúkdómurinn þess 

eðlis að hann tekur sig gjarnan upp aftur. Um 80% þeirra sem glímt hafa við þunglyndi og náð bata, 

upplifa annað tímabil þunglyndiseinkenna síðar. Að meðaltali upplifa einstaklingarnir fjögur 

þunglyndistímabil og er meðallengd hvers tímabils um þrír til fimm mánuðir. Í um tólf prósenta 

tilvika vara einkennin í tvö ár eða lengur og telst viðkomandi þá með langvarandi þunglyndi. Flestir 

ná sér þó vel af þunglyndinu þannig að sjúkdómurinn verður ógreinanlegur samkvæmt 

greiningarviðmiðum. Margir þessara einstaklinga glíma þó áfram við einhver einkenni en þau geta 

varað í mörg ár og hjá sumum hverfa þau aldrei (Davison o.fl. 2004).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á einstaklingum með þunglyndi og bata þeirra. 

Langtíma rannsókn sem gerð var og fylgir einstaklingum eftir í tíu ár sýnir hversu margir náðu sér 

af þunglyndinu og á hvað löngum tíma. Þátttakendur með alvarlegt þunglyndi voru 495 en 69% 

þessara náðu bata á fyrsta ári. Líkur á bata virðast vaxandi eftir því sem tíminn líður. Eftir tvö ár 

höfðu um 82% náð bata og eftir þrjú ár var fjöldinn kominn í  85%. Eftir 5 ár höfðu 90% náð bata og 

eftir 10 ár voru einungis 7% einstaklinga sem voru áfram veikir og höfðu ekki náð neinum bata við 

þunglyndinu (Lafrance, 2009). Flestir virðast því ná bata þannig að þeir geti lifað ánægjulegu lífi en 

einstaklingarnir virðast nota margar og mismunandi aðferðir til að ná honum fram.  
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2.6.4. Von, innsæi  og ábyrgð á eigin veikindum  

Samkvæmt skilgreiningu Anthonys (1993) á batahugtakinu er bati hvers og eins persónubundinn. 

Þó virðast rannsóknir og fræðilegar heimildir sýna nokkra þætti sem eru algengari en aðrir og 

sameiginlegir með þeim sem náð hafa tökum á þunglyndinu og líðan sinni (Young og Ensing, 1999). 

Að skoða þessa þætti og taka mið af þeim sem fagmaður í meðferðarvinnu eða sem einstaklingur 

með þunglyndi gæti stuðlað að betri eða skjótari árangri í bataferlinu.     

Margar batasögur greina frá niðurbrjótandi áhrifum meðferðaraðilans er hann segir 

sjúklingnum að hann eigi litla sem enga möguleika á að ná sér (Turner-Crowson og Wallcraft, 2002, 

Deegan, 1988, Mead og Copeland, 2000). Í rannsókn Young og Ensing (1999) kemur fram að Þegar 

þátttakendurnir fóru að upplifa von ýtti það undir vilja þeirra til að breytast.  Án vonarinnar var 

engin hvöt til staðar hjá þátttakendum til að breyta aðstæðum sínum til batnaðar. Þetta kemur 

einnig fram í frásögn Deegan (1988) af bataferli hennar þar sem hún lýsir því að þegar einstaklingar 

lifa án vonar þá gefist þeir upp þar sem viljinn til aðgerða af einhverju tagi, verður líka lamaður.   

Þegar vonin er til staðar virðist fólk fyrst geta farið að taka á sjúkdómnum.  

Í grein Mead og Copeland frá árinu 2000, þar sem þær segja frá geðsjúkdómum sínum og 

eigin reynslu af bataferli, kemur fram mikilvægi þess að taka ábyrgð á veikindum sínum. Þær segja 

miklar framfarir verða á bata þegar einstaklingar hætti að bíða eftir að aðrir bjargi sér en taki í 

staðinn ábyrgð á eigin veikindum og einbeiti sér að því að lækna sig sjálfir. Þær segja þetta mjög 

erfitt skref en það sé mikill stuðningur að vinna með heilbrigðisstarfsmönnum þegar þessi leið er 

farin. Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom í ljós að margir þátttakendur töldu fyrsta og oft 

erfiðasta skrefið í átt að bata vera að viðurkenna veikindi sín og taka ábyrgð á þeim. Þegar þetta 

skref er stigið eiga einstaklingarnir auðveldara með að leita sér hjálpar og það verður til þrá og 

hvöt til að breytast og þróa með sér aðferðir sem hjálpa viðkomandi að takast á við veikindi sín og 

stjórna þeim eins og mögulegt er. Að neita að horfast í augu við veikindi sín, gerir það að verkum 

að viðkomandi er fastur í sama farinu því hann getur ekki haft áhrif á veikindi sem eru ekki til 

staðar í hans huga (Munetz og Freze III, 2001).  

Þegar einstaklingarnir horfast í augu við veikindi sín og viðurkenna fyrir sjálfum sér að 

vegna þeirra er geta þeirra á ýmsum sviðum takmörkuð geta þeir fyrst farið að byggja upp nýtt og 

stöðugt sjálf. Þeir sjá hvað þeir geta ekki og í framhaldinu skilgreina þeir sig uppá nýtt með því að 

sjá hverjir þeir geta verið og hvað þeir geta gert (Deegan, 1988).  
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Einstaklingarnir búa oft við skaddaða sjálfsmynd þar sem sú mynd sem viðkomandi hafði af 

sjálfum sér stenst ekki lengur og er brotin því hann er breyttur. Geta hans á mörgum sviðum er 

skert frá því sem áður var og því skynjar hann sig öðruvísi nú en áður. Myndin sem er komin í 

staðin er óljós og oft mjög neikvæð. Því er mjög mikilvægt að hann geti byggt upp nýja og jákvæða 

sjálfsmynd sem er stöðug. Eftir því sem tíminn líður og þróun verður í bataferlinu, finna margir 

gamla eiginleika hjá sér sem þeir héldu að væru horfnir. Jafnframt uppgötva sumir nýja eiginleika 

sem þeir vissu ekki af fyrir veikindin. Þannig getur viðkomandi verið að uppgötva gamla og nýja 

eiginleika hjá sjálfum sér í gegnum ferlið sem styrkir sjálfsmyndina enn frekar (Young og Ensing, 

1999).       

Þegar einstaklingarnir hafa viðurkennt veikindi sín fyrir sjálfum sér og endurskilgreint 

sjálfsmynd sína í kjölfar sjálfsskoðunar, verður smá saman til meiri skilningur á veikindunum. 

Þannig öðlast viðkomandi innsæi í eigin veikindi sem virðist mikilvægur þáttur í bataferlinu. Í 

rannsókn Young og Ensing (1999) sögðu þátttakendur að með auknu innsæi og skilningi á 

veikindunum fylgi sú tilfinning að þeir hafi betri stjórn og vald yfir veikindunum. Margir greindu frá 

því að þeir gætu notað aukið innsæi til að hraða bataferlinu. Í rannsókn Amador o.fl. (1993) kemur 

fram að lítið innsæi og vitneskja um eigin veikindi voru tengd slæmri eða lítilli svörun við meðferð.      

Það virðist vera mjög algengt að einstaklingar sem glíma við þunglyndi mæti vonlitlum 

meðferðaraðilum þegar þeir sækja sér faglega hjálp. Ástæðan kann að vera sú að meðferðaraðilinn 

vill síður gefa viðkomandi von um bata og betri tíma sem stenst síðan ekki og gæti orðið til þess að 

viðkomandi sekkur enn dýpra í þunglyndi. Hver sem ástæðan er virðist vonin vera grundvallaratriði 

í bataferli hvers einstaklings og stór þáttur í hvata þeirra til að leita leiða sem hafa áhrif á veikindin 

og geta stuðlað að bata. Meðferðaraðilar ættu því ef til vill að endurskoða þennan þátt í 

meðferðar nálgun sinni.  

Annar mikilvægur þáttur í bataferlinu samkvæmt fjölda rannsókna og fræðilegra heimilda 

er sá að viðkomandi taki ábyrgð á eigin veikindum. Forsenda þess að viðkomandi taki ábyrgð á 

eigin veikindum og reyni að finna leiðir til að öðlast bata hlýtur einungis að vera til staðar ef að 

viðkomandi hefur á leið sinni fengið von um að slíkt sé gerlegt. Trúi hann því hinsvegar staðfastlega 

að ekkert geti breyst eru litlar líkur á að hann reyni að hafa áhrif á veikindi sín. Því er vonin 

jafnframt undirstaða þessa þáttar.  
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2.6.5. Valdefling og félagslegur stuðningur  

Þegar einstaklingar hafa öðlast innsæi og meiri skilning á veikindum sínum verða þeir sjálfsöruggari 

með eigin hugmyndir sem snúa að batanum. Þannig upplifa þeir vald og getu til að hjálpa sér sjálfir 

en sú hugmyndafræði kallast valdefling og virðist vera stór þáttur í bata þunglyndra einstaklinga 

(Fisher, 2011). Þegar þeir finna styrk sinn og mátt til að breyta aðstæðum sínum til batnaðar eflast 

þeir. Jafnframt virðist valdefling hafa góð áhrif á þá neikvæðu upplifun eða fordóma sem sá 

þunglyndi virðist bera í brjósti (Young og Ensing, 1999).  

Margir efldu vald sitt með því að þróa með sér sínar eigin aðferðir til að ráða við hlutina. 

Sem dæmi fylgdust þeir með sjálfum sér, komu sér í rútínu, jóku virkni sína, báðu bænir og leituðu 

eftir stuðningi frá öðrum. Þeim varð það ljóst að þeir voru sérfræðingar í eigin veikindum og gátu 

fundið út hvað hafði jákvæð áhrif á bata þeirra (Young og Ensing, 1999) Valdefling er einnig tengd 

meiri lífsgæðum hjá einstaklingum með þunglyndi og aðra geðsjúkdóma (Lundberg, Hansson, 

Wentz, Björkman, 2008).  

Flestir þurfa að hafa hlutverk og ábyrgð í lífinu til þess að þeir finni að þeir skipti máli og séu 

að gera eitthvað sem þeim finnst mikilvægt. Það er líka mikilvægt fyrir þunglynda að geta verið 

nýtir á einhvern hátt eða geta hjálpað öðrum í stað þess að vera einungis í hlutverki þiggjanda. Það 

að geta gefið af sér styrkir sjálfsmynd viðkomandi og ýtir undir bata hans. Sambönd við fjölskyldu, 

vini og kunningja þar sem viðkomandi hefur áhrif á aðra er því stór þáttur í bataferlinu (Crowson 

og Wallcraft, 2002).  

Í rannsókn Young og Ensing (1999) greindu margir þátttakendur frá því að þeir finndu fyrir 

tilgangi sínum með því að geta hjálpað öðrum í sömu stöðu eða verið fyrirmynd fyrir þá sem voru 

styttra komnir í bataferli sínu. Þannig lýstu þeir því hvernig þeir öðluðust mikilvægt hlutverk með 

því að veita öðrum félagslegan stuðning en með honum fær viðkomandi leiðsögn og endurgjöf frá 

öðrum og getur þannig æft sig í að ná tökum á tilfinningum sínum. Þessir þættir hjálpa 

einstaklingnum að takast á við þá erfiðleika sem tengjast veikindunum. Stuðningurinn getur komið 

frá fjölskyldu, vinum, kunningjum eða meðferðaraðila svo eitthvað sé nefnt (Young og Ensing, 

1999, Mead og Copeland, 2000)  
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Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom fram að flestir þátttakendur töldu þó hjálplegast að 

tengjast öðrum í sömu sporum og ræða vandamál sín og veikindi við þá. Margir voru einangraðir, 

upplifðu mikinn einmanaleika og fannst erfitt að tala við annað fólk og finna tengingu við það.  

Cherie Bledsoe (2001) talar einnig um mikilvægi félagslegs stuðnings. Hún talar um að ein 

mesta hjálpin hafi falist í stuðningi frá jafningjum sem voru í svipuðum sporum og hún sjálf. Hún 

segir þennan stuðning hafa hjálpað henni að finna tengingu við lífið á nýjan leik.   

Deegan (1988) talar einnig um mikilvægi jafningjastuðnings í skrifum sínum af bataferlinu. 

Þar segir hún að batinn sé ferli sem sé svipað hjá öllum og því geti það verið mjög áhrifaríkt að 

fyrirmynd annarra sé einstaklingur sem er sjálfur í bataferlinu. Best sé að hann sé kominn aðeins 

lengra en hinir til að hann geti leiðbeint en það er áhrifaríkara að hann sé ekki of mörgum skrefum 

á undan svo að batinn virðist ekki of fjarlægur.  

Mead og Copeland (2000) sem skrifað hafa margar greinar um bataferli sitt segja 

Jafningjastuðning miða að því að komast í gegnum erfiðleika með hjálp og stuðning annarra og 

læra hvernig vandamálin geta verið tækifæri til að vaxa og breytast til batnaðar. 

 

2.7. Bati og fordómar 

Félagslegur veruleiki þeirra sem glíma við geðræna erfiðleika er allt annar en hinna sem ekki hafa 

þurft að kljást við slíkt. Fordómar eru algengir í garð einstaklinga með þunglyndi og geta þeir af sér 

skömm, félagslega útilokun, mismunun, skert tækifæri, fjárhagsvandamál, brotna drauma og 

skaddaða sjálfsmynd viðkomandi svo eitthvað sé nefnt. Að ná bata við þunglyndi snýst því ekki 

eingöngu um bata við sjúkdómnum sjálfum heldur einnig öllum þeim víðtæku áhrifum og 

afleiðingum sem sjúkdómurinn hefur haft í för með sér (Anthony, 1993). Fordómar hafa alvarlegar 

afleiðingar fyrir einstaklinga sem glíma við geðraskanir og eru ein helsta hindrunin á batabraut 

þessara aðila (Beale og Lambric, 1995, Brohan, Gauci, Sartorius, Thornicroft, 2010, Rusch, 

Angermeyer, Corrigan, 2005).     

Hér á eftir verða fordómar skilgreindir ásamt því sem orsakir þeirra og ólíkar gerðir verða 

skoðaðar. Jafnframt verða skoðaðir fordómar náungans gagnvart einstaklingum með þunglyndi 

ásamt þeim sjálfsfordómum sem þunglyndir hafa. Þá verður skoðað hvaða áhrif fordómar hafa á 

einstaklinga með þunglyndi. 
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2.7.1. Skilgreiningar á fordómum 

Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar vaknaði áhugi á að rannsaka fordóma. Vísindamenn töldu 

fyrirbærið fordóma vera eina birtingarmynda geðröskunar. Þeir töldu að einungis andlega 

óheilbrigðir einstaklingar gætu verið fordómafullir. Síðan þá hefur komið í ljós að fordómar eru 

sameiginleg reynsla einstaklinga um allan heim sem hefur áhrif á flesta (Wade og Tavris, 2008).  

Fordómar geta komið frá einstaklingum í samfélaginu þar sem hinn fordæmdi upplifir 

neikvæð viðhorf annarra í sinn garð. Viðhorfin endurspeglast þá í hugsun og hegðun þess sem er 

haldinn fordómunum og beinast að þeim fordæmda. Fordómar eru óraunhæfar og neikvæðar 

tilfinningar gagnvart ákveðnum einstaklingum eða hópi byggðar á staðalímyndum (Wade og Tavris, 

2008).  

Samkvæmt Goffman (1963) er grunnurinn að fordómum hræðsla við það sem er 

einstaklingi óþekkt og illskiljanlegt. Einstaklingur sem haldinn er fordómum beinir athyglinni að 

þeim þætti sem veldur honum ótta og sér því ekki þann sem hann fordæmir í heild sinni. Hann sér 

einungis það sem honum finnst óvenjulegt og skrítið og skynjar einstaklinginn því sem óvanalegan 

og gallaðann.  

Satcher (1999) telur fordóma vera til staðar þegar fólk álítur einstaklinga eða hópa búa yfir 

eiginleikum sem eru slæmir, ýktir og gallaðir. Fordómar við geðsjúkdómum eru leynt og ljóst 

tengdir þeirri hugmynd að viðkomandi sé með persónugalla. Hann er þá til dæmis álitinn með 

ónægan viljastyrk eða siðferðis galla. 

Margir einstaklingar eru einnig haldnir sjálfsfordómum. Sjálfsfordómar eru þegar 

einstaklingar eru með neikvæðar hugmyndir eða viðhorf í eigin garð. Sjálfsfordómar eru afleiðingar 

þeirra hugmynda sem samfélagið hefur um geðsjúkdóma og einstaklinginn. Þessar neikvæðu 

hugmyndir og staðalímyndir sem einstaklingurinn hefur af þunglyndi eða geðsjúkdómum eru að 

finna í sjónvarpsþáttum, bíómyndum, fjölmiðlum og tungumálinu svo eitthvað sé nefnt. Þannig 

speglar einstaklingurinn sig í hugmyndum samfélagsins og upplifir sig sem ómögulega persónu, 

ófæra um að uppfylla félagslegar kröfur samfélagsins (Goffman, 1963).   

Corrigan og félagar segja sjálfsfordóma vera ákveðnar hugmyndir einstaklinga byggðar á 

staðalímyndum samfélagsins. Til að einstaklingur geti upplifað sjálfsfordóma þarf viðkomandi að 

vera meðvitaður um þær staðalímyndir sem eru að finna í þjóðfélaginu um sjúkdóm hans. Hann 

þarf einnig að vera sammála þeim og tengja þær við sig. Þunglyndur einstaklingur með 
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sjálfsfordóma mundi þá hugsa á eftirfarandi hátt: Þunglyndi er sjálfsskapað ástand mitt, þessi 

hugmynd er sönn og ég er þunglynd manneskja. Sjálfsfordómar draga úr sjálfsáliti viðkomandi, 

virkni hans minnkar og tækifæri hans á að ná markmiðum sínum sömuleiðis (Corrigan, Watson og 

Barr, 2006). 

