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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

hefðbundin heimildarritgerð sem skiptist í fimm meginkafla sem leitast allir við það að 

svara tveimur rannsóknarspurningum. Fyrri rannsóknarspurningin spyr að því hvernig 

almenn kvíðaröskun leggst á ungmenni, þá er hvernig almenn kvíðaröskun lýsir sér hjá 

ungmennum og sú seinni leitast við að varpa ljósi á það hvernig meðferðarúrræði hjálpa 

ungmennum með almenna kvíðaröskun. Í ritgerðinni er gert grein fyrir almennri 

kvíðaröskun í heild sinni og meðferð við henni. Einnig verður fjallað um afleiðingar 

almennar kvíðaröskunar á ungmenni ásamt hugmyndafræði sem getur hjálpað 

ungmennum að ná tökum á röskuninni. Í lokin er gert grein fyrir þremur 

meðferðarúrræðum sem gott er að styðjast við í meðferðarvinnu með ungmennum sem 

glíma við almenna kvíðarsökun. Við gerð á ritgerðinni var notast við fræðilegar bækur og 

rit. Vert er að taka það fram að í þessari ritgerð eru ungmenni skilgreind sem einstaklingar 

á aldrinum 12 til 22 ára. 

 Niðurstöður ritgerðar leiddu í ljós að almenn kvíðaröskun er afar algeng á meðal 

ungmenna og hefur hún margar mismunandi birtingarmyndir. Einnig leiddu niðurstöður í 

ljós að til eru þó nokkrar meðferðir og bjargir sem leitast við að aðstoða ungmenni í að ná 

bata. Ávallt þarf að meta hvaða meðferð einstaklingur á að fá eftir því hvað hentar honum 

best. Hugræn atferlismeðferð er talin vera ein algengasta meðferðin við almennri 

kvíðaröskun ungmenna. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að þrátt fyrir að meðferð sé 

mikilvæg þegar kemur að bata ungmenna sem glíma við almenna kvíðaröskun eru aðrir 

eiginleikar sem gott er fyrir þau að tileinka sér. Má þar nefna hugmyndafræði á borð við 

seiglu, styrkleika nálgun og lausnamiðuð nálgun. Hugmyndafræðin getur einnig komið að 

góðum notum í meðferðarvinnu með ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni ritgerðar var valið útfrá faglegu áhugasviði höfundar. Meginmarkmið 

ritgerðar er að skoða hvernig almenn kvíðaröskun leggst á ungmenni og hvernig þau 

mismunandi meðferðarúrræði sem eru í boði stuðla að farsælum bata. Einnig er markmið 

ritgerðarinnar að auðvelda ungmennum og aðstandendum þeirra sem að glíma við 

almenna kvíðaröskun að fá upplýsingar um einkenni almennar kvíðaröskunnar og þau 

meðferðarúrræði sem eru í boði. 

 Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Anni G. Haugen og vil ég þakka henni fyrir mjög 

góða leiðsögn. Ágústi Þrastarsyni vil ég þakka fyrir stuðning og hvatningu í gegnum skrifin. 

Ásamt því vil ég þakka Ingu Sigríði Björnsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning við skrifin á 

ritgerðinni. 
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1 Inngangur 

Einkenni almennar kvíðaraskana geta breyst frá degi til dags og varið í mislangan tíma. 

Afleiðingar hennar geta verið margvísilegar en getur röskunin haft áhrif á tilfinningar, 

hugsanir, atferli og lífeðlislega starfsemi ungmenna. Ein alvarlegasta afleiðing almennar 

kvíðaröskunnar eru sjálfsvígshugsanir og/eða sjálfsvíg. Þegar börn verða að ungmennum 

getur átt sér stað mikill frammistöðukvíði sem að smátt og smátt getur leitt til almennar 

kvíðaröskunnar. Er því mikilvægt að grípa sem fyrst inní með viðeigandi 

meðferðarúrræðum til þess að ungmennin þurfi ekki að glíma við röskunina langt fram á 

fullorðinsárin (Barlow, 2002). Greining á almennri kvíðaröskun þarf ávallt að eiga sér stað 

í gegnum bæði líkamlega og andlega skoðun sérfræðings. Hins vegar er vert að taka það 

fram að inngrip á sér ekki stað fyrr en að einkenni röskunarinnar eru verulega farin að 

trufla eðlilega félagsvirkni ungmennaanna (Tyrer og Baldwin, 2006).  