 

2.7.2. Umfang og ólíkar birtingarmyndir fordóma 

Í gegnum aldirnar hefur fólk verið haldið fordómum gagnvart einstaklingum með geðraskanir og 

horft til þeirra með ótta og óvild. Fólk hefur forðast samneyti við þá veiku sem oft og tíðum voru 

taldir haldnir illum öndum eða búa yfir vondu blóði. Meðferðarúrræði fyrri alda var ómannúðleg 

blóðtaka, andasæringar eða aðgreining frá heilbrigðu fólki þar sem geðsjúkir voru innilokaðir á 

stofnunum (Halter, 2004).  

Núverandi meðferðarform er aftur á móti byggt á vísindalegum grunni þar sem meðferð er 

beitt af mun meiri nærgætni og ábyrgð en áður þekktist. Með aukinni umræðu og rannsóknum 

sem auka vitneskju og skilning á þunglyndi höfum við smá saman vaxið frá þeim venjum og háttum 

sem áður einkenndu hugmyndir almennings og þá meðferð sem þunglyndir sættu. Þó virðast 

fordómar enn nokkuð umfangsmiklir ásamt því að hafa töluverð áhrif á einstaklingana (Halter, 

2004, Surgeon General, e.d.).   

Fordómar hjá einstaklingum geta verið ólíkir að gerð og mismiklir. Þeir geta verið 

ómeðvitaðir þannig að einstaklingur telur sig ekki hafa fordóma en þegar betur er að gáð er hann 

haldinn fordómum. Þeir geta einnig verið meðvitaðir og bældir niður vegna þess að viðkomandi vill 

vera opinn og fordómalaus gagnvart öðrum. Einnig getur viðkomandi haft fordóma, verið 

meðvitaður um þá og fundist þeir eiga fullan rétt á sér en dulið þá vegna þess að það er illa séð að 

vera fordómafullur. Jafnframt getur hann haft fordóma, verið meðvitaður um þá og látið þá 

hiklaust í ljós (Wade og Tavris, 2008). Margir fræðimenn halda því fram að fordómar hafi farið 

minnkandi með árunum. Aðrir segja að fordómar séu jafn algengir og áður, þeir séu einungis frekar 

duldir nú þar sem það sé almennt litið neikvæðum augum að vera fordómafullur (Wade og Tavris, 

2008).  

Patricia Devine gerði rannsókn á áhrifum fordóma. Þar bar hún saman viðbrögð tveggja 

hópa í garð svertingja. Annar hópurinn sagðist hafa litla fordóma á meðan hinn hópurinn sagðist 

hafa mikla fordóma. Báðir hóparnir voru settir í aðstæður þar sem þeir þurftu að bregðast skjótt 
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við en höfðu ekki tíma til að hugsa hvaða viðbrögð þeir mundu sýna. Hegðun beggja hópa var 

fordómafull í þessum aðstæðum. Þannig virtust margir þeirra sem sögðust hafa litla fordóma ná að 

dylja þá þegar þeim gafst ráðrúm til að hugsa viðbrögð sín en þegar ekki gafst tími til þess komu 

fordómarnir í ljós (Friðrik H. Jónsson, 2002). 

Sigrún Ólafsdóttir og Jón Gunnar Bernburg (2010) gerðu samanburðarrannsókn á umfangi 

fordóma og neikvæðra viðhorfa í garð einstaklinga sem eiga við geðraskanir að stríða. Rannsóknin 

náði til Bandaríkjanna, Þýskalands og Íslands. Niðurstöður sýndu að fordómar og neikvæð viðhorf í 

garð þessa hóps var mjög útbreitt í þessum löndum.   

 Samkvæmt Rusch og félögum eru fordómar mjög umfangsmiklir hjá almenningi í 

Bandaríkjunum og vestrænum ríkjum eins og Noregi, Grikklandi og Þýskalandi. Þeir segja jafnframt 

að rannsóknir bendi til þess að fordómar hafa aukist síðasta áratuginn (Rusch o.fl., 2005).     

Takmarkaður fjöldi rannsókna er fyrir hendi á umfangi sjálfsfordóma hjá einstaklingum með 

þunglyndi. Brohan og félagar (2010) gerðu könnun á þessum þætti sem náði til 13 landa í Evrópu. 

Samkvæmt könnuninni upplifa um einn af hverjum fimm einstaklingum með þunglyndi, 

sjálfsfordóma. 

   

2.7.3. Orsakir og afleiðingar fordóma 

Fólk virðist beita fyrir sig fordómum af margskonar ástæðum. Rannsóknir frá ýmsum þjóðum sýna 

að fordómar tengjast lágu sjálfstrausti. Margir beita fyrir sig fordómum sem einskonar flóttaleið 

fyrir eigin vanmætti og hræðslu. Sem dæmi um þetta er fjöldi Bandaríkjamanna sem gengu í skrokk 

á Aröbum og öðrum innflytjendum frá austantjaldslöndum eftir hryðjuverkaárásirnar ellefta 

september (Wade og Tavris, 2008). 

Stundum spretta fordómar upp vegna félagslegs þrýstings frá vinum, ættingjum eða 

vinnufélögum. Sá sem verður fyrir þrýstingnum reynir þá að samræma skoðanir sínar og 

hugmyndir að skoðunum og hugmyndum annarra. Stundum hefur fólk fordóma fyrir heilum 

þjóðernishópum í þeim tilgangi að staðsetja sig betur með sínum hópi, hugmyndum og háttum. 

Með því að mislíka við ákveðinn hóp upplifir fólk sig nátengdari sínum eigin hópi og fær þar með 

sterkari tilfinningu fyrir að tilheyra honum (Wade og Tavris, 2008). 
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Goffman (1963) segir fólk finna fyrir þörf til að aðgreina sjálft sig frá einstaklingum með 

geðraskanir til að vernda sjálft sig fyrir þeirri hugmynd að þeir geti upplifað álíka erfiðleika. Þannig 

ber fólk saman það sem er ólíkt hjá sér og þeim sem haldin er geðröskun. 

Hver sem ástæða fordómanna kann að vera hafa þeir afgerandi afleiðingar í för með sér. 

Fólk haldið fordómum forðast þá sem fordómarnir beinast að. Þeir forðast að búa með þeim, vinna 

með þeim, leigja þeim íbúð, ráða þá í vinnu og umgangast þá almennt svo eitthvað sé nefnt. Þetta 

dregur úr möguleikum og aðgengi þess fordæmda á ýmsum úrræðum og tækifærum. Fordómar 

hafa í för með sér mismunun og ofbeldi gagnvart einstaklingum, geta leitt til vonleysis og haft 

slæm áhrif á sjálfstraust viðkomandi. Fordómar ræna fólk virðingu sinni og koma í veg fyrir fulla 

þátttöku þess í samfélaginu (Surgeon General, e.d.).       

  

2.7.4. Áhrif fordóma á bata þunglyndra 

Margt er enn óljóst varðandi þunglyndi og má þar helst nefna orsök sjúkdómsins en margir líta á 

þunglyndi sem innri veikleika einstaklings eða viljaleysi. Vegna þessa upplifa þunglyndir 

einstaklingar gjarnan skömmustukennd þegar þeir viðurkenna sjúkdóminn fyrir sjálfum sér og 

öðrum og margir standa í þeirri trú að aðrir sýni þeim neikvætt viðmót sæki þeir sér aðstoð hjá 

heilbrigðisstarfsmönnum (Barney, Griffiths, Jorm, Christensen, 2006).  

Rúmlega helmingur allra með alvarlegt þunglyndi (e. major depression). leitar ekki álits og 

samráðs fagaðila (Barney o.fl., 2006, Andrews, Hall, Teesson, Hendersson, 1999). Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að fordómar eru ein helsta ástæða þess að fólk veigrar sér við að leitar sér hjálpar 

(Brohan, Gauci, Sartorius, Thornicroft, 2010, Barney o.fl., 2006, Halter, 2004, Rusch ofl. 2005). Fólk 

virðist eiga erfiðast með að leita sér hjálpar hjá heilbrigðisstarfsfólki sem sérhæfir sig í 

geðsjúkdómum (Barney o.fl., 2006).  

Þegar einstaklingar með þunglyndi fá ekki viðeigandi og árangursríka aðstoð getur það haft 

neikvæð áhrif á mikilvæga þætti lífsins sem eru til þess fallnir að auka lífsgæði og ánægju fólks. Má 

þar nefna menntun, starf og húsnæði. Með þessar takmarkanir á fólk erfiðara með að samsama sig 

öðrum og blandast samfélaginu. Í kjölfarið upplifa margir sig einangraða og getur sú tilfinning ýtt 

frekar undir þunglyndið og aukið það (World Health Organization, 2005). 

Það er talið áhyggjuefni að stór hluti einstaklinga með þunglyndi sækir sér ekki meðferð en 

einnig virðist algengt að þeir sem sækja sér meðferð geri það ekki fyrr en að löngum tíma liðnum. 
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Rannsóknir hafa sýnt að einungis einn þriðji þeirra sem sækja sér meðferð gerir það sama ár og 

einkennin koma fram. Miðgildi meðal þeirra sem ekki sækja sér meðferð fljótlega eftir að 

einkennin byrja er meira en fimm ár (Kessler og Wang, 2009).   

Afleiðingar þunglyndis og þá sérstaklega alvarlegs þunglyndis geta verið mjög alvarlegar ef 

viðeigandi meðferð er ekki beitt. Samkvæmt rannsóknum eru þeir sem fá einkennin snemma á 

fullorðinsárunum lengur að sækja sér hjálp heldur en þeir sem eru komnir um eða yfir miðjan 

aldur. Þetta er talsvert áhyggjuefni þar sem að þunglyndi sem byrjar snemma á lífsleiðinni er oft 

alvarlegra en það sem byrjar seinna. Jafnframt hefur það mikil áhrif á þroska einstaklingsins og 

þróun hans í samfélaginu. Þessi snemmtæku einkenni hafa í för með sér meiri líkur á að 

viðkomandi hætti í menntaskóla eða fari síður í Háskóla þó að hann útskrifist úr menntaskóla. Í 

rannsóknum hafa einnig komið fram meiri líkur á unglingaþungun, slæmu parasambandi og 

skilnaði. Almennt dregur þunglyndi úr lífsgæðum og velferð einstaklinga (Kessler og Wang, 2009).   

Rannsókn Schoenbaum og félaga sýnir fram á mikilvægi þess að viðkomandi leiti sér 

viðeigandi aðstoðar eða meðferðar við þunglyndi þar sem það leiði til bættra lífsgæða og betri 

líðan viðkomandi. Í rannsókn þessari voru tveir hópar og var gerður samanburður á þeim að sex 

mánuðum liðnum. Einstaklingar beggja hópanna áttu við þunglyndi að stríða. Annar hópurinn 

samanstóð af þátttakendum sem höfðu fengið meðferð við þunglyndinu á meðan einstaklingar 

innan hins hópsins höfðu enga meðferð fengið. Niðurstaðan var sú að þeir sem fengið höfðu 

meðferð sýndu færri einkenni þunglyndis en hinir sem enga meðferð höfðu fengið. Munurinn var 

24% á móti 70%. Hærra hlutfall einstaklinga sem hlaut meðferð var með atvinnu og lífsgæði þeirra 

voru jafnframt betri en hjá hinum sem sóttu enga meðferð. Munurinn var 72% á móti 53%. 

(Schoenbaum, Unutzer, McCaffrey, Duan, Sherbourne, Wells, 2002).       

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2011,-b) er hægt að greina þunglyndi á 

heilsugæslustöðvum og veita viðkomandi viðeigandi meðferð í kjölfarið. Samkvæmt stofnuninni 

eru lyfjagjöf og sálfræðimeðferðir til dæmis taldar árangursríkar fyrir 60-80% þeirra sem veikjast. 

Til eru margar gerðir meðferða og er misjafnt eftir hverjum einstaklingi og sjúkdómi hans 

hverskonar meðferð hentar best og er árangursríkust. 
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2.8. Félagsráðgjöf á geðheilbrigðissviði  

Þunglyndi hefur víðtæk áhrif á líf þeirra sem veikjast af sjúkdómnum. Margir hafa þurft að glíma 

við félagslega útilokun og margskonar mismunun sem hafa skert tækifæri þeirra á mörgum 

sviðum, meðal annars fjárhagslega. Draumar margra eru brotnir og sjálfsmynd viðkomandi hefur 

beðið hnekki vegna alls þessa. Jafnframt eru oft erfiðleikar innan fjölskyldu viðkomandi þegar 

fjölskyldumeðlimir reyna að takast á við erfiðleikana og aðlagast breytingunum. Einstaklingur sem 

er þunglyndur reynir að kljást við þessa félagslegu og fjárhagslega þætti ásamt því að takast á við 

þær hindranir sem einkenni sjúkdómsins valda (Butler og Pritchard, 1983).  

Áhrif og afleiðingar þunglyndis eru víðtæk og eru félagsráðgjafar vel til þess fallnir að hjálpa 

þeim sem glíma við þennan sjúkdóm þar sem fag þeirra miðar að því að skoða einstaklinga í 

sambandi við umhverfi þeirra og samfélag. Félagsráðgjafinn skoðar þannig þá félagslegu, sálrænu, 

fjárhagslegu og líkamlegu þætti sem tengjast einstaklingum en þunglyndi hefur oftast neikvæð 

áhrif á alla þessa þætti (Butler og Pritchard, 1983). 

Hér á eftir verður félagsráðgjöf skilgreind og fjallað um starf félagsráðgjafa á geðsviði. 

Settar verða fram hugmyndir sem félagsráðgjafar vinna eftir og byggja á mismunandi kenningum.  

 

2.8.1. Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er ungt fag sem hefur verið að þróast frá aldamótunum 1900. Fagið rekur uppruna 

sinn til sjálfboðaliðastarfs í Bandaríkjunum þar sem bágstöddum þegnum samfélagsins var hjálpað 

á margvíslegan hátt. Þá kom í ljós að það skiptir máli hvernig hjálpin er veitt eigi hún að gagnast 

notandanum (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). 

Fræðigreinin byggði ekki á vísindalegum eða faglegum grunni til að byrja með en hefur þróast og 

vaxið mikið síðan þá. Í dag byggja félagsráðgjafar vinnu sína á niðurstöðum rannsókna og 

mismunandi kenningum allt eftir því hvert viðfangsefni og eðli vandamálsins er hverju sinni. 

Greinin sækir stoðir sínar í fjölmargar fræðigreinar og má þar nefna félagsfræði, sálarfræði, 

lögfræði, siðfræði, heimspeki og læknisfræði (Farley, William, Scott og Smith, 2005).  

Félagsráðgjafar hófu fyrst störf á Íslandi um 1960 og er starfsheiti þeirra lögverndað. 

Samkvæmt lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 hefur sá einn rétt til að kalla sig félagsráðgjafa hafi 

hann tilskilið leyfi frá landlækni. Jafnframt kveða lögin á um að óheimilt sé að ráða aðra en þá sem 

hafa starfsleyfi félagsráðgjafa til félagsráðgjafastarfa.  
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Vettvangur félagsráðgjafa er breiður. Þeir starfa hjá ríki, sveitarfélögum, félagasamtökum 

og sjálfstætt. Þeir taka á félagslegu óréttlæti, sinna rannsóknum, þróunarvinnu, pólitískri 

stefnumótun, ýmiskonar meðferðarvinnu og mannréttinda og mannúðarmálum (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.). 

 

2.8.2. Starf félagsráðgjafa og hugmyndafræði 

Félagsráðgjafar sem starfa á sviði heilbrigðismála fara eftir lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 

97/1990. Þar segir að allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem hægt 

er að veita á hverjum tíma. Tilgangur með þessari heilbrigðisþjónustu er að vernda andlegt, 

líkamlegt og félagslegt heilbrigði notendanna. Félagsráðgjafar sem vinna að geðheilbrigðismálum 

fara jafnframt eftir lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Markmið þeirra er að tryggja fötluðum 

jafnrétti og lífskjör til jafns á við lífskjör annarra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa 

eðlilegu lífi.  

Á geðsviði Landspítalans störfuðu í apríl árið 2010, 51 félagsráðgjafi í 46 stöðugildum 

(Landspítali, 2010). Ásamt því að starfa eftir lögum og reglugerðum sem tilheyra heilbrigðissviði 

byggja félagsráðgjafar vinnu sína á fyrri reynslu og innsæi í starfi, kenningarlegum grunni og 

sannreyndum rannsóknum (e. evidence based practice). Má þar nefna sál- og félagsfræðilegar 

kenningar eins og kreppukenningar, kerfiskenningar (e. system theories) og valdeflingu (e. 

empowerment). Alltaf hafa þeir að leiðarljósi þá hugmyndafræði að nálgast skuli viðfangsefni sín út 

frá heildarsýn. Með þessa þætti í farteskinu og sjálfan sig sem verkfæri nálgast félagsráðgjafinn 

notendur og fjölskyldu þeirra og hjálpar þeim að takast á við þær breytingar sem geðsjúkdómar 

hafa í för með sér. Markmiðið er að notandinn og fjölskylda hans nái eins góðu tilfinningalegu 

jafnvægi og mögulegt er svo þau geti verið sátt og virk í sínu félagslega umhverfi (Vigdís Jónsdóttir, 

2006).  

 

2.8.3. Heildarsýn félagsráðgjafa 

Þunglyndir einstaklingar eru ekki einungis að glíma við sálræna þætti þegar þeir takast á við 

þunglyndi. Þeir glíma oft líka við líkamlegan, félagslegan, umhverfislegan og fjárhagslegan vanda 

(World Health Organization, 2011,-b). Þessir þættir tengjast allir í lífi viðkomandi og hafa áhrif hver 
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á annan. Því er mikilvægt að beita heildarsýn og skoða alla þessa þætti þegar reynt er að aðstoða 

einstaklinga (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Að baki heildarsýnar býr sú hugsun að hver og einn einstaklingur sé margbrotinn og 

sérstakur. Jafnframt að hver einstaklingur hafi mismunandi tengsl við fjölskyldu, vini og stofnanir 

og annað sem finna má í umhverfi hans og hefur áhrif á líf hans. Því þarf að skoða aðstæður hans 

út frá mörgum ólíkum hliðum í samhengi við umhverfi hans og samfélagið í heild (Vigdís Jónsdóttir, 

2006).  

Mikilvægt er að skoða þá veikleika og styrkleika sem notandinn býr yfir. Hægt er að vinna 

með og draga úr veikleikum hans í meðferðarvinnunni en byggja á og nýta þá styrkleika sem hann 

hefur. Félagsráðgjafinn fær upplýsingar um stöðu þessa fjölbreytilegu þátta hjá sjúklingnum og 

metur aðstæður hans og réttindi í kjölfarið. Hann skoðar einnig hvaða þekkingu notandinn býr yfir 

sem gæti gagnast honum við að nýta félagsráðgjöfina og þau úrræði sem standa til boða (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006).   

Félagsráðgjafinn þarf því að vera vel heima á mörgum sviðum og hefur í námi og starfi 

tileinkað sér víðtæka þekkingu þar sem hið almenna og hið sértæka helst í hendur. Jafnframt þarf 

hann að sérhæfa sig í og dýpka þekkinguna á þeim málaflokki sem hann fæst við hverju sinni. Hann 

þarf að þekkja vel til hugmynda um félagslegt réttlæti og mannréttindi ásamt þeim samfélagslegu 

úrræðum sem gagnast gætu einstaklingnum. Hann þarf að kunna skil á kenningum um mannlega 

hegðun og geta greint hvernig umhverfið og fólk spila saman og hafa áhrif á hvort annað (Lára 

Björnsdóttir, 2006).  

 

2.8.4. Kerfiskenningin  

Kerfiskenningin er ein þeirra kenninga sem félagsráðgjafar á geðsviði Landspítalans nota í starfi 

sínu með þunglyndum einstaklingum (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006). Samkvæmt kenningunni er einstaklingurinn hluti af mörgum kerfum sem 

spila saman og hafa áhrif á hvort annað. Kenning þessi hefur þróast frá eldri kerfiskenningu (e. 

General system theory) sem kom úr smiðju Ludwig von Bertalanffy. Kenning hans var notuð í 

líffræði og byggði á því að allar lífverur væru kerfi sem hefðu áhrif á hvort annað. Hann skoðaði 

samspil kerfanna í stærra og smærra samhengi.  (Payne, 2005, Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur 

Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006).  
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Síðar var farið að skoða þessa kenningu í félagslegu samhengi þar sem hver einstaklingur 

var álitinn tilheyra margvíslegum kerfum sem hafa áhrif hvort á annað. Kerfin voru misstór og má 

til dæmis nefna fjölskyldu einstaklingsins, skóla og heilsugæslu. Kenningin skoðar þannig 

einstaklinginn útfrá þeim áhrifum sem umhverfið hefur á hann og samspil milli kerfanna (Payne, 

2005).  

Þar sem öll kerfin eru samtengd getur hver breyting sem verður á aðstæðum 

einstaklingsins haft áhrif á umhverfi hans og tengslanet. Þannig gerir kerfiskenningin ráð fyrir því 

að veikist einn meðlimur fjölskyldunnar hafi það ekki einungis áhrif á einstaklinginn sjálfan heldur 

fjölskylduna í heild sinni. Fjölskyldan þarf í kjölfarið að endurskipuleggja sig þar sem hlutverk innan 

hennar riðlast þegar fylla þarf í skarð þess þunglynda sem verður oftast óvirkur á mörgum sviðum 

vegna veikindanna. Einstaklingar tilheyra allir mismunandi fjölskyldum sem búa yfir sínum 

eiginleikum og ganga út frá sínum gildum og venjum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Sumir einstaklingar 

hafa lítið eða ekkert samband við fjölskyldu sína eða hafa lítið sem ekkert tengslanet og eru 

einangraðir. Aðrir hafa að baki sér stóran hóp vina og ættingja sem styðja þá og hjálpa á erfiðum 

tímum. Þessir þættir geta verið misjafnir og ólíkir hjá hverjum og einum (Newman og Grauerholz, 

2002). Mikilvægt er að skoða þá vel og vinna útfrá sérstöðu hvers og eins.    

 

2.8.5. Kreppukenningar 

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eiga þeir rétt á stuðningi frá ættingjum sínum 

og öðrum meðan á meðferð og dvöl á sjúkrahúsi stendur. Jafnframt er fjölskylda sjúklings oftast 

einn mikilvægasti og besti stuðningurinn sem hann getur fengið meðan á meðferðarvinnu stendur. 

Því er mikilvægt að fjölskylda hans fái greinagóðar upplýsingar, ráðgjöf og stuðning svo hún geti 

stutt sjúklinginn eins vel og mögulegt er (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Algengt er að fjölskyldur upplifi ákveðna kreppu þegar líf eins fjölskyldumeðlimsins tekur 

erfiðum breytingum sem hann nær ekki tökum á. Breytingarnar verða að áfalli sem er óskiljanlegt 

fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans. Þær aðferðir sem áður voru notaðar til að vinna bug á 

erfiðleikum duga ekki í þetta sinn og þau sjá ekki hvernig hægt er að ráða fram úr aðstæðunum. 

Kreppa sem þessi getur leitt til þunglyndis, kvíða, reiði, streitu og líkamlegra einkenna (Björg 

Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006).  
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Aðstandendur geðsjúkra syrgja einstaklinginn eins og hann var áður en hann veiktist. Fólk 

mætir nýjum veruleika sem það á oft erfitt með að sætta sig við á sama tíma og það reynir að 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006).  

Mikilvægt er að hjálpa fjölskyldunni í gegnum kreppuna svo hún geti tekist á við nýjar 

aðstæður sínar. Félagsráðgjafar starfa því oft eftir hugmyndafræði kreppukenninga til að hjálpa 

fjölskyldunni í gegnum breytingarnar. Félagsráðgjafinn skoðar þær breytingar sem fjölskyldan er að 

ganga í gegnum. Hann skoðar á hvaða skeiði fjölskyldan er. Hvort það eru börn á heimilinu eða 

unglingar eða hvort börnin séu uppkomin og flutt að heiman. Félagsráðgjafinn skoðar einnig hvaða 

félagslegu hlutverkum fjölskyldumeðlimirnir hafa gegnt hingað til. Hvort sá sem veiktist var 

aðalfyrirvinna heimilisins eða jafnvel heimavinnandi með ung börn. Formgerð fjölskyldunnar 

breytist þar sem einn meðlimur hennar er orðinn óvirkur og fjölskyldumeðlimirnir reyna að koma 

aftur jafnvægi á fjölskyldulífið. Félagsráðgjafinn leitast við að fræða fjölskylduna og útskýra þá 

kreppu sem hún upplifir (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir).  

 

2.8.6. Valdefling 

Samstarf félagsráðgjafans og notanda þjónustunnar er mjög mikilvægt í allri vinnu sem miðaðar að 

því að einstaklingurinn nái ásættanlegum bata. Traust er forsenda þess að samstarfið gangi vel. Því 

er mikilvægt að félagsráðgjafinn vandi vinnubrögð sín og byrji á því að byggja upp gott 

meðferðarsamband með notandanum. Félagsráðgjafinn mætir einstaklingnum þar sem hann er 

staddur í því ferli að takast á við sjúkdóminn og því sem honum fylgir. Hann ber virðingu fyrir 

sjúklingnum og sjálfsákvörðunarrétti hans. Hann er meðvitaður um að sjúklingurinn er 

sérfræðingur í sínu lífi meðan félagsráðgjafinn sjálfur er sérfræðingur í samfélagslegum úrræðum 

og sálfélagslegri stuðningsvinnu. Skoðanir einstaklingsins eru jafngildar og mikilvægar og 

félagsráðgjafans sem veitir einstaklingnum stuðning og hjálp til sjálfshjálpar til að hann geti tekið 

upplýsta ákvörðun um hvaða úrræði sé honum fyrir bestu (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Að baki þessari 

vinnu félagsráðgjafans er hugtakið valdefling sem hefur það að markmiði að auka lífsgæði 

einstaklingsins. Að valdefla einstaklinginn þýðir að hjálpa honum að öðlast aukið vald. Hann fær til 

dæmis aukið vald með því að velja sjálfur þá þjónustu sem hann þarf og gæti gagnast honum. 
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Þannig er reynt að veita hjálp til sjálfshjálpar svo að notandinn nái aftur stjórn á eigin lífi og 

markmiðum sínum. Það að vera við stjórnvölinn gefur einstaklingnum aukið sjálfstraust, von og 

trú. Hann finnur hvers megnugur hann er og verður virkari í meðferðarferlinu. Valdefling sem þessi 

styrkir sjálfsmynd hans og hvernig hann sér sjálfan sig í tengslum við samfélagið. Fyrir vikið verður 

hann virkari og ánægðari (María Jónsdóttir, 2006).  

Viðtalstækni félagsráðgjafans skipar stóran sess í vinnu hans og er undirstaða þess að gott 

samstarf verði að raunveruleika hjá félagsráðgjafanum og notandanum. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafinn nái til einstaklingsins á hans eigin forsendum. Hann þarf að sýna samkennd, 

tillitssemi og beita virkri hlustun. Það þýðir að hann notar öll skilningarvit þegar hann les í sögð og 

ósögð orð notandans og tilfinningar hans. Þannig kynnist hann persónuleika einstaklingsins og 

þörfum hans. Litið er á notanda þjónustunnar og fjölskyldu hans sem samstarfsaðila þar sem 

skoðanir þeirra og virk þátttaka skipta sköpum. Við veikindi eins og þunglyndi hafa tengsl hans við 

fjölskyldu og samfélag oft rofnað að einhverju leyti. Félagsráðgjafinn hjálpar einstaklingnum að 

endurheimta virkni og félagslega færni á ný. Hann er því ákveðin brú fyrir notandann til að komast 

aftur út í samfélagið og öðlast fyrri lífsgæði (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og 

Sveinbjörg J. Svavarsdóttir).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 
 

 

3. Aðferð 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður sú aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina kynnt fyrir 

lesendum. Rannsóknarspurningar verða settar fram ásamt því sem sagt verður frá því 

rannsóknarsniði sem notast var við. Jafnframt verður greint frá því með hvaða hætti þátttakendur 

voru valdir. Þá verður fjallað um kosti og galla rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál sett fram.  

 

3.1. Rannsóknarspurningar 

Hvaða þættir hjálpa einstaklingum með þunglyndi á leið sinni að bata?  

Finna einstaklingar með þunglyndi fyrir fordómum annarra eða sjálfsfordómum og ef svo er hafa 

þeir áhrif á bata viðkomandi?    

 

3.2. Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Áhugavert hefði verið að nota bæði 

eigindlega aðferð og megindlega þar sem viðtöl hefðu verið tekin og spurningakönnun send út. Þar 

sem tíminn var mjög naumur var ákveðið að einblína einungis á eina aðferð og varð eigindlega 

aðferð fyrir valinu þar sem mér þótti spennandi að dýpka skilning minn á viðfangsefninu. Jafnframt 

finnst mér eigindleg aðferð betur til þess fallin að auka skilning fólks heldur en megindleg 

rannsóknaraðferð.    

Eigindleg rannsóknaraðferð er gjarnan notuð þegar verið er að skoða líf fólks, sögu þess, 

skoðanir, viðhorf eða hegðun. Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á reynsluheimi viðmælandans 

þar sem hann lýsir reynslu sinni, tilfinningum, hegðun og öðru sem hann kýs að tala um, frá eigin 

sjónarhóli. Þannig leitast eigindlegar rannsóknaraðferðir við að útskýra félagslegan veruleika 

einstaklinganna á ákveðnu efni. Þessi nálgun er til þess fallin að auka skilning rannsakanda og 

annarra á viðfangsefninu (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Tvær megin aðferðir eru notaðar við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Aðferðirnar eru viðtöl 

og þátttökuathugun. Í þessari rannsókn var notast við hálf-stöðluð viðtöl við gagnaöflunina og þau 

hljóðrituð á hljóðupptökutæki. Þegar um hálfstöðluð viðtöl er að ræða er umræðuefni viðtalsins 

afmarkað en innihald samræðanna engu að síður opið. Markmið með hálf-stöðluðum viðtölum er 
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að nálgast efnið opið og gefa viðmælendum tækifæri á því að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með 

eigin orðum (Esterberg, 2002, Kvale og Brinkmann, 2009). 

Viðtölin voru undirbúin með svokölluðum viðtalsvísi. Viðtalsvísirinn er listi yfir það efni sem 

rannsakandinn vill fara yfir í viðtalinu. Með opnu viðtali getur rannsakandi fengið dýpri skilning á 

skoðun viðmælanda og þeim atriðum sem hann telur mikilvæg (Esterberg, 2002, Kvale og 

Brinkmann, 2009).  

Mikilvægt er að hlusta vel á viðmælendur og spyrja nánar út í það sem fram kemur í 

viðtölunum til að dýpka skilninginn en fara ekki mikið út fyrir efni viðtalsvísisins. Jafnframt þarf 

rannsakandi að geta lesið í hegðun og túlkun viðmælandans en það er talið mikilvægt þegar kemur 

að túlkun gagnanna. Rannsakandi þarf einnig að vera meðvitaður um þau áhrif sem hann sjálfur 

gæti haft á viðmælendurna og rannsóknina sjálfa. Mikilvægt er að rannsakandi sé trúr þeim 

gögnum sem aflað er (Silverman, 2008).  

 

3.3. Kostir og gallar rannsóknar   

Eigindleg viðtöl eru vel til þess fallin að fanga upplifanir fólks á ákveðnum atriðum og auka um leið 

skilning annarra á efninu þó að úrtakshópurinn sé ekki stór. Með þessari aðferð er ekki verið að 

alhæfa frá úrtakinu yfir á þýðið því ekki er hægt að gera ráð fyrir að reynsla þessa litla hóps 

endurspegli reynslu annarra í sömu sporum. Margir telja skort á alhæfingargildi vera helsta galla 

eigindlegra aðferða. Mörg eigindleg viðtöl geta þó gefið trúverðuga niðurstöðu (Esterberg, 2002).  

Annar veikleiki sem fylgir þessari aðferðafræði er sá að túlkun gagnanna veltur alfarið á 

rannsakanda og hljóta skoðanir hans, reynsla og upplifanir alltaf að lita gögnin að einhverju leyti, 

þó viðkomandi sé meðvitaður um þessa staðreynd og eins trúr gögnum sínum og hugsast getur 

(Kvale og Brinkmann, 2009).  

Styrkleiki eigindlegra rannsóknaraðferða er sá að gagna er aflað milliliðalaust frá 

viðmælanda. Því getur rannsakandinn reynt að undirbúa sig þannig að hann hafi sem minnst áhrif 

á viðmælandann og niðurstöður rannsóknarinnar. 

Ég sem rannsakandi, hafði nokkuð mótaðar hugmyndir um þunglyndi og hvernig fólk 

upplifir sjúkdóm sem þennan. Þetta má telja veikleika rannsóknar þar sem hugmyndir mínar og 

skoðanir gætu haft áhrif á viðtölin og niðurstöður rannsóknarinnar. Til að takmarka áhrif mín á 
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rannsóknina reyndi ég að vera eins hlutlaus og mögulegt var. Það gerði ég með því að setjast niður 

áður en viðtölin voru tekin og skrifa niður þær hugmyndir og skoðanir sem ég hafði um þunglyndi, 

bata og fordóma. Með því að vera meðvituð um mínar hugmyndir beitti ég gagnrýnni hugsun og 

bjó til vel ígrundaðan viðtalsvísi.  

Til að hafa sem minnst áhrif á viðmælandann í viðtalinu sjálfu var ég meðvituð um að spyrja 

ekki leiðandi spurninga. Jafnframt reyndi ég að hafa spurningarnar ekki of margar en hafði þær í 

staðinn opnar eða víðar. Ég reyndi að trufla ekki frásögn viðmælandans. Ég var einnig meðvituð 

um að leyfa þögninni að lifa í viðtölunum í stað þess að grípa orðið eins og gjarnan er gert þegar 

þögn hefur verið í stutta stund. Þannig fékk viðmælandinn tækifæri til að velta spurningum mínum 

fyrir sér og hugsa á milli þess sem hann tjáði sig. Með því að leyfa honum að tala nokkuð óhindrað 

tel ég að hann hafi kost á að segja það sem honum liggur á hjarta þar sem hann fær tækifæri til að 

velja umræðuefnið þó það sé innan ákveðins ramma. Sé þessi aðferð notuð geta komið fram 

áhugaverð atriði sem mér sem rannsakanda hefði ekki dottið í hug að spyrja um. Jafnframt gætti 

ég þess að spyrja nánar út í mörg þeirra atriða sem komu fram í viðtölunum til að vera viss um að 

skilja viðmælandann rétt og til að fá dýpri skilning á sögu hans og hugmyndum.   