Almenn kvíðaröskun er ein algengasta röskunin sem ungmenni glíma við í dag og er 

því áhugavert að rannsaka þetta málefni frekar (Eley, Rijsdijk, Perrin, O‘Connor og Bolton, 

2008). Meginmarkmið ritgerðar er að skoða hvernig almenn kvíðaröskun leggst á 

ungmenni og hvernig þau mismunandi meðferðarúrræði sem eru í boði stuðla að 

farsælum bata. Einnig er markmið ritgerðarinnar að auðvelda ungmennum og 

aðstandendum þeirra sem að glíma við almenna kvíðaröskun að fá upplýsingar um 

einkenni almennar kvíðaröskunnar og þau meðferðarúrræði sem eru í boði. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri 

spyr að því hvernig almenn kvíðaröskun leggst á ungmenni, þá er hvernig almenn 

kvíðaröskun lýsir sér hjá ungmennum. Sú seinni leitast við að varpa ljósi á það hvernig 

meðferðarúrræði hjálpa ungmennum með almenna kvíðaröskun. Vert er að greina frá því 

að í þessari ritgerð eru ungmenni skilgreind sem einstaklingar á aldrinum 12 til 22 ára. 

Ritgerð þessi skiptist í fimm meginkafla, fyrsti kaflinn greinir frá almennri kvíðaröskun. 

Þar er komið inná einkenni og afleiðingar almennar kvíðaröskunnar, klínísk einkenni og 

mat. Einnig verður gert grein fyrir áhrifum erfða og umhverfis á almenna kvíðaröskun og 

andlegri heilsu ungmenna á Íslandi. Annar kaflinn greinir frá afleiðingum almennar 

kvíðarsökunar á ungmenni. Þriðji kaflinn greinir frá hugmyndafræði sem gott er að kunna 
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skil á þegar unnið er með ungmennum sem glíma við almenna kvíðarsökun, en má þar 

nefna seiglu, valdeflingu og lausnamiðaða nálgun. Fjórði kaflinn greinir frá þremur 

meðferðarúrræðum sem stuðla að farsælum bata ungmenna sem greind eru með 

almenna kvíðaröskun, þau eru hugræn atferlismeðferð, lyfjameðferð og hópmeðferð. 

Fimmti og síðasti meginkaflinn í ritgerðinni snýr að félagsráðgjöf og almennri kvíðaröskun, 

þar sem skoðað er hvernig félagsráðgjafar geta notast við faglega þekkingu sína til þess 

að takast á við meðferðarvinnu með ungmennum sem haldin eru almennri kvíðaröskun. 

Í heimildaöflun fyrir ritgerðina var stuðst við fræðilegar bækur og rit. 
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2 Almenn kvíðaröskun 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu skilgreiningar er varðar rannsóknarefnið. Greint 

verður frá almennri kvíðaröskun í heild sinni þar sem farið verður í einkenni og afleiðingar, 

greiningu, klínísk einkenni og mat. Einnig verður gert grein fyrir áhrifum erfða og 

umhverfis á almenna kvíðaröskun og andlegri heilsu ungmenna á Íslandi. Í lokin verður 

dregin saman samantekt. 

2.1 Einkenni og afleiðingar 

Almenn kvíðaröskun er ein algengasta röskunin sem ungmenni iðnvæddra samfélaga 

glíma við. Ásamt því er hún er þriðja algengasta geðræna röskunin sem fullorðnir glíma 

við á eftir þunglyndi og alkahólisma. Almenn kvíðaröskun á yfirleitt upptök sín að rekja til 

barnæsku og getur hún verið viðvarandi fram á fullorðinsárin (Eley o.fl., 2008). Vert er að 

greina frá því að almenn kvíðaröskun er tvöfalt algengari hjá konum en körlum. 