 Hugsanlegt er að þeir sem velji að taka þátt í rannsókn sem þessari sé fólk sem er frekar 

opið með sjúkdóm sinn. Því missi ég af þeim sem glíma við mikla sjálfsfordóma og skömm því þeir 

bjóðist síður til að taka þátt vegna skömmustukenndar. Þetta má flokka sem veikleika 

rannsóknarinnar.  

    

3.4. Undirbúningur og framkvæmd  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í september þar sem heimilda var aflað og hafist handa við 

að skrifa fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Um miðjan sama mánuð var sendur tölvupóstur á Auði 

Axelsdóttur, forsvarsmann Hugarafls (sjá viðauka II), þar sem tilvonandi rannsókn var kynnt fyrir 

henni og hún beðin um aðstoð við að afla þátttakenda fyrir rannsóknina. Auður kom á framfæri 

óskum mínum um þátttöku í rannsókninni og sjö einstaklingar samþykktu þátttöku. Auður sendi 

mér póstföng, nöfn og símanúmer þeirra sem vildu taka þátt og ég sendi í framhaldinu tölvupóst á 

þá og útskýrði markmið og tilgang rannsóknarinnar. Vel gekk að fá svör við póstinum og ég mældi 

mér mót við hvern og einn þátttakanda.  
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3.5. þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með markmiðs úrtaki. Markmiðs úrtak er þegar rannsakandi finnur 

viðmælendur sem falla að þeim kröfum sem gerðar eru svo þeir henti rannsókninni (Silverman, 

2008). Í þessari rannsókn var gert ráð fyrir viðmælendum sem höfðu að eigin mati upplifað 

þunglyndi. Áætlað var að taka átta djúpviðtöl við einstaklinga sem eru meðlimir í Hugarafli (sjá 

viðauka II). Sjö einstaklingar fengust til þátttöku í rannsókninni, sex konur og einn karl sem eru á 

aldrinum 29 – 52 ára. Allir viðmælendurnir nema tveir eru einhleypir. Annar þessara tveggja er í 

sambúð og hinn er giftur. Að undanskildum tveimur eiga allir þátttakendurnir börn. Fjórir 

viðmælendanna höfðu lokið háskólaprófi af einhverju tagi. Einn hafði lokið stúdentsprófi og 

framhaldsnámi sem þó telst ekki háskólapróf. Einn hafði lokið stúdentsprófi ásamt nokkrum fögum 

í háskóla og annar hafði lokið grunnskólaprófi og var vel á veg kominn með að ljúka stúdentsprófi.  

 

3.6. Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Ég bauð viðmælendum mínum upp á þann möguleika að taka viðtalið í húsakynnum Hugarafls eða 

á öðrum stað að eigin vali. Allir þátttakendur nema einn völdu að viðtalið yrði tekið í Hugarafli. 

Þetta eina viðtal sem ekki fór fram í Hugarafli fór fram á heimili viðmælandans. Lögð var áhersla á 

að taka viðtölin á rólegum og lokuðum stað, sem væri þægilegur fyrir viðmælandann. Jafnframt að 

truflun væri sem minnst og hægt að tala án þess að hætta væri á að óviðkomandi heyrði það sem 

sagt var.  

Viðtölin voru hljóðrituð á upptökutæki og afrituð orð fyrir orð á tölvu. Nöfnum viðmælanda 

var breytt um leið og viðtölin voru afrituð. Þegar lokið var við að afrita hvert viðtal var því eytt af 

upptökutækinu. Hvert viðtal var afritað og skoðað áður en næsta var tekið til að sjá hvort eitthvað 

nýtt hefði komið fram sem áhugavert væri að spyrja um í næsta viðtali. Hvert viðtal tók allt frá 45 

mínútum til einnar og hálfrar klukkustundar. Meðallengd viðtalanna sjö var 58 mínútur og töldu 

gögnin samtals 180 blaðsíður.  

Þegar gagnaöflun og afritun var lokið var hafist handa við að vinna úr gögnunum og greina 

þau. Þeirri aðferð var beitt að nota opna og markvissa kóðun. Estererg (2002) telur best að öðlast 

tilfinningu fyrir gögnunum með kóðun. Þá eru gögnin flokkuð svo hægt sé að vinna með þau. Fyrst 
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er opinni kóðun beitt þar sem rannsakandi reynir að koma auga á þau þemu og hugtök sem leynast 

í gögnunum. Næst er markvissri kóðun beitt þar sem rannsakandi leitar markvisst að sömu þemu 

og hugtökum í öllum gögnunum og vinnur með þau.     

 

3.7. Siðferðilegir þættir  

Rannsókn þessi er um upplifun viðmælenda af þunglyndi sem getur verið mjög erfið reynsla oft og 

tíðum. Tilkynning um rannsóknina var send til persónuverndar en samkvæmt lögfræðingi þeirra 

var ekki þörf á að sækja um leyfi til vísindasiðanefndar eins og oft er gert þegar um viðkvæm 

málefni er að ræða. Ástæða þessa er sú að ég, sem rannsakandi, fékk ekki neinar upplýsingar um 

viðmælendur sem gerðu mér kleift að hafa samband við þá án þeirra samþykkis eða vitundar. 

Forsvarsmaður Hugarafls, sem viðmælendurnir eru allir meðlimir í, bauð þeim að taka þátt í 

rannsókninni og fékk leyfi þeirra sem vildu taka þátt til að senda mér póstfang, nafn og símanúmer 

viðkomandi. 

Viðtöl sem tekin eru um viðkvæm málefni byggja oft á sárri reynslu viðmælandans og geta 

komið á tilfinningalegu róti hjá honum. Rannsakandi þarf því að vera undir það búinn en hann er ef 

til vill ekki fær um að takast á við þessar aðstæður og veita viðmælandanum þá aðstoð sem hann 

þarf í kjölfarið (Sigurður Kristinsson, 2003).   

 Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við sjö meðlimi Hugarafls. Ég var vel meðvituð um þá 

tilfinningalegu erfiðleika sem viðtölin gætu skapað hjá viðmælendunum. Ég sjálf hef ekki neinar 

forsendur til að takast á við þær aðstæður sem gætu skapast og því er nauðsynlegt að geta vísað 

viðmælendum á fagaðila sem getur hjálpað þeim ef svo ber undir. Þar sem þátttakendurnir eru 

allir meðlimir í Hugarafli var hinsvegar ekki þörf fyrir þesskonar öryggisnet. Í Hugarafli hafa þeir 

aðgang að sálfræðingi, iðjuþjálfum og öðrum notendum sem geta hjálpað þeim ef þörf er á.  

Áður en viðtölin hófust voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki fyrir þátttöku 

sinni í rannsókninni. Þar kom fram hvert markmið rannsóknarinnar væri og hver væri ábyrgðarmaður. 

Einnig var greint frá því hvernig gögnin yrðu meðhöndluð og að persónuupplýsingum eins og nöfnum þeirra 

yrði breytt til þess að ekki mætti rekja gögnin til þeirra á nokkurn hátt. Þá kom fram að gögnum yrði eytt af 

hljóðupptökutækinu að rannsókn lokinni (sjá viðauka V). Áður en viðtalið hófst spurði ég viðkomandi hvort 

eitthvað væri óljóst eða hvort hann vildi spyrja einhverra spurninga varðandi rannsóknina. Að því loknu 

hófst viðtalið. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil og rannsóknarspurningum svarað. Við 

greiningu gagna komu nokkrir sameiginlegir þættir fram hjá viðmælendum. Þáttunum var skipt í 

fjögur þemu. Þau eru bati, fordómar annarra, sjálfsfordómar og að leita sér hjálpar. Fyrsta þemað 

snýr að bata þar sem fram koma þættir sem ýta undir bata viðmælenda minna. Annað þemað er 

um þá fordóma sem að viðmælendur hafa fundið fyrir, að eigin mati, frá öðrum. Þar er um að 

ræða heilbrigðisstarfsfólk, fjölskyldu, vini og aðra samborgara. Þriðja þemað snýr að þeim 

sjálfsfordómum og neikvæðu viðhorfum sem viðmælandi hefur í eigin garð. Fjórða þemað fjallar 

um leit viðmælanda að faghjálp. Þar er skoðað hversu langur tími leið frá því að þunglyndis 

einkennin komu fram, þar til viðkomandi leitar eftir aðstoð fagaðila. Þessir fjórir þættir, bati, 

fordómar og sjálfsfordómar tengjast að einhverju leyti og hafa áhrif hvor á annan á sama tíma og 

þeir hafa áhrif á einstaklinginn. Því geta þemun skarast og ákveðin atriði tilheyrt fleiri en einu 

þema.     
Vísað verður í viðtölin og beinar tilvitnanir settar fram til stuðnings og skýringar á 

niðurstöðunum. Við framsetningu tilvitnana eru þrír punktar notaðir sem tákn um þögn 

viðmælandans, þegar hann gerir hlé á máli sínu. Þá koma einnig fram skástrik og eru þau notuð 

þegar frásögn viðmælandans er ekki ein samfella heldur klippt í sundur og skeytt saman 

annarsstaðar.     

 

4.1. Bati 

Bati virðist vera mjög persónulegt ferli hvers og eins þar sem mismunandi einstaklingar finna ólíkar 

leiðir að betri líðan. Þó voru nokkur atriði sem að allir viðmælendurnir nefndu sem batahvetjandi. 

Þessi atriði voru hollt matarræði, hreyfing, reglulegur og nægur svefn og fastar dagsvenjur.  Einnig 

nefndu allir mikilvægi þess að öðlast ákveðið innsæi í veikindi sín til dæmis með því að vera 

meðvituð um og draga úr miklum og óraunhæfum kröfum sem þau höfðu til sjálfs síns í stað þess 

að leyfa sjálfsgagnrýninni að taka völdin. Jafnframt töluðu allir um hversu mikilvægt það væri að fá 

stuðning og skilning annarra og einna mikilvægast fannst þeim að geta hitt fólk í sömu sporum til 

að ræða við. Þá væri mjög hvetjandi að umgangast og sjá aðra einstaklinga sem væru á batavegi. 

Allir viðmælendur nefndu hversu mikilvæg vonin er og sú trú að hægt sé að ná betri líðan og bata. 
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Viðmælendurnir töluðu einnig um miklilvægi valdeflingar þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur í sínu bataferli, beri ábyrgð á sjúkdómnum og vinni sjálfur að leiðum sem 

ýta undir bata. Aðstoð sem sótt er til fagaðila byggi þannig á samvinnu og jafningjagrunni í stað 

þess að ábyrgðin sé alfarið lögð í hendur þeirra. Þessi aðferð sé hvetjandi þar sem einstaklingarnir 

finni styrk sinn og eflist við það.  

Ýmsir aðrir þættir voru nefndir í viðtölunum sem voru þó ekki sameiginlegir með öllum. 

Allir höfðu einhverntímann á veikindatímabilinu nýtt sér ýmsa faghjálp en misjafnt var hverskonar 

hjálp fólk hafði sótt sér. Sumir höfðu sótt sér sálfræðimeðferð aðrir viðtöl hjá félagsráðgjafa og enn 

aðrir höfðu fengið einhverskonar meðferð hjá geðlækni, eða geðhjúkrunarfræðingi. Flestir höfðu 

prófað fleiri en eina tegund faghjálpar. Hjálpin gagnaðist þeim misvel en nokkrir töluðu um að 

hugræn atferlismeðferð hefði gagnast þeim hvað mest. Margir voru líka á lyfjum sem þeir sögðu 

hafa hjálpað sér mikið. Aðrir sögðu tólfspora kerfi þar sem sjálfsvinna er í fyrirrúmi hafa haft mikið 

að segja fyrir sig. Nokkrir nefndu mikilvægi þess að hafa eitthvert raunverulegt hlutverk og gildi. 

Aðrir töluðu um hversu mikið það gæfi þeim að hjálpa öðrum í sömu sporum. Einn viðmælandi 

notaði dagsljósalampa og annar reyndi að lifa í núinu og njóta allra þeirra litlu hluta sem hann var 

að fást við hverju sinni. Þannig var ótal aðferðum beitt til að komast í gegnum vanlíðanina og 

uppskera betri tíð eða eins og einn viðmælandi minn, Aron, orðaði það: “þetta er svolítil 

persónuleg rannsóknarvinna sko... //það tekur hver og einn það sem að honum finnst bara vera 

fyrir sig... Já ehh... svona hlaðborð sko.”  

 

4.1.1. Matarræði, hreyfing, svefn og fastar venjur 

Allir viðmælendurnir töluðu um mikilvægi þess að borða hollan mat, hreyfa sig, sofa vel og 

reglulega og hafa góða rútínu á hlutunum. Þessi atriði snerta líkamlega vellíðan og því virðast 

líkamlegir þættir ekki síður mikilvægir en andlegir til að hafa áhrif á þunglyndi.  

Viðmælendurnir höfðu lært smám saman hvaða matur hentaði best til að draga úr vanlíðan 

sinni. Flestir borðuðu það sem almennt telst hollur og næringarríkur matur og reyndu að sleppa 

skyndibitafæði, nammi og gosi. Sumir höfðu þó fundið að ákveðnar fæðutegundir, eins og hveiti og 

mjólkurvörur, fóru illa í þá og reyndu því að sleppa þeim.  
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Jafnframt höfðu þeir áttað sig á hverskonar hreyfing hentaði þeim og hversu mikil hún 

þurfti að vera til þess að þeim liði sem best. Margir nýttu til dæmis líkamsræktarstöðvar landsins, 

fóru í gönguferðir í náttúrunni eða syntu sér til heilsubóta.  

Svefninn var líka mikilvægur fyrir alla viðmælendurna. Flestir töluðu um hversu áríðandi 

það væri að hafa reglu á svefninum. Einnig að passa að svefninn væri nægur svo að almennileg 

hvíld fengist. Með góðri hvíld væri auðveldara að takast á við næsta dag og því sem honum fylgdi. 

Viðmælendurnir höfðu þannig fundið út hversu mikill svefn væri ákjósanlegur fyrir þá og á hvaða 

tíma væri best fyrir þá að fara að sofa og vakna.   

Allir viðmælendurnir sögðu daglega rútínu hjálpa sér mikið í baráttu sinni við þunglyndið. 

Rútínan virtist meðal annars verða til þess að viðmælendurnir náðu betur að fylgjast með 

fyrrgreindum þáttum, svefni, mataræði og hreyfingu, og passa upp á að þeim væri sinnt eins og 

þyrfti.  

Með því að hlusta á líkamann og prófa sig áfram virtust viðmælendurnir hafa öðlast þá 

færni að vera meðvitaðir um hvað væri best fyrir þeirra líkama til að til að öðlast betri andlega 

líðan eða bata.  

 

Sylvía lýsir því hversu mikilvægir þættir matarræði, hreyfing, svefn og rútína eru til að halda henni í 

jafnvægi og líða vel.  Hún segir þessa þætti virka sem forvörn gegn þunglyndinu:  

 

... ég þarf að passa mig á matarræðinu... bara regla á svefn... og 

hreyfingin skiptir alveg rosalega miklu mál... //ef ég ætla að vera heil... 

passa uppá rútínuna... 

 

Elín talar hér um mikilvægi holls mataræðis, hreyfingar og svefns: 

 

... það er þrennt sem að þarf að passa það er svefninn, næringin og 

hreyfingin... //mér finnst sko andlegt og líkamlegt ástand vinna svo 

rosalega mikið saman... 
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4.1.2. Von 

Allir þátttakendur höfðu velt fyrir sér hvort möguleiki væri á að ná sér af þunglyndinu eða hvort 

þeim ætti einhvern tímann eftir að líða betur. Flestir fóru í gegnum erfið tímabil þar sem þeir sáu 

enga leið út og trúðu því að þeir myndu aldrei ná bata. Allir viðmælendur voru sammála um það að 

vonin væri eitt af því sem mestu máli skipti ef viðkomandi ætti að ná framförum með sjúkdóminn. 

Sé vonin ekki til staðar líta viðmælendur svo á að þeim geti ekki batnað. Trúi þeir því að enginn 

möguleiki sé á bata reyna þeir ekki að finna leiðir til að öðlast bata eða takast á við sjúkdóminn.  

 

Kristín upplifði tímabili þar sem hún hélt að sér mundi aldrei batna. Hún orðar upplifun sína af 

vonleysinu á eftirfarandi hátt: 

 

... manni líður eins og þetta muni aldrei batna... og þetta sé bara myrkur 

og hversvegna ætti maður að vera að djöflast áfram í gegnum lífið þegar 

þetta er ekkert nema kvöl...  

 

Elín segist einnig hafa fundið fyrir algjöru vonleysi á stundum sem hafi drepið niður lífsviljann og 

hvötina til að reyna að hafa áhrif á ástand sitt.    

 

... veistu það að vonleysið... það er eiginlega það versta við þunglyndið... 

og það getur drepið fólk vegna þess að ég veit það alveg að í mínu 

vonleysi til dæmis fannst mér stundum bara fáránlegt að vera að reyna að 

lifa... //þegar fólk er vonlaust sér það ekki tilgang með neinu... ekki 

tilgang með að fara á fætur, taka lyfin sín... ekki tilgangur að lifa... 

 

Hjá mörgum viðmælendanna kom fram hversu mikil áhrif vonin hefur á bataferlið sé hún til staðar. 

Hún virðist veita ákveðna bjartsýni og jákvæðni sem gefur viðkomandi kraft til að takast á við 

sjúkdóminn og finna leiðir til að lifa ánægjulegu lífi eða öðlast bata. Það virðist þó misjafnt hvaðan 

vonin kemur en margir viðmælendanna höfðu reynt að sækja vonina að utan þar sem þeir leituðu 

álits fagaðila og spurðust fyrir um batahorfur sínar.  
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Kolbrún talaði um mikilvægi vonarinnar en hún segir vonina hafa hjálpað sér mikið, eða eins og 

hún orðaði það:   

 

... það hefur hjálpað að trúa því fyrir það fyrsta að ég geti náð bata... það 

fleytir manni mikið áfram... 

 

Kristín er ein þeirra sem reyndi að sækja vonina að utan. Hún segir frá því hvernig hún reyndi að 

fræðast um sjúkdóm sinn þar sem hún leitaði eftir áliti fagaðila og spurði hann um batahorfur 

sínar. Þannig leitar hún að von til að geta haldið áfram með lífið í trú á betri tíma.    

 

ég var alltaf að velta fyrir mér sko þú veist getur mér batnað... og ég fékk 

aldrei nein svör við því... hún [geðlæknirinn] eyddi því alltaf...  

 

Margir öðluðust von og trú á að hægt væri að ná bata frá öðrum einstaklingum sem glímt höfðu 

við þunglyndi og náð bata eða betri líðan. Þannig voru aðrir einstaklingar á batabraut fyrirmynd og 

hvatning fyrir þá sem styttra voru komnir í bataferli sínu.  

 

Jenný öðlaðist vonina frá öðrum einstaklingum sem höfðu glímt við þunglyndi en voru nú á 

batabraut. Með því að umgangast og ræða við þessa einstaklinga fór hún að trúa að hún hefði 

eitthvað að segja um veikindi sín og gæti glímt við þau. 

 

... það var ekki fyrr en ég byrjaði að sækja fundi... og vera hér [í Hugarafli] 

að ég eygði einhverja von um að ég gæti glímt við þetta... ég gæti komist í 

gegnum þetta... 
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Hanna lýsir því hversu hvetjandi það er að mæta í Hugarafl og umgangast og sjá aðra einstaklinga 

sem eru á batavegi: 

 

... við erum að hjálpa hvort öðru og styðja hvort annað og við erum að ná 

að blómstra... eins og Guðný  sem að er hérna hjá okkur og gat ekki fyrst 

opnað munninn þá fékk hún bara kvíðakast og heyrðist aldrei neitt í 

henni... og núna er hún alltaf í viðtölum og eitthvað í fjölmiðlum og 

svona... og þetta er svo hvetjandi... veitir svo mikla von... 

 

4.1.3. Stuðningur og skilningur  

Allir viðmælendur töluðu um hversu mikilvægur þáttur stuðningur og skilningur væri í því ferli að 

ná bata. Stuðningur og skilningur kom einna helst frá fjölskyldu eða vinum viðmælendanna eða 

öðrum einstaklingum sem höfðu einnig glímt við þunglyndi. Einn aðili hafði upplifað mikinn 

stuðning og skilning frá vinnuveitanda sínum meðan á veikindum hans stóð og hafði það haft mikið 

að segja fyrir hann. Annar viðmælandi hafði upplifað mikinn stuðning frá fagaðila sem hann sagði 

vera sálgreinir. Hann sagði þennan fagaðila vera mjög fræðandi sem hafi hjálpað mikið. Jafnframt 

sagði viðmælandi minn að fagaðilinn hefði oft farið útfyrir hefðbundinn ramma við að veita honum 

aðstoð. Viðmælandinn fékk til að mynda gsm númer hans sem hægt var að hringja í ef að nauðsyn 

krefði. Þannig upplifði viðmælandinn sig sem mikilvæga persónu sem fagaðilinn bar virðingu fyrir 

og hafði áhuga á að hjálpa.  

Mjög misjafnt var hversu mikinn skilning og stuðning viðmælendurnir fengu. Sumir virtust 

fá mikinn stuðning og skilning frá fjölskyldu sinni á meðan fjölskylda annarra lokaði á viðkomandi 

eða viðurkenndi ekki veikindi hans. Stuðningur og skilningur annarra fólst helst í því að sýna 

fordómaleysi gagnvart þeim veika og viðurkenna veikindi hans. Jafnframt að vera til staðar, hlusta 

á viðkomandi, hafa trú á honum og hvetja hann áfram. Stuðningurinn fólst einnig í að aðstoða 

þann veika við ýmis önnur atriði eins og að passa börn viðkomandi þegar vanlíðanin var mikil eða 

fara með honum til læknis.  
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Kolbrún upplifði mikinn stuðning og skilning frá fjölskyldu sinni sem hún segir hafa verið gríðarlega 

mikilvægan fyrir sig:  

 

... hún hefur fyrir það fyrsta sýnt skilning á sjúkdómnum... algerlega 

fordómalaus... //og [sýnt stuðning] í sambandi við börnin og umhyggju fyrir 

mér... //stuðningurinn hefur allt að segja... skiptir öllu máli... 

 

Sylvía upplifði lítinn sem engan skilning og stuðning frá sinni fjölskyldu sem virtist ekki 

viðurkenna veikindi hennar en það hafði slæm áhrif á hana og bata hennar:    

 

... í gegnum árin hef ég talið mig vera þunglynda... og ég hef tjáð mig um 

það við... fólkið mitt... en það hérna... móttökurnar voru... semsagt þau 

voru ekki að samþykkja það //þetta kom út í miklum pirringi //ég var 

alltaf mjög ósátt við stöðuna sem að ég var í...   

 

Viðmælendurnir töluðu allir um að mikill stuðningur fælist í því að hitta aðra í sömu sporum til að 

ræða við og hlusta á. Það gerði að verkum að fólk sá að það var ekki eitt um að glíma við þær 

hugsanir og vanlíðan sem fylgir sjúkdómnum eins og margir höfðu haldið. Fyrir suma var það 

einskonar sönnun fyrir því að ástand hans var ekki sjálfskapað, óraunverulegt eða einhver vitleysa 

sem hægt væri að hrista af sér en sumir virtust hafa fengið þau skilaboð einhversstaðar á 

lífsleiðinni. Margir viðmælendanna höfðu upplifað mikinn einmanaleika en algengt var að þeir 

höfðu einangrað sig meðal annars vegna þess að þeir fundu fyrir tengslaleysi og öðrum 

óþægindum í návist annarra. Þegar þeir umgengust aðra í sömu sporum virtist þeim finnast þeir 

viðurkenndir eins og þeir voru og þyrftu í kjölfarið ekki að fela líðan sína eða setja upp grímu, eins 

og einn viðmælandi minn orðaði það. Þeir upplifðu skilning og stuðning og mynduðu tengsl við 

einstaklingana.     
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Kristín sagði að stundum hafi henni liðið eins og enginn skildi hana. Henni fannst erfitt að tengjast 

öðrum og upplifði oft mikinn einmanaleika. Hún segir þetta til þess fallið að ýta enn frekar undir 

þunglyndið. 

 

... ég upplifði mig þannig að að ég fengi ekki almennilegan stuðning 

fjölskyldan skildi ekkert í mér og vissu ekkert hvað þau áttu að gera... 

//það er enginn í kringum mann sem að skilur mann eða maður tengist... 

þú veist ég get ekki verið að standa í þessu lífi...  

 

Kolbrún segir að það hafi mikið að segja að hitta aðra í sömu sporum sem að þekkja 

þær hugsanir sem að fylgja þunglyndinu: 

 

... ég held að það sé bara hjá manni sjálfum að maður fái þá sönnun fyrir 

því að maður sé ekki einn og þetta sé raunverulegur sjúkdómur... þetta sé 

ekki eitthvað sem að maður býr til.. 

 

Aron talar einnig um gagnsemi þess að hitta aðra í sömu sporum meðal annars til að 

finnast maður ekki standa einn, sem sé mjög óþæginleg tilfinning: 

 

... það er þessi skelfilega tilfinning að ef það eru einhver vandamál að 

finnast maður vera einn...  //þú veist, það er erfitt  að vera einn og halda 

að maður sé... þú veist fyrsti maðurinn í mannskynssögunni sem er 

þunglyndur og hérna... eiga sér þetta hræðilega leyndarmál... 
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Elín segir fjölskyldu sína ekki hafa veitt sér stuðning eða skilning í veikindum sínum en 

hún fékk mikinn stuðning frá öðrum í sömu sporum þegar hún kom inn í Hugarafl. Hún 

segir að þar hafi hún getað verið hún sjálf og þurfi ekki að fela hvernig henni leið: 

 

... þetta er bara líf mitt að koma hingað [í Hugarafl] ... hér er bara fólk 

sem að er að kljást við það sama og ég er búin að vera að kljást við í mörg 

ár og stundum er ég ekkert í góðu formi þegar að ég kem hingað niður 

eftir og það er bara allt í lagi... ég þarf ekkert að vera að setja upp leikrit...  

 

Jenný upplifði ekki mikinn stuðning frá sínum nánustu og segir gott að hitta fólk í sömu sporum og 

hún sem skilji hana og styðji: 

 

... hér er náttúrulega samfélag þeirra sem að skilja sjúkdóminn... það er 

mjög mikilvægt þá fær maður svona samkennd og getur talað við fólk sem 

að er að glíma við það sama og maður sjálfur...  

 

 

4.1.4. Valdefling 

Viðmælendurnir töluðu allir um mikilvægi valdeflingar og hversu mikið sú nálgun hafði hjálpað 

þeim á batabrautinni. Með valdeflingu reyndu viðmælendurnir að hafi valdið hjá sér með því að 

taka ákvarðanir um eigið líf og vera við stjórnvölinn. Þannig báru þeir ábyrgð á sínum sjúkdómi og 

voru virkir í eigin bataferli. Aðstoð sem sótt var til fagaðila byggði þannig á samvinnu og 

jafningjagrunni í stað þess að ábyrgðin væri alfarið lögð í hendur þeirra. Það að vinna sjálfur að 

leiðum sem ýta undir batann virðist því hvetjandi þar sem einstaklingarnir finni styrk sinn og eflist. 

Þeir eru þá minna í sjúklingshlutverkinu og öðlast í kjölfarið meira sjálfstraust og betri sjálfsmynd 

og eiga í kjölfarið auðveldara með að taka á sínum málum.  
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Elín segir það mjög mikilvægt að reyna að passa sjálf upp á eigin heilsu. Hún lýsir því 

hvernig hún lét fyrst um sinn aðra bera ábyrgð á veikindum sínum í stað þess að gera það sjálf:  

 

... ég var til dæmis alltaf að láta ábyrgðina í hendur 

heilbrigðisstarfsmanna... sko ég vann af mér hausinn þangað til að ég 

lagðist inn og þá lét ég ábyrgðina bara eitthvað annað... /// í staðinn fyrir 

að vera bara með ábyrgðina hjá sér... og ekki vera að lána öðrum 

fjarstýringuna... skilurðu mig... 

 

Kolbrún segir að í Hugarafli séu ýmis verkefni sem hægt er að taka að sér sem efli sjálfstraustið og 

virknina:  

 

...maður tekur að sér verkefni... og þegar að maður finnur sjálfur að 

maður ræður við það að þá eflist maður... það er það sem að maður sækir 

í sko... 

 

Aron lýsir segir valdeflinguna mjög hvetjandi: 

 

það er ofboðsleg hvatning... sko einhverjir fara kannski af stað með 

einhvern hóp... þá bara já endilega... en ekki verið að draga úr fólki... 

byggja á styrkleikum það er... það er svolítið flott...  
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4.1.5. Innsæi 

Allir viðmælendur virtust hafa öðlast ákveðið innsæi í veikindi sín þar sem þeir áttuðu sig á atriðum 

sem að þeir sögðu fylgja veikindum sínum og þeir þyrftu að hafa stjórn á. Þannig nefndu allir að 

þunglyndinu fylgdu miklar og oft óraunhæfar kröfur sem þeir virtust gera til sjálfs sín.   

Viðmælendurnir segja kröfurnar gefi tilefni til mikillar sjálfsgagnrýni og niðurrifs sé þeim ekki 

mætt. Viðmælendurnir töluðu um mikilvægi þess að átta sig á og draga úr kröfunum og hafa stjórn 

á þeim í stað þess að leyfa sjálfsgagnrýninni að taka völdin.   

 

Elín var ein þeirra sem gerði mjög miklar kröfur til sjálfs sín sem hún gat ekki staðið undir. Í 

kjölfarið heltók hana mikil sjálfsgagnrýni: 

 

... eitt skiptið lagðist ég inn í febrúar og fer að vinna í september... en var 

engan vegin tilbúin... eftir 12 daga fór ég heim og át fullan pakka af 

svefntöflum í þeim tilgangi að enda líf mitt... afþví að ég hafði þá hugsun 

að ef ég gæti ekki staðið mig þá var eins gott að deyja... þetta var 

hugsunin hjá mér þá... ég gerði svo háar kröfur til sjálfrar mín... 

 

Elín segir stöðuna hafa breyst mikið þegar hún uppgötvaði hversu miklar og óraunhæfar kröfur hún 

lagði á sig og hvaða áhrif þær höfðu á hana. Þegar hún áttaði sig á því fór hún að verða meðvituð 

um kröfurnar sem hún gerði til sín og passa að þær væru eðlilegar. Elín orðar þessa upplifun svona: 

 

... ég fór að viðurkenna fyrir mér að ég væri 75% öryrki... það þýðir að ég 

hef 25% orku... //og líka þetta ekki vera að berja sjálfan mig svona niður... 

ég barði alltaf sjálfa mig harðast...     
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Einnig virtust margir viðmælendanna vera farnir að þekkja önnur hegðunar eða hugsunamynstur 

sem fylgdi þunglyndinu. Þegar þetta mynstur gerði vart við sig vissu þeir að það var tengt 

þunglyndinu. Það að vera meðvituð um þessi mynstur og skilja hvað var að gerast hjálpaði mörgum 

viðmælendunum. Margir höfðu ekki einungis náð að þekkja ákveðin mynstur eða einkenni heldur 

náðu þeir einnig að bregðast við þeim og gera ráðstafanir til að draga úr þeim eða hindra. Þannig 

fylgdist fólk vel með sér og var orðið meðvitað um hvað hefði slæm áhrif á þunglyndið og hvað 

væri best að gera til að halda því í skefjum.  

 

Sylvía reyndi að fylgjast vel með hvað hefði góð og slæm áhrif á líðan hennar: 

 

En svo getur maður farið til baka, nei þetta er ekki að virka, þá lagar 

maður  það... fylgjast með hvað er að virka og hvað ekki 

 

Kristín lýsir því hvernig hún var farin að bera kennsl á ákveðnar hugsanir sem fylgdu þunglyndinu 

og hvernig hún tókst á við það: 

 

Þú veist ég var farin að þekkja þunglyndishugsanirnar... þú veist hverjar 

þær væru... //þú veist bara æ já nú er ég að verða þunglynd og geri þá 

bara minna... að reyna þá bara að forgangsraða og svona... 

 

Aron sagði einnig að þunglyndinu fylgdu ákveðnar hugsanavenjur sem hann þyrfti að vera 

meðvitaður um og breyta ef að þær gerðu vart við sig til að eiga minni hættu á að fara í þunglyndi: 

 

Að vera með þessar hugsanavenjur... þessa sjálfsgagnrýni og bara gera 

sér grein fyrir því að þetta eru ákveðnar venjur og bara hætta... taka upp 

nýjar venjur... 
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Hann er einnig meðvitaður um að ákveðin hegðun hefur slæm áhrif á hann og getur 

aukið líkurnar á að þunglyndið geri vart við sig að nýju: 

 

ég veit að ég þarf að passa mig... ég fer stundum að daðra við ákveðna 

hegðun... svona kannski eins og fyrir alkana... að drekka ekki fyrsta 

glasið... //t.d. að vaka lengi fram eftir á næturna er ákveðið hættumerki 

fyrir mig og að borða ekki...   

 

4.2. Fordómar annarra 

Allir viðmælendur utan tvo höfðu að eigin sögn fundið fyrir einhverskonar fordómum frá 

fjölskyldu, heilbrigðisstarfsfólki eða öðru fólki úti í samfélaginu. Mest áberandi voru fordómar frá 

fjölskyldu viðmælendanna. En fjórir viðmælendur af sjö sögðust hafa þurft að kljást við mikla 

fordóma og skilningsleysi fjölskyldu sinnar. Algengast var að fjölskyldumeðlimirnir litu ekki á 

þunglyndi sem sjúkdóm heldur eitthvað sem að viðkomandi átti að hrista af sér. Þeir gerðu lítið úr 

upplifun viðkomandi, vildu ekki ræða sjúkdóminn eða viðurkenna líðan einstaklingsins.  

 

Elín er ein af þeim sem segist finna mikla fordóma frá fjölskyldu sinni. Hún var lögð inn á geðdeild 

árið 1994. Hún lýsir því hvernig faðir hennar brást við en hún segir hann hafa átt í erfiðleikum með 

að viðurkenna veikindi hennar: 

 

... allaveganna þá hringdi pabbi inn á geðdeildina... og ég var mjög veik 

sko... og ég fer í símann og þá segir hann... “hæ afhverju læturðu svona 

eins og asni” og þá var þetta bara í hans huga að láta eins og asni...  
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Þegar Elín sótti um örorku vegna þunglyndisins brást faðir hennar svona við: 

 

... Já ég man að ég sagði við hann... það er verið að athuga fyrir mig með 

örorku og þá sagði hann “örorku!” ferðu ekki bara að vinna eins og 

venjulegt fólk” 

     

Elín segir frá því hvernig önnur systur hennar virðist ekki hafa álitið vanlíðan hennar 

sem veikindi á meðan hinni systur hennar fannst eðlilegast að aðgreina hana frá 

samfélaginu 

 

... systir mín sagði nú við mig einhverntímann þegar að hún hringdi og ég 

var nú bara... eiginlega grátandi bara... að þá sagði hún ”æji reyndu nú að 

rífa þig uppúr þessu” og önnur systir mín sagði við mig einhverntímann 

þegar ég var mjög veik að fólk eins og ég ætti að vera inni á stofnun en 

ekki úti í samfélaginu...   