Kvíðaröskun lýsir sér þannig að einstaklingar finna fyrir miklum óstjórnlegum áhyggjum 

og kvíða sem tengjast ekki streituvaldandi atburðum sem eru nýlega búnir að eiga sér stað 

í lífi þeirra, líkt og mikið álag í skóla eða vinnu. Kvíðinn getur samt sem áður versnað við 

ákveðnar streituvaldandi aðstæður sem hafa átt sér stað nýlega í lífi einstaklinga. Almenn 

kvíðaröskun einkennist af tilfinningum líkt og ógn, eirðarleysi, pirring og spennu ásamt því 

að einstaklingar finna fyrir einkennum líkt og hjartsláttarónoti, munnþurrki, svita og 

svefntruflunum. Öll þessi einkenni eru viðurkennd sem hluti af kvíðaheilkenninu en ekki 

sem sjálfstæðir kvillar. Þrátt fyrir að öll þessi tilteknu einkenni flokkist undir kvíðaröskun 

þá skarast þau samt sem áður verulega á við aðrar algengar geðraskanir (Tyrer og Baldwin, 

2006). Langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að kvíði á það til að minnka og aukast eftir 

þroskastigi einstaklinga. Þegar einstaklingar eru farnir að nálgast unglingsárin fer kvíðinn 

að hafa áhrif á getu þeirra og velgengni í lífinu. Einnig getur tilfinning ungmenna gagnvart 

áliti annarra haft áhrif á kvíðann, en eru þetta allt þættir sem að geta komið kvíðanum á 

stað (Barlow, 2002). 

Þó geta ungmenni sem þróa með sér almenna kvíðaröskun náð fullum bata með 

aðstoð meðferða. Meðferð hjálpar einstaklingum að vita hvernig bregðast á við ef að þeir 

fá kvíðakast og ná þannig að takast á við kvíðann og að lokum ná bata. Til eru 
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árangursríkar meðferðir sem geta bæði verið langtíma- og skammtímameðferðir. Dæmi 

um þessar meðferðir eru hugræn atferlismeðferð, lyfjameðferð og hópmeðferð. Hins 

vegar eru miklar líkur á því að einstaklingar lendi í afturför í bataferlinu en á hún sér stað 

þegar að einstaklingar í bata fer aftur tilbaka á sama stað í kvíðanum, það er segja 

einstaklingar upplifa kvíðann á sama hátt og þeir gerðu áður en að meðferð hófst (Tyrer 

og Baldwin, 2006). 

Þó er vert að greina frá því að það er ekki neikvætt í öllum tilvikum að vera með kvíða 

þar sem að kvíði er virkilega mikilvægur þegar það kemur að drifkrafti einstaklinga í hinu 

daglega lífi. Til dæmis geta ungmenni fundið fyrir kvíða rétt áður en þau taka próf eða 

stíga á svið í leikriti skólans, en er það heilbrigt og því ekki endilega um almenna 

kvíðaröskun að ræða þó svo að kvíði sé til staðar (Tyrer og Baldwin, 2006). 

2.2 Greining á almennri kvíðaröskun 

Almenn kvíðaröskun er tiltölulega nýlega orðin að greiningu en fyrir árið 1980 var hún 

þekkt sem kvíðataugaveiklun en er það röskun sem að Freud skilgreindi árið 1894. 

Einkenndist hún þá af tilfinningum sem að lýstu sér með ofsahræðslu. Þessari röskun var 

seinna lýst sem lausakvíða (e. free-floating anxiety). Lausakvíði er einnig með einkenni af 

skelfingu og var hann því síðar meir skilgreindur sem sérstök röskun af Klein sem að í dag 

þekkist sem felmtusröskun. Sá partur kvíðans sem að innihélt ekki skelfingu varð síðan 

þekktur sem almenn kvíðaröskun. Þessi flokkun á kvíða er þó ófullnægjandi þar sem að 

það voru enginn einkenni sem að skilgreindu almenna kvíðaröskun. Þar af leiðandi varð 

hún afgangsliður í greiningu á kvíðaröskun, það er að segja þeir einstaklingar sem að 

greindust ekki með neina aðra kvíðaröskun voru þeir sjálfkrafa greindir með almenna 

kvíðaröskun. Var það afar slæmt þar sem að í kjölfarið átti sér stað gríðarleg skörun á 

greiningu á almennri kvíðaröskun og öðrum kvíðaröskunum (Tyrer og Baldwin, 2006). 

Sumir sérfræðingar, á borð við lækna og sálfræðinga, eru sammála um að almenn 

kvíðaröskun sé enn illa skilgreind greining. DSM-IV greiningarkerfið (American Psychiatric 

Association og Statistical manual of mental disorders) afskrifaði næstum almenna 

kvíðaröskun sem greiningu árið 1994 á þeim forsendum að áreiðanleiki hennar væri ekki 

nógu sterkur. Þeir aðilar sem að eru hlynntir greiningunni halda því fram að þrátt fyrir hún 

skarist á við aðrar greiningar þá sé hún samt sem áður afar ítarleg ef miðað er við aðra 

flokka. Einnig ef skoðuð er hin félags-, atvinnu- og efnahagslega byrði sem er á fólki þá 
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kemur í ljós að byrðin og streitan út frá henni svipar til sömu einkenna og að vera með 

alvarlegt þunglyndi. Vaxandi skilningur fræðimanna á greiningum á almennri kvíðaröskun 

gefur það til kynna að greiningin almenn kvíðaröskun verður viðlogandi til komandi ára í 

iðnvæddum samfélögum nútímans (Tyrer og Baldwin, 2006). 

2.2.1 Klínísk einkenni 

Síðast liðin ár hafa kröfurnar á að fá greiningu á almennri kvíðaröskun breyst. Í gegnum 

tíðina hafa þau einkenni sem að einstaklingar þurfa að uppfylla til þess að fá greiningu 

ávallt falið í sér almennan og viðvarandi kvíða ásamt blöndu af ýmsum öðrum 

sálfræðilegum og líkamlegum kvillum. Þessir sálfræðilegu og líkamlegu kvillar eru 

skilgreindir af WHO með ICD-10 (International statistical classification of diseases and 

related health problems), en er mikilvægt að einstaklingar uppfylli að minnsta kosti eitt 

þeirra einkenna sem að talin eru upp hér til að fá greiningu: Hjartsláttarónot, aukin 

svitamyndun, skjálfti eða þurrkur í munni. Þegar kemur að greiningu út frá DSM-IV þurfa 

einstaklingar að upfylla þrjú af þessum einkennum: Eirðaleysi, einbeitingar örðugleikar, 

pirringur, svefntruflanir, vöðvaspenna og að verða auðveldlega þreyttur. Til viðbótar, ef 

að einstaklingar finna fyrir einkennum á borð við áhyggjum yfir minniháttar hlutum, fellur 

það undir viðmið DSM-IV greiningarkerfisins en ekki ICD-10 greiningarkerfisins. Við það 

að nota þessi tvö greiningarlíkön til þess að greina almenna kvíðaröskun koma þau bæði 

í veg fyrir að skaranir á röskunum eigi sér stað. Ásamt því hjálpa þau til við að aðskilja 

röskunina frá öðrum röskunum sem að hafa einkenni kvíða (Maccoby, 1980; Bretherton, 

1994). 