 

Sylvía hafði sömu sögu að segja en fjölskylda hennar vildi ekki ræða líðan hennar eða viðurkenna 

að hún ætti við veikindi að stríða:  

 

... svo ef að maður talaði eitthvað um að manni liði eitthvað illa og þá var 

það bara þaggað niður... það var allt þaggað niður...  

 

Jenný lýsir fordómum sinnar fjölskyldu þar sem veikindi hennar voru ekki viðurkennd: 
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... hann [maðurinn hennar] skilur ekki svona andleg veikindi... er bara ekki 

til í hans orðaforða... það er bara allt svart eða hvítt... annað hvort 

hristirðu þetta af þér eða ekki...  

 

Viðmælendur mínir sögðust einnig hafa upplifað fordóma frá öðrum en fjölskyldu og vinum. Má 

þar nefna yfirmenn á vinnustað, starfsmenn á stofnunum og annað ókunnugt fólk. Fordómar frá 

þessum aðilum voru hinsvegar ekki eins algengir og fordómar frá einhverjum nákomnum. 

Jafnframt birtust þeir fordómar á annan hátt en fordómar fjölskyldumeðlima eða annarra 

nákominna. Oftast birtust þeir sem virðingarleysi eða hálfgerð fyrirlitning í garð viðmælendanna. 

Margir virtust einnig upplifa skert réttindi eða mismunun. Þetta viðmót má flokka sem fordóma 

sem hefur áhrif á sjálfsmynd og sjálfsöryggi viðmælenda en þessir þætttir tengjast getu 

viðkomandi til að taka á sínum málum. 

 

Jenný er ein þeirra sem að segist hafa fundið fyrir virðingarleysi og skertum réttindum vegna 

sjúkdóms síns. Hún segir það hafa verið mikla upplifun að fara og leita sér aðstoðar á geðdeild 

Landspítalans við Hringbraut þar sem viðmót starfsmanns þar hafi verið mjög niðurdrepandi. Hún 

sagði viðmót starfsmannsins hafa setið óþægilega í sér í marga    

 

ég spurði konuna í afgreiðslunni semsagt hvað við þurftum að bíða lengi, 

hún svaraði með fyrirlitningu “ég veit ekkert um það”... og svo sagði ég 

hvaða læknir er hérna?... [þá svaraði konan] “ég get ekki svarað neinu um 

það”... þá bara uppgötvaði maður það að vera þunglyndur og með 

andleg veikindi þá ertu bara komin í eitthvað svona... //það var bara búið 

að svipta mann öllu persónulegu frelsi eða réttindum... eða ég upplifði 

það þannig... börnunum mínum fannst það líka við litum bara hvort á 

annað... ég var alveg marga daga að jafna mig eftir þetta... 
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Elín hefur einnig upplifað viðmót á geðdeildinni sem einkennist af virðingarleysi sem 

hún segir mjög niðurbrjótandi: 

 

ég hef alveg lent í því að það er talað yfir hausamótunum á mér... það er 

talað um mig í þriðju persónu þó ég sé þarna viðstödd... og allt svona er 

náttúrulega bara til að brjóta mann niður... 

 

Hanna segir frá eftirminnilegu atriði þegar hún fór niður á bráðamóttöku Landspítalans. Þar mætti 

hún starfsmanni sem að virtist ekki taka hana eða veikindi hennar mjög alvarlega: 

 

... og svo fór ég þarna á bráðavaktina og... labba að afgreiðsluborðinu og 

segi bara... já hérna ég var að reyna að fyrirfara mér... ég tók fullt af 

pillum og eitthvað svona... ég var frekar róleg svona... og hún alveg jájá 

sestu bara... og ég beið í svona þrjá tíma... enda þegar þeir fóru að dæla 

upp úr mér þá var ég alveg farin að missa meðvitund... 

 

Elín segist einnig hafa upplifað fordóma frá ókunnugum og segir frá viðbrögðum ókunnugs manns 

sem hún tók tal við í afmælisveislu: 

 

...og hann fer að spurja hvar ég ynni... og ég segi ég er niðri í Hugarafli en 

ég er ekki að vinna þar ég er að mæta þangað því að ég er að kljást við 

þunglyndi og er búin að vera að kljást við það í mörg ár [maðurinn svarar 

þá] “já og þú segir bara frá því” ... og honum leið greinilega bara mjög illa 

með þetta sko...  
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Elín hefur líka upplifað fordóma frá fyrrum vinnuveitanda sínum:  

 

... ég man alveg þegar að ég var að vinna á þessum stað að yfirmaðurinn 

sagði við mig... hún sá að ég var að taka lyf í vinnunni... og spurði hérna... 

“á hvaða lyfjum ertu”... ég sagði hérna... ég er á þunglyndislyfjum... “jájá 

þú hefðir nú átt að segja mér það áður en þú byrjaðir” [svarar yfirmaður 

hennar] 

 

4.3. Sjálfsfordómar 

Sjálfsfordómar virðast mjög algengir hjá einstaklingum með þunglyndi en allir viðmælendur 

rannsóknarinnar sögðust hafa upplifað mikla sjálfsfordóma. Hjá þeim birtust þeir gjarnan í mikilli 

sjálfsgagnrýni þar sem viðkomandi viðurkenndu ekki sjúkdóminn fyrst um sinn, eða að eitthvað 

væri að, hvorki fyrir sjálfum sér eða öðrum. Margir upplifðu líðan sína og erfiðleika með lífið sem 

einhverskonar aumingjaskap af sinni hálfu. Aðrir upplifðu sjúkdóminn sem sjálfskapað ástand og 

voru fullir af skömm og sektarkennd. Algengt var að viðmælendurnir höfðu reynt að setja upp 

grímu og fela þannig sjúkdóminn fyrir almenningi og jafnvel sínum nánustu. Sjálfsfordómarnir 

virðast fara minnkandi eftir því sem fram líða stundir og viðkomandi áttar sig betur á hlutunum.   

 

Kristín upplifði skömm og fannst sem veikindi hennar sýndu merki um veikleika. Hún útskýrir eigin 

fordóma á eftirfarandi hátt: 

 

... Þetta var bara fyrir manni eitthvað sem að maður átti ekkert að segja 

frá og eitthvað... //ég held að þetta sé bara þessi almenna afstaða til 

geðsjúkdóma... þetta sýni veikleika... þú sért einhver aumingi og eitthvað 

svona.. 
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Kristín lýsir því hvernig henni leið þegar hún leitaði sér hjálpar við þunglyndinu fyrst og þeirri 

tilhneigingu sinni að vilja leyna því: 

 

... hafði samband við geðlækni... bara bókaði tíma... og þá fór ég í 

gegnum þetta sko... læðast til geðlæknisins og vona að enginn sæi mig... 

 

Kolbrún segir sjálfsfordómana hafa verið mikla hjá sér og hún hafi upplifað veikindi sín sem 

sjálfskapað ástand. Hún lýsir upplifun sinni svona: 

 

ég lá í rúminu og ég grét og grét og ég hugsaði bara á hvaða stað ertu 

Kolbrún... þú ert ófrísk og þú ert kominn inn á geðdeild... bara hvað ertu 

að gera... það voru endalausar sjálfsásakanir og miklir fordómar... //afþví 

að mér fannst ég eiga að vera ofsalega hamingjusöm... ég væri ófrísk og... 

óskabarnið og.../// ég átt að vera bara í skýjunum og njóta mín og allt 

þetta... og ég braut mig rosalega mikið niður fyrir það... 

 

Aron segist hafa skammast sín fyrir sjúkdóminn og reynt að leyna honum fyrir öðrum fyrst um sinn 

eða eins og hann orðaði það: 

 

Já svona skammast sín að vera ekki þessi ehh... það er svona ehh... já 

þessi hetja sko... einhverntímann komið inn í mann að maður ætti að 

vera... já...  
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Sylvía segist einnig hafa fundið fyrir þessari skömm sem fylgir þunglyndi: 

 

... ég þurfti að fara í gegnum fyrirgefningarferli og bara losna við 

skömm... sættast við sjálfan mig... já... af því að ég á bara að vera í skóla 

og vinna... harka af mér... og ekkert að vera eitthvað svona...   

 

4.4. Að leita sér  hjálpar 

Allir viðmælendurnir fyrir utan einn voru búnir að vera veikir mjög lengi áður en þeir sóttu sér 

hjálp. Þeir fóru því flestir að vinna mjög seint í sínum sjúkdómi þar sem þeir reyndu að ná bata eða 

betri líðan. Flestir leituðu sér ekki hjálpar fyrr en þunglyndið var orðið svo slæmt að þeir sáu ekki 

annan kost í stöðunni nema þá kannski dauða. Flestir leituðu sér hjálpar vegna þess að 

fjölskyldumeðlimur eða einhver nákominn hvatti viðkomandi til þess. Hjá tveimur viðmælendum 

var ekki alveg ljóst hvernig það kom til að þeir leituðu sér hjálpar en einn til tveir einstaklingar 

virðast hafa leitað sér aðstoðar upp á sitt einsdæmi.  

Fjöldi ára sem leið frá því að einkennin gerðu vart við sig og þangað til viðkomandi leitaði 

sér hjálpar var misjafn. Einn viðmælandinn veiktist um 25 ára og leitaði sér hjálpar um fimm árum 

seinna. Tveir þeirra mundu varla eftir sér öðruvísi en með einhverskonar vanlíðan og 

þunglyndiseinkenni og sögðu sennilegt að þeir hefðu verið með þunglyndiseinkenni frá átta eða 

níu ára aldri. Þeir leituðu sér ekki hjálpar sjálfir eða fóru að vinna að bata fyrr en rúmlega tíu árum 

seinna. Annar  viðmælandi veiktist um þrítugt og leitaði sér sömuleiðis aðstoðar um tíu árum 

seinna. Einn viðmælandinn sagðist oftast hafa verið í basli með lífið en verulega hafi farið að bera á 

þunglyndiseinkennum á unglingsárunum. Sá leitaði sér ekki hjálpar fyrr en um 15 árum seinna. 

Annar viðmælandi veiktis um tvítugt og sótti sér hjálp 27 árum seinna.  

Þannig virtust allir að einum viðmælanda frátöldum láta líða töluverðan tíma frá því þeir 

fundu fyrir einkennum og þangað til þeir leituðu sér sjálfir hjálpar. Þessi eini viðmælandi sem fékk 

aðstoð strax var kona sem varð veik í kjölfar þungunar. Það eftirlit sem haft er með barnshafandi 

konum gæti skýrt það hversu fljótt konan fékk hjálp en hún var lögð inn á geðdeild stuttu eftir að 

einkennin komu í ljós. 
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Allir aðrir leituðu sér ekki hjálpar fyrr en að þunglyndið var orðið svo slæmt að þeir sáu ekki 

annan kost í stöðunni nema þá kannski dauða.  

Viðmælendurnir voru spurðir afhverju þeir leituðu sér ekki hjálpar fyrr. Einn viðmælandi 

minn sagði að líklega væri ástæða þess hversu langur tími leið, þangað til aðstoð var sótt, 

einhverskonar framtaksleysi og doði sem að fylgir gjarnan þunglyndi. Hann hefði ekki fyllilega áttað 

sig á hversu veikur hann var orðinn og kannski verið of veikur til að aðhafast eitthvað varðandi 

veikindi sín. 

Tveir viðmælenda minna sögðust hafa verið þunglyndir frá því að þeir voru börn. Þar sem 

börn geta ekki leitað sér hjálpar án aðstoðar fullorðinna skýrir það hluta þess hversu lengi þeir 

voru að leita sér hjálpar. Þeir leitðu þó ekki hjálpar um leið og aldur leyfði heldur létu einhver ár 

líða og virðist ástæða þessarar biðar vera að mestu leyti sjálfsfordómar en hjá flestum virtust 

sjálfsfordómar hafa veruleg áhrif á hversu langt leið frá því að þunglyndiseinkennin létu á sér kræla 

og þangað til aðstoð var sótt.   

 

Aron átti erfitt með að viðurkenna og horfast í augu við veikindi sín. Fólk í kringum hann var farið 

að benda honum á að hann gæti verið með þunglyndi og það væri tímabært að fara að gera eh í 

málunum, t.d. leita sér hjálpar. Hann ýtti öllum svoleiðis hugmyndum frá sér. Aðspurður um það 

afhverju hann hefði ýtt þessu svona frá sér svarar Aron: 

 

... bara væntanlega einhverjir svona fordómar sko... semsagt ég... 

eiginlega vildi ekki setja samasemmerki á milli mín og þessa fólks... ehh já 

ég vildi leita allra annarra skýringa en... en þessara...  

 

Jenný er ein þeirra sem að leitaði sér ekki aðstoðar fyrr en hún var búin að vera þunglynd mjög 

lengi. Það liðu 27 ár frá því að þunglyndiseinkennin gerðu vart við sig og þangað til hún fékk aðstoð 

frá fagaðila. Hún leitaði eftir aðstoðinni vegna alvarlegra líkamlegra veikinda sem eru þekkt fyrir að 

valda þunglyndi. Í kjölfarið fékk hún aðstoð við hvoru tveggja. Þegar hún er spurð að því afhverju 

hún leitaði sér ekki hjálpar við þunglyndinu gaf hún eftirfarandi svar: 
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... bara svona viðurkenndi þetta ekki svona sem raunveruleg veikindi 

einhvernveginn maður hefur bara þurft að glíma við sína eigin fordóma... 

þetta [veikindin] er bara svona aumingjaskapur...  
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5. Umræður 
 

Fyrirfram bjóst rannsakandi við að allir viðmælendur hefðu upplifað mikla fordóma frá fólki úti í 

samfélaginu og hefðu einhverja sjálfsfordóma. Jafnframt hafði hann þá hugmynd að fordómar og 

sjálfsfordómar hefðu einhver áhrif á bata þeirra. Rannsakandi hafði ekki eins skýra sýn á hvaða 

þættir væru til þess fallnir að hjálpa einstaklingum að ná bata eða betri líðan.   

Það sem kom rannsakanda á óvart var hversu mikla sjálfsfordóma viðmælendurnir höfðu 

og hversu langur tími leið frá því að einkennin komu fram þar til viðkomandi leitaði sér hjálpar. 

Einnig kom það á óvart hversu margir glímdu við aðra sjúkdóma samhliða þunglyndinu. Jafnfram 

bjóst rannsakandi ekki við eins miklum fordómum og raun bara vitni frá fjölskyldum viðmælenda 

og kom það á óvart hversu lítinn stuðning var oft að finna þar. Þá kom á óvart að allir viðmælendur 

skildu nefna mikilvægi holls matarræðis til að halda þunglyndinu í skefjum.    

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru tvær. Fjallað verður um þær hvora fyrir sig í 

þessum kafla þar sem þær verða settar í samhengi við fyrri rannsóknir, fræðilegar heimildir og þær 

niðurstöður sem fengist hafa úr þessari rannsókn.    

 

Fyrri rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

Hvaða þættir hjálpa einstaklingum með þunglyndi á leið sinni að bata?  

Nokkuð mismunandi virðist vera hvaða þættir hjálpa einstaklingum á leið sinni að bata. Einn 

viðmælandi notaði dagsljósalampa, nokkrum þóttu lyf hjálpleg og aðrir töluðu um gagnsemi 

faghjálpar og tólfspora kerfa. Þrátt fyrir að bataferlið væri nokkuð mismunandi hjá hverjum og 

einum komu nokkrir þættir í ljós sem voru sameiginlegir með öllum viðmælendunum. Þessir þættir 

voru hollt matarræði, hreyfing, reglulegur og nægur svefn og fastar dagsvenjur. Einnig nefndu allir 

mikilvægi valdeflingar, innsæi í veikindin, von og stuðning og skilning annarra. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við skilgreiningu Anthony (1993) á bata en hann skilgreinir bata sem einstakt og 

persónulegt ferli hvers og eins þar sem viðkomandi velur sér ný viðhorf.  

Allir viðmælendurnir töluðu um mikilvægi þess að hreyfa sig og hafa reglulegar dagsvenjur 

eða rútínu á hlutunum. Þessir þættir komu fram í einhverjum rannsóknum og fræðilegum 

heimildum sem skoðaðar voru og má þar nefna rannsókn Young og Ensing (1999). Þó kom ekki 
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fram mikilvægi þess að borða hollan mat eða passa uppá svefnvenjur. Ástæða þessa kann að vera 

sú að einstaklingar sem segja frá bataferli sínu líti svo á að þessi þáttur sé ekki ýkja merkilegur og 

því sé hann ekki nefndur. Önnur hugsanleg ástæða er sú að einstaklingarnir álíti hollt mataræði og 

svefnvenjur ekki hafa mikið að segja fyrir veikindi sín. Einnig getur verið að þær hugmyndir sem ég 

hef öðlast á lífsleiðinni um þunglyndi hafi takmarkað leit mína að fræðilegum heimildum og 

rannsóknum. Þannig hafi ég ef til vill litið fram hjá greinum og rannsóknum sem fjalla um þætti 

eins og mataræði og svefn í bataferli þunglyndra. Líklegast tel ég þó að viðmælendurnir, sem eru 

allir meðlimir í Hugarafli, hafi fengið fræðslu um þessa þætti frá starfsmönnum Hugarafls sem 

margir hverjir eru iðjuþjálfar. Í fagi sínu einblína iðjuþjálfar mikið á að auka virkni fólks og færni, til 

dæmis með fræðslu og ráðgjöf um daglegar athafnir viðkomandi.  

 Að sögn viðmælenda minna höfðu þessir þættir, ásamt rútínu og hreyfingu, mikil áhrif á 

líðan þeirra og bataferli. Ekki er ljóst hvað valdi því misræmi sem fannst í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og annarra hvað varðar hollt mataræði og svefnvenjur. Sé það hins vegar rétt að fólk 

sé almennt ekki vel meðvitað um áhrif þessa þátta á þunglyndi er mikilvægt að fræða það um 

hugsanleg áhrif þeirra. Það gæti hjálpað þeim í bataferli sínu.   

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að vonin væri eitt það mikilvægasta í bataferlinu 

og án hennar sá einstaklingurinn enga ástæðu til að aðhafast nokkuð í sínum málum. Sú niðurstaða 

er í samræmi við aðrar fræðilegar heimildir. Samkvæmt Young og Ensing (1999) er vonin títt nefnd 

í fræðilegum heimildum um bata. Það sama kom fram í rannsókn þeirra þar sem vonin ýtti undir 

vilja þátttakenda til að breytast. Án vonarinnar var engin hvöt til staðar hjá þátttakendum til að 

breyta ástandi sínu til batnaðar.    

Samkvæmt Lurie, (2008) og McKenzie (2000) trúa flestir sem glíma við þunglyndi að þeim 

eigi aldrei eftir að batna eða líða betur. Það sama kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Jafnframt kom fram að sumir viðmælendurnir upplifðu tregðu heilbrigðisstarfsfólks og fagaðila til 

að trúa á bata og miðla til viðkomandi von um betri líðan. Í frásögnum Turner-Crowson og 

Wallcraft, (2002) Deegan, (1988) og Mead og Copeland, (2000) af eigin bataferli kemur einnig fram 

að að þau höfðu mætt vonlitlum meðferðaraðilum og það viðmót hafi verið til þess að ýta undir 

vonleysi hjá þeim.  

Viðmælendurnir öðluðust vonina á ýmsan hátt. Sumir höfðu upplifað von frá fjölskyldu, eða 

öðrum nákomnum einstaklingum. Sumir fengu einhverja von frá fagaðilum en það virtist ekki 
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algengt né í miklu mæli. Allir viðmælendur töluðu um hversu mikla von þeir öðluðust frá 

einstaklingum í sömu sporum og hversu hjálplegt það hafi verið. Von þeirra jókst þegar þeir sáu 

hversu vel öðrum gekk að ná bata. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Yong og Ensing 

frá árinu 1999.   

Það virðist vera mjög algengt að einstaklingar sem glíma við þunglyndi mæti vonlitlum 

meðferðaraðilum þegar þeir sækja sér faglega hjálp. Ástæðan kann að vera sú að meðferðaraðilinn 

vill síður gefa viðkomandi von um bata og betri tíma sem stenst síðan ekki og gæti orðið til þess að 

viðkomandi sekkur enn dýpra í þunglyndi. Hver sem ástæðan er virðist vonin vera grundvallaratriði 

í bataferli viðkomandi og stór þáttur í hvata þunglyndra einstaklinga til að leita leiða sem hafa áhrif 

á veikindin og geta stuðlað að bata. Meðferðaraðilar ættu því ef til vill að endurskoða þennan þátt 

í meðferðar nálgun sinni.  

Vonin virðist grunnforsenda þess að einstaklingar reyni að ná bata við þunglyndi. Því er 

mikilvægt að voninni sé miðlað með stuðningi fjölskyldu, heilbrigðisstarfsfólks og annarra. Að aðrir 

í kringum einstaklinginn hafi trú á honum. Jafnframt að sú hjálp sem fagaðilar veita miði að því að 

hjálpa viðkomandi að öðlast bata og ánægjulegt líf í stað þess að vera einungis til þess fallin að 

halda einkennunum í skefjum. 

Allir viðmælendur mínir nefndu hversu mikilvægt það væri að hafa stuðning annarra og 

skilning á veikindunum. Þó fannst þeim einna mikilvægast að geta talað við aðra í sömu sporum 

þar sem þeir virtust hafa einangrað sig nokkuð félagslega og áttu einnig erfitt með að tengjast öðru 

fólki. Þessar niðurstöður eru  í samræmi við aðrar fræðilegar heimildir og rannsóknir sem Young og 

Ensing tóku saman um bataferli geðsjúkra. Í rannsókn Young og Ensing (1999) kom fram að flestir 

þátttakendur töldu félagslegan stuðning annarra, eins og fjölskyldu og vina, mjög mikilvægan en 

töldu hjálplegast að tengjast öðrum í sömu sporum og ræða vandamál sín og veikindi við þá. 

Margir voru einangraðir, upplifðu mikinn einmanaleika og fannst erfitt að tala við annað fólk og 

finna tengingu við það. Mead og Copeland (2000), Deegan (1988) og Bledsoe (2001), sem skrifað 

hafa margar greinar af bataferli sínu, tala einnig um mikilvægi félagslegs stuðnings í sínum skrifum. 

Bledsoe segir að ein mesta hjálpin hafi falist í stuðningi frá jafningjum sem voru í svipuðum sporum 

og hún sjálf. Margir viðmælanda minna töluðu einnig um hversu batahvetjandi það væri að sjá 

aðra ná árangri með sjúkdóm sinn.   



  

71 
 
 

 

Það hversu margir telja stuðning og skilning annarra í sömu sporum mikilvægan er 

áhugavert. Líklegt er að léleg sjálfsmynd, erfiðleikar við að tengjast öðrum, skortur á einbeitingu og 

önnur einkenni þunglyndis, séu til þess fallin að fólk einangrar sig félagslega. Þá er auðveldara fyrir 

viðkomandi að umgangast einstaklinga í sömu sporum þar sem þeir deila sambærilegri lífsreynslu. 

Viðkomandi er þá oftast viðurkenndur eins og hann er í stað þess að eiga á hættu að vera dæmdur 

eða álitinn öðruvísi. Hann mætir miklum skilningi og áhuga á sjúkdómnum og getur lært af reynslu 

hinna. Í þessu jákvæða umhverfi sem veitir viðkomandi öryggi og skilning er líklegt að viðkomandi 

leyfi sér frekar að prófa sig áfram og æfa sig í samskiptum við aðra. Það geri að verkum að 

sjálfsmynd hans styrkist, viðkomandi eflist, þroskast og breytist.   

Margir viðmælenda minna töluðu einnig um hversu gott það væri að geta gefið af sér og 

hjálpað öðrum einstaklingum í sömu sporum. Þessi þáttur kom einnig fram hjá Young og Ensing 

(1999) og Deegan (1988). Við það að hjálpa öðrum helst áhuga viðkomandi lifandi þar sem hann 

tekst á við krefjandi verkefni. Hann færist fjær sjúklingshlutverkinu og fær aðra og jákvæðari sýn á 

sig. Þegar hann finnur að hann hefur ýmislegt að gefa í stað þess að vera í alltaf í hlutverki 

þiggjanda eflist hann og verður enn virkari í eigin bataferli. Að hjálpa öðrum er ekki síður stór 

þáttur í bataferli einstaklinga með þunglyndi heldur en að fá stuðning þeirra og skilning. Þannig 

virkar sú hjálp sem viðkomandi veitir öðrum í sömu sporum sem sjálfshjálp fyrir hann sjálfan. Með 

sjálfshjálp fær viðkomandi tækifæri til að þróa eigin leiðir og vera þannig við stjórnvölin í sínu lífi. 

Að hjálpa öðrum og öðlast sjálfshjálp leiðir til valdeflingar þar sem viðkomandi upplifir getu sína og 

styrk og eflist við það.  

Viðmælendur mínir töluðu allir um miklilvægi valdeflingar þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur í sínu bataferli, beri ábyrgð á sjúkdómnum og vinni sjálfur að leiðum sem 

ýta undir bata. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir og fræðilegar heimildir. 

Fisher (2011) talar um að valdefling sé stór þáttur í bata þunglyndra einstaklinga því þegar 

einstaklingar upplifi vald og getu til að hjálpa sér sjálfir eflist þeir og verði virkari í eigin bataferli. 

Það sama kom fram í rannsókn Young og Ensing (1999).   

Allir viðmælendurnir nefndu að innsæi væri einn þeirra þátta sem hefði hjálpað þeim í 

bataferlinu. Til að mynda höfðu allir þeirra gert sér grein fyrir þeim miklu og oft óraunhæfu kröfum 

sem þeir höfðu til sjálfs síns og hvaða neikvæðu áhrif þær höfðu á möguleika þeirra til að ná bata. 

Með því að vera meðvituð um þennan þátt og hafa skilning á honum gátu viðmælendurnir haft 
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ákveðna stjórn á þessum þætti og þeim neikvæðu áhrifum sem hann hafði á bata þeirra. Það sama 

kom fram í rannsókn Young og Ensing (1999) þar sem þátttakendur töluðu um að með auknu 

innsæi og skilningi á veikindunum fylgi sú tilfinning viðkomandi að hann hafi betri stjórn og vald 

yfir veikindunum.  

    

 

Seinni rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

Finna einstaklingar með þunglyndi fyrir fordómum annarra eða sjálfsfordómum og ef svo er hafa 

þeir áhrif á bata viðkomandi?    

Allir viðmælendur utan tvo höfðu fundið fyrir einhverskonar fordómum frá fjölskyldu, 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðru fólki úti í samfélaginu. Mest áberandi voru fordómar frá fjölskyldum 

viðmælendanna. Margir fjölskyldumeðlimirnir litu ekki á þunglyndi sem sjúkdóm heldur eitthvað 

sem viðkomandi átti að hrista af sér. Þeir gerðu lítið úr upplifun viðkomandi, vildu ekki ræða 

sjúkdóminn eða viðurkenna líðan einstaklingsins.  

Mikill meirihluti viðmælenda minna fann fyrir fordómum í sinn garð frá ýmsum hópum og 

einstaklingum innan samfélagsins. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Sigrúnar 

Ólafsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg (2010) sem gerðu samanburðarrannsókn á umfangi 

fordóma og neikvæðra viðhorfa í garð einstaklinga sem eiga við geðraskanir að stríða. Rannsóknin 

náði til Bandaríkjanna, Þýskalands og Íslands og sýndu niðurstöðurnar að fordómar og neikvæð 

viðhorf í garð þessa hóps var mjög útbreitt. Mikil útbreiðsla fordóma gagnvart einstaklingum með 

geðsjúkdóma kemur einnig fram hjá öðrum höfundum og má þar nefna Lundberg og félaga (2008) 

og Halter (2004). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að viðmælendurnir upplifðu mikla fordóma 

frá fjölskyldum sínum. Sú niðurstaða er ekki í samræmi við samantekt Beale og Lambric (1995). Þar 

kemur fram að fjölskyldur einstaklinga, sem eiga við geðsjúkdóma að stríða, styðja viðkomandi, 

viðurkenna hann eða samþykkja og sýna honum þælinmæði og ástúð. Niðurstöður þessar 

rannsóknar eru því mjög athyglisverðar. Það má velta því fyrir sér hvort þessar ólíku niðurstöður 

séu meðal annars tilkomnar vegna mismunandi nálgunar fagaðila. Þannig getur verið að mismikil 

áhersla sé lögð á fræðslu og fjölskyldumeðferð hjá mismunandi fagaðilum. Fjölskyldur einstaklinga 
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sem glíma við þunglyndi öðlast að öllum líkindum meiri skilning í kjölfar fræðslu frá fagaðilum og 

eru þá betur í stakk búnar til að takast á við veikindi og veita viðkomandi stuðning.   

Fordómar sem viðmælendur mínir fundu frá almenningi voru ekki eins fyrirferðamiklir og 

frá fjölskyldu viðkomandi. Hugsanlegt er að þeir séu duldari hjá ókunnugum heldur en hjá þeim 

sem viðkomandi þekkir vel, enda ekki álitin eðlileg framkoma eða mannasiðir að gagnrýna fólk sem 

lítil sem engin tengsl eru við. Flestir halda sig þannig innan samfélagslegra viðurkenndra marka í 

umgengni sinni og framkomu við ókunnuga eða lítt þekkta samborgara sína. Einnig er mögulegt að 

fordómar hjá almenningi séu minni en hjá fjölskyldu viðkomandi þar sem að þeir láta sig málið litlu 

varða þar sem sá veiki tengist þeim ekki. Hugsanlegt er að þeir sýndu fordóma í sama mæli og 

ættingjar viðmælendanna ef einhver nákominn þeim veiktist af þunglyndi. Fordómar frá fjölskyldu 

og vinum geta einnig verið meira áberandi en fordómar ókunnugra vegna nálægðar þeirra við 

einstaklinginn. Líklegt er að fjölskylda, vinir og aðrir nákomnir einstaklingnum viti af veikindunum 

hans á meðan aðrir sem viðkomandi umgengst minna hafa enga vitneskju um þunglyndið.  

Nokkrir viðmælandanna sögðust þó hafa upplifað virðingaleysi og skerðingu á 

persónulegum réttindum sínum frá ókunnugum eða öðrum sem þeir þekktu lítið sem ekkert. Þetta 

viðmót má flokka sem fordóma en þesskonar hegðun virtist hafa mjög neikvæð áhrif á sjálfsöryggi 

og sjálfsálit viðmælenda minna. Einn viðmælandi minn var til að mynda marga daga að jafna sig og 

velta fyrir sér því viðmóti sem hann hafði fengið þegar hann leitaði sér hjálpar við sjúkdómi sínum. 

Annar viðmælandi minn hefði getað látið lífið af sömu ástæðu þegar hann og veikindi hans voru 

ekki tekin alvarlega.  

Gera má ráð fyrir að gott sjálfsálit og sjálfsöryggi þurfi til að takast á við jafn víðtækann 

vanda og þunglyndi hefur í för með sér. Einstaklingi sem skortir traust og trú á sjálfan sig á erfitt 

með að taka ákvarðanir varðandi þá þætti sem tengjast honum og veikindum hans. Slæmt sjálfsálit 

hlýtur einnig að hafa neikvæð áhrif á þynglyndið þar sem sjálfsfordómarnir fá byr undir báða 

vængi. Því er mikilvægt að komið sé fram við einstaklinga með þunglyndi af virðingu ekki síður en 

aðra í samfélaginu. 

Fáir viðmælendanna höfðu upplifað fordóma frá heilbrigðisstarfsfólki sem er í samræmi við 

kenningu Goffman (1963). Samkvæmt honum eru fordómar hræðsla við það sem er einstaklingi 

óþekkt og illskiljanlegt. Eðlilegt er að álykta að heilbrigðisstarfsfólk á geðsviði hafi ágætis þekkingu 

og skilning á geðsjúkdómum sökum reynslu og menntunar. Því er rökrétt að búast við að 
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fordómarnir séu minni þar en hjá almenningi sem að öllu jöfnu hefur minni reynslu og þekkingu á 

þunglyndi. Þessi niðurstaða er einnig í samræmi við rannsókn Halter frá árinu 2004. Þar kemur 

fram að fordómar hjúkrunarfræðinema, í garð einstaklinga með þunglyndi, minnka eftir því sem 

námi þeirra fleytir fram og þeir fræðast meira um sjúkdóminn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir viðmælendur mínir, sjö talsins, fundu fyrir 

miklum sjálfsfordómum. Brohan og félagar (2010) gerðu könnun á þessum þætti sem náði til 13 

landa í Evrópu. Samkvæmt könnuninni upplifa um einn af hverjum fimm einstaklingum með 

þunglyndi, sjálfsfordóma.  Ljóst er að mikill munur er á niðurstöðum þessara tveggja rannsókna en 

takmarkaður fjöldi rannsókna er fyrir hendi á umfangi sjálfsfordóma hjá einstaklingum með 

þunglyndi. Samkvæmt Corrigan og félögum eru sjálfsfordómar hugmyndir byggðar á 

staðalímyndum samfélagsins. Því er hugsanlegt að töluverður munur sé á milli landa þar sem ólík 

menning ríkir og mismunandi hugmyndir eru uppi í samfélaginu um geðsjúkdóma eins og 

þunglyndi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að allir nema einn viðmælandi lét líða langan 

tíma þar til þeir leituðu sér sjálfir faglegrar hjálpar eða fóru að vinna markvisst í sínum bata. Þannig 

liðu allt frá fimm árum til 27 ára, þangað til viðmælendurnir leituðu sér hjálpar. Þessi langa bið eftir 

því að leita sér aðstoðar hefur vafalaust fleiri en eina skýringu. Tveir viðmælendanna voru til að 

mynda einungis börn þegar þeir finna fyrir fyrstu þunglyndis einkennunum en börn geta ekki leitað 

sér hjálpar upp á eigin spýtur heldur þarf einhver fullorðinn að koma þar að. Þeir hefðu þó getað 

látið líða styttri tíma en þeir gerðu því þeir sóttu sér ekki hjálp um leið og aldur leyfði heldur biðu í 

nokkur ár. Einn viðmælandi talaði um að þunglyndiseinkenni, eins og framtaksleysi, hefði sennilega 

verið til þess að hann hafi ekki leitað sér hjálpar fljótlega eftir að einkennin létu á sér kræla. Hann 

sagði jafnframt að hann hefði ekki áttað sig á því hversu slæmt ástandið var orðið og veikindin 

alvarleg. Þessi skýring er sennileg og vafalaust hafa margir sömu sögu að segja þar sem þunglyndi 

getur læðst hægt og rólega upp að fólki og versnað á löngum tíma án þess að viðkomandi átti sig á 

hvað er að gerast þar sem breytingarnar eru svo hægfara. Þó eflaust sé hægt að finna ýmsar 

skýringar á þeirri bið sem fólk gerir á að leita sér fagaðstoðar, virtust flestir viðmælenda minna 

leita sér hjálpar seint vegna sjálfsfordóma.      
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6. Samantekt og lokaorð 

Þunglyndi er alvarlegur og algengur sjúkdómur sem áætla má að 12-15 þúsund manns þjáist af á 

hverjum tíma hér á Íslandi. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á tilfinningar, hugsanir og hegðun þess 

veika. Þunglyndi getur jafnframt raskað líkamsstarfsemi viðkomandi. Einkenni hvers og eins geta 

verið mismörg og misalvarleg. Ekki er með fullu vitað hvað veldur sjúkdómnum en flestir 

vísindamenn eru á þeirri skoðun að samspil umhverfisþátta auk líkamlegra og persónulegra 

eiginleika einstaklinga og félagslegar aðstæður auki líkur á þunglyndi. Sjúkdómurinn hefur 

víðtækar og alvarlegar afleiðingar í för með sér en hann er til dæmis ein algengasta ástæða 

sjálfsvíga. Yfir 90% einstaklinga sem framja sjálfsvíg eru haldnir einni eða fleiri geðröskunum.  

Áður fyrr voru líkur á bata geðsjúkra taldar litlar. Síðustu áratugi hefur orðið mikil breyting 

á hugmyndum er varða bata við þunglyndi. Nú er talið að flestir geti náð sér af þunglyndi og lært 

að lifa ánægjulegu lífi. Samkvæmt flestum skilgreiningum fræðimanna snýst batinn ekki um algjöra 

lækningu á sjúkdómnum þar sem viðkomandi verður samur og fyrir veikindin heldur breytir hann 

gildum sínum, aðlagast veikindunum og uppfyllir vonir sínar um ánægjulegt líf þó að veikindin geti 

valdið einhverjum takmörkunum.  

Þunglyndi hefur víðtæk áhrif og því snýst batinn ekki eingöngu um einkenni sjúkdómsins. 

Viðkomandi þarf oft að takast á við afleiðingar fordóma sem algengt er að fylgi sjúkdómnum. 

Fordómar geta af sér félagslega útilokun, skömm, mismunun, skert tækifæri, fjárhagsvandamál og 

skaddaða sjálfsmynd svo eitthvað sé nefnt.  

Í rannsókn þessari voru bati og fordómar einstaklinga, sem glímt hafa við þunglyndi 

rannsakaðir. Tekin voru viðtöl við sjö meðlimi Hugarafls. Langflestar niðurstöður rannsóknarinnar 

voru í samræmi við aðrar fræðilegar heimildir og rannsóknir.  

Niðurstöður sýna nokkra sameiginlega þætti sem hjálpa einstaklingum með þunglyndi að 

ná bata og betri líðan. Þessir þættir eru hollt mataræði, hreyfing, reglulegur svefn, rútína, von, 

valdefling, stuðningur og skilningur. Ekki kom fram í niðurstöðum annarra rannsókna og fræðilegra 

heimilda, sem skoðaðar voru, mikilvægi holls mataræðis og reglulegs svefns. Hugsanlegt er að 

þessi þáttur sé almennt vanræktur hjá þolendum og því er mikilvægt að fræða þolendur 

þunglyndis um þennan þátt og aðra sem gætu hjálpað þeim í bataferlinu.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að viðmælendurnir upplifðu allir mikla 

sjálfsfordóma sem virtust tefja fyrir bata þeirra. Þeir höfðu einnig áhrif á vilja þeirra til að leita sér 
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faghjálpar við veikindum sínum. Allir viðmælendurnir, nema einn sem fékk fljótlega hjálp, létu líða 

allt frá fimm til 27 ár áður en þeir sóttu sér hjálp frá fagaðila. Hugsanlegt er að þeir hefðu náð bata 

fyrr ef þeir hefðu leitað aðstoðar fyrr. Því er mikilvægt að reyna að minnka fordóma með því að 

fræða og upplýsa fólk og draga þannig úr óþarfa þjáningu og öðrum afleiðingum sjúkdómsins.    

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að viðmælendurnir töldu mikilvægt að fá 

stuðning og skilning fjölskyldumeðlima eða annarra nákominna. Margir viðmælendanna mættu þó 

litlum stuðningi og skilningi frá fjölskyldu sinni og miklum fordómum. Fjölskyldumeðlimirnir reyndu 

oft að líta framhjá veikindum viðmælendanna og viðurkenndu ekki sjúkdóminn. Hugsanlegt er að 

hægt væri að draga úr fordómum sem þessum með fræðslu til fjölskyldumeðlima og umræðu um 

sjúkdóminn. Líklegt er að aðstandendur skorti upplýsingar um sjúkdóminn, áhrif hans, meðferð og 

bata. Þeir eru ráðalausir og vanmáttugir gagnvart þessu nýja ástandi og vita ekki hvernig best er að 

takast á við það. Jafnframt eru þeir oft sorgmæddir og örvinglaðir en þegar fjölskyldumeðlimur 

veikist af alvarlegum sjúkdómi er eðlilegt að aðrir meðlimir fjölskyldunnar gangi í gegnum sorg og 

kreppu þar sem veikindi sem þessi krefjast mikilla breytinga innan fjölskyldunnar. Algengt er að 

fagaðilar einblíni á þann veika í þeirri hjálp sem þeir veita. Fjölskyldumeðferð og vinna þar sem 

aðstandendum er hjálpað í gegnum áfall sem þetta virðist ekki síður mikilvægt. Aðstandendur 

þurfa einnig að fá vitneskju um hvernig þeir geti hjálpað einstaklingnum og sjálfum sér. Að veita 

aðstandendum þekkingu til að hjálpa þeim veika hefur áhrif á alla fjölskylduna og eykur 

hugsanlega líkur á bata.  

 Fyrir bæði þolendur, aðstandendur og aðra ætti ritgerðin í heild og niðurstöður 

rannsóknarinnar að vera fróðleg lesning. Fræðslan sem felst í ritgerðinni gæti hjálpað öðrum 

einstaklingum sem glíma við þunglyndi í bataferli sínu. Jafnframt gæti hún hjálpað þeim að skilja 

fordóma betur og auðveldað þeim að bera kennsl á þá og bregðast við þeim. Einnig gætu 

niðurstöðurnar verið áhugaverðar fyrir aðstandendur og aukið hjá þeim skilning á því sem 

fjölskyldumeðlimir þeirra eða vinir eru að ganga í gegnum.  

 Ritgerðin getur einnig veitt heilbrigðisstarfsfólki og þeim sem vinna með notendum, innsæi 

í hvaða þættir hafa áhrif á batann. Von er eitt þeirra atriða sem hafði áhrif á batann samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós tregðu meðferðaraðila til að 

miðla von til viðmælendanna. Fram kom hversu mikilvæg vonin er til að geta hafið bataferlið og því 

er mikilvægt að meðferðaraðilar séu meðvitaðir um þennan þátt og veiti upplýsingar um 
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sjúkdóminn og bata ásamt því að miðla von til notanda. Niðurstöður sýndu einnig mikilvægi þess 

að valdeflingu væri beitt þar sem  vinna fagaðilans og notandans fer fram á jafningjagrundvelli og 

borin er virðing fyrir notandanum, skoðunum hans og óskum.  

Með auknu innsæi heilbrigðisstarfsmanna er hægt að byggja upp skilvirkari og betri 

þjónustu fyrir notendur þar sem meðferðarúrræði eru betur aðlöguð að notandanum og þörfum 

hans. Ekki eru allir notendur með sömu þarfir og því þarf kerfið að vera sveigjanlegt.  

Batinn er ekki línulegt ferli. Einstaklingar upplifa oft fleiri en eitt veikindatímabil og 

bataferlið er oft nokkuð langt. Notandinn þarf því að fá að prófa sig áfram með stuðningi 

fagaðilans og annarra og finna leiðir í heilbrigðiskerfinu, og hjá sjálfum sér, sem henta honum. Í leit 

sinni að árangursríkum aðferðum er líklegt að notandinn rekist á aðferðir sem að hjálpa honum 

ekki í bataferlinu. Honum þarf að leyfast að mistakast án þess að það hafi í för með sér neikvæð 

viðbrögð fagaðilans og kerfisins sem eru til þess fallin að ýtir enn frekar undir þunglyndið. Kerfið 

þarf að vera hvetjandi fyrir einstaklinginn þannig að hann geti staðið upp eftir mislukkaða tilraun 

og haldið áfram að finna sína leið að bata.   

   Niðurstöðurnar ættu jafnframt að gefa tilefni til þess að fólk skoði hugmyndir sínar um 

þunglyndi vel og sé meðvitað um þá fordóma sem það kann að búa yfir. Svo virðist sem töluverðir 

fordómar séu til staðar í samfélaginu og tel ég mikilvægt að auka umræðu um þunglyndi og 

afleiðingar sjúkdómsins í samfélaginu til að sporna við fordómum og afleiðingum þeirra.  
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Viðauki I – Greiningarviðmið samkvæmt DSM-IV-TR 
 

 

A.  Fimm eða fleiri einkenni hafa verið til staðar nánast yfir allan daginn samfleytt í minnst tvær 
vikur og eru breyting frá fyrri virkni einstaklingsins. Annað af tveimur megin einkennum þarf að 
vera eitt af einkennunum fimm. Þessi megineinkenni eru 1). lækkað geðslag 2). áhuga eða 
ánægjuleysi. 

1. Lækkað geðslag eða þungt skap mestan hluta dags, nánast alla daga, að eigin sögn 
(viðkomandi finnst hann dapur eða tómur), eða af athugun annarra (honum sýnist 
viðkomandi vera klökkur).  

2. Verulega minnkaður áhugi eða ánægja af öllu eða nánast öllu sem viðkomandi tekur sér 
fyrir hendur, mestan hluta dags, nánast alla daga, að eigin sögn eða annarra. 

3. Þyngdaraukning eða þyngdartap án megrunar (meira en 5% breyting á líkamsþyngd á 
einum mánuði) eða minnkuð eða aukin matarlist nánast alla daga. 

4. Svefnleysi eða mikill svefn næstum alla daga. 

5. Líkamlegur óróleiki eða óeirð eða líkamleg hömlun næstum alla daga, þetta atriði þarf að 
vera sjáanlegt af öðrum en ekki einungis tilfinning viðkomandi af eigin eirðarleysi eða 
hægagangi).     

6. Þreyta eða orkuleysi nánast alla daga. 

7. Tilfinning um að vera einskins virði eða mikil og óviðeigandi sektarkennd (sem getur verið 
ranghugmynd) næstum alla daga (tilfinningin er ekki einungis eigin frásögn af samviskubit 
yfir að vera veikur)  

8. Minnkuð geta til að hugsa eða einbeita sér eða ráðaleysi  

9. Endurteknar dauðahugsanir (ekki einungis ótti við að deyja), endurteknar hugsanir um 
sjálfsvíg án ákveðinna fyrirætlana um slíkt. Sjálfsvígstilraunir eða ákveðin áætlun um að 
fremja sjálfsmorð. 

B.   Einkennin uppfylla ekki greiningarviðmið fyrir blandaða lotu (e. mixed episode). 

C.   Einkennin valda klínískt mikilli vanlíðan eða truflun á félags eða atvinnuvirkni     

      viðkomandi eða á öðrum mikilvægum sviðum í lífi viðkomandi. 
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Einkennin stafa ekki af beinum líkamlegum áhrifum efnis (t.d. vímuefnis eða lyfja) eða vegna 
líkamlegs sjúkdóms (t.d. vegna brenglunar í skjaldkirtli). 

Einkennin geta ekki verið skýrð vegna sorgar eða eftir missi ástvinar, einkennin vara lengur en í tvo 
mánuði eða einkennast af merkjanlegri hömlun á virkni, þrálátum hugsunum um að vera einskis 
virði, sjálfsvígshugsunum, sturlunareinkennum, eða líkmlegri hömlun. 



  

90 
 
 

 

Viðauki II - Hugarafl 
 

Árið 2003 stofnuðu iðjuþjálfar og einstaklingar sem hafa átt við geðræna erfiðleika að stríða 

samtökin Hugarafl. Hópurinn miðlar reynslu sinni af geðheilbrigðiskerfinu til annarra og talar fyrir 

bættri þjónustu. Meðlimir hópsins reyna að varpa ljósi á þær leiðir sem hvetja til bata og leggja 

áherslu á aukna virkni og þátttöku. Hópurinn reynir einnig að vera sýnilegur og opna þannig 

umræðu um geðsjúkdóma og draga úr fordómum. Hugarafl starfar samkvæmt hugmyndafræði um 

valdeflingu sem gengur út á að efla vald notandans þannig að hann stjórni sínum málum í 

samstarfi og stuðningi við aðra eftir því sem hann kýs. Meðlimir Hugarafls leggja mikla áherslu á að 

styðja og styrkja aðra í sömu sporum (Hugarafl, e.d.).      
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Viðauki III- Tilkynning til persónuverndar 
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Viðauki IV – Staðfesting Persónuverdar 
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Viðauki V – Upplýst samþykki 
 

Ábyrgðaraðili 

Hrefna Ólafsdóttir, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Netfang: hrefnaol@hi.is 

Stutt lýsing á rannsókn 

Rannsóknin er hluti af MA-ritgerð Daggar Guðnadóttur í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynsluheim einstaklinga sem hafa þurft að glíma við 

þunglyndi og fá fram upplifun þeirra á bataferli sínu og fordómum. Vonast rannsakandi til þess að rannsókn 

þessi sé liður í því að auka umræðu um þunglyndi sem bæti þekkingu og skilning almennings og 

heilbrigðisstarfsfólks og geti jafnframt orðið til þess að draga úr fordómum í garð þunglyndra. Einnig verður 

reynt að varpa ljósi á bataferli þunglyndra svo að aðrir einstaklingar sem eru styttra á veg komnir í bata 

sínum geti Í kjölfar rannsóknarinnar nýtt sér sögu annarra sér til framdráttar í bataferli sínu.  

 

Framlag þitt er forsenda þess að hægt sé að framkvæma þessa rannsókn. Svör verða ekki notuð á 

persónurekjanlegan máta og verður gögnum eytt að rannsókn lokinni.  

 

„Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk/ur 

þátttöku eftir að hafa lesið þessar upplýsingar og tel mig hafa fengið viðundandi svör við þeim spurningum 

sem hafa vaknað. Undirritun samþykkisins er skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni“.  

 

 

____________________________                                                   ________________________ 

Undirskrift þátttakanda                                                                       Undirskrift rannsóknaraðila 
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Viðauki VI - Viðtalsvísir 
 

Viðtalsvísir fyrir upplifun einstaklinga af þunglyndi 

 

Bakgrunnsspurningar 

 

• Aldur 

• Menntun 

• Atvinna 

• Fjölskylda (foreldrar og systkyni) 

• Hjúskaparstaða og börn 

 

Almennar spurningar 

• Hvaða hugmyndir hafðir þú um þunglyndi eða þunglynt fólk áður en þú veiktist? 

• Hvenær fórstu að finna fyrst fyrir einkennum þunglyndis? 

• Hvernig lýstu einnkennin sér? 

• Hvaða áhrif höfðu þau á daglegt líf þitt? 

• Hvað fannst þér um þessi einkenni sem þú fannst fyrir,  

o hvað hugsaðir þú? 

o hvernig leið þér? 

• Hvenær sagðir þú einhverjum frá einkennunum? 

• Hver voru viðbrögð ættingja þinna og vina þegar þú sagðir frá líðan þinni? 

• Leitaðir þú þér aðstoðar og ef svo er hvaða aðstoðar leitaðir þú eftir? (fórstu til heimilislæknis, 

sálfræðings, niður á bráðadeild geðdeildar eða annað).  

• Hvaða hugmyndir hafðir þú um að væri besta aðstoðin fyrir þig? (lyf, fræðsla, innlögn, viðtalsmeðferð 

eða annað).  

• Hvaða aðstoð fékkstu?  

• Hvernig upplifðir þú aðstoðina? (hjálpleg eða ekki) 

• Hvaða væntingar hafðirðu til aðstoðarinnar? (von og trú á að þér mundi fara að líða betur eða ekki) 

• Fékkstu einhverja greiningu hjá heilbrigðisstarfsmönnum? 
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• hvernig upplifðir þú framkomu og viðbrögð heilbrigðisstarfsmanna?  

o Stjórnaðir þú ferðinni eða þeir?  

o gáfu þeir þér von og hvatningu eða voru neikvæðir?  

o virtu þeir sjálfsákvörðunarrétt o.fl?  

• Hvernig upplifðir þú framkomu og viðbrögð almennings í samfélaginu? 

o Fannst þér þú mæta skilningi varðandi veikindi þín? 

• Hefurðu stuðning frá öðrum? (ættingjum, vinum, öðrum) 

o Hvernig stuðning hefur þú og frá hverjum? 

o Hvernig finnst þér að hafa þennan stuðning? 

• Hver voru viðbrögð þín við þunglyndinu, hvað gerðir þú til að hjálpa sjálfum þér? 

• Hvenær komstu inn í Hugarafl? 

• Hvernig upplifðir þú Hugarafl? 

• Hvenær fór þér að líða betur? 

• Hvað varð til þess að þér fór að líða betur?  

 

• Eitthvað sem þú myndir vilja bæta við að lokum? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