Þegar ungmenni eru haldin kvíða en kvíðinn er ekki yfirgnæfandi í lífi þeirra, þá hindri 

þau ekki í námi, félagstengslum og svefni er hann ekki talin alvarlegur og því ekki um 

almenna kvíðaröskun að ræða. Hins vegar ef hann hefur áhrif á þessa þætti og fleiri til er 

hann talin alvarlegur og mikilvægt er að grípa inní með viðeigandi meðferð (Kauffman, 

2005). 

Ástæðan fyrir mikilvægi þess að einstaklingar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði við 

greiningu á almennri kvíðaröskun er sú að einkennin ein og sér gefa það ekki til kynna að 

einstaklingar séu með röskunina. Er því mikilvægt að útiloka aðra kvilla sem að líkjast 

kvíða áður en að greining á sér stað. Þessi útilokun getur verið erfið og þá sérstaklega ef 

að skjólstæðingar glíma við fleiri en eina röskun, sem er algengt. Mikilvægt er að taka það 
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fram að þegar skjólstæðingar eru taldnir vera með tvær sjúkdómsgreiningar er mikilvægt 

að einkenni hvers sjúkdóms fyrir sig séu aðskilin með áreiðanlegum hætti (Tyrer og 

Baldwin, 2006). 

2.2.2 Mat 

Þegar kemur að því að finna og greina einkenni kvíða getur það bæði gengið auðveldlega 

og erfiðlega. Erfiðleikinn við greininguna liggur í túlkuninni á kvíðanum. Það er að segja, 

hvernig sá sem er að glíma við kvíðann túlkar hann. Þar með er svigrúmið við notkun á 

skimun eða öðrum aðferðum til þess að auðvelda greiningu á röskuninni afar takmörkuð. 

Það hefur þó verið sett fram einfalt reiknirit sem hægt er að nota við greiningu á 

almennum kvíða. Sá kvarði sem er hvað mest notaður við greiningu á kvíða í dag er 

svokallaður HADS-kvarði (e. Hospital Anxiety and Depression Scale). HADS-kvarðinn er 

með tvo undirkvarða, annar fyrir kvíða og hinn fyrir þunglyndi. Undirkvarðinn sem 

ætlaður er að greina almenna kvíðaröskun notast við spurningalista sem leitast við að 

aðgreina kvíðann frá öðrum röskunum. HADS-kvarðinn er bæði næmur og nákvæmur 

þegar það kemur að því að greina almenna kvíðaröskun (Tyrer og Baldwin, 2006). 

Best þekkta verkfærið sem notað er við rannsóknir á kvíða er Hamilton kvarðinn fyrir 

kvíða (e. Hamilton rating scale for anxiety) en getur hann verið erfiður í notkun og þá 

sérstaklega ef um þrjú eða fleiri líkamleg einkenni hjá sjúkling er að ræða. Þrátt fyrir að 

kvarðinn sé vel þekktur á sviðinu þá eru samt sem áður til nákvæmari verkfæri þegar 

kemur að því að rannsaka almenna kvíðaröskun. 

Þessi tæki geta verið gagnleg þegar að það kemur að því að meta alvarleika kvíða en 

ekki þegar kemur að því að greina kvíðann. Formleg greining á kvíða á sér stað með 

skipulögðu klínísku viðtali (Tyrer og Baldwin, 2006). 

Ef að grunur vaknar um að ungmenni sé að glíma við almenna kvíðaröskun hér á landi 

þarf sá hinn sami að fá frumgreiningu hjá sérfræðingi, annað hvort einkareknum aðila eða 

ríkisreknum. Þar fær einstaklingurinn tilvísun upp á Barna- og unglinga geðdeild (BUGL). Í 

tilvísuninni koma fram þær upplýsingar er varða vanda ungmennisins og þær niðurstöður 

er koma í ljós við athugun á þroskastöðu hans hjá sérfræðingi. Að því loknu vinnur 

sérfræðingurinn með nærumhverfi ungmennisins en má þar nefna fjölskyldu og skóla. 

Saman taka þau ákvörðun um það hvort að ungmennið þurfi á aðstoð að halda. Ef að 

niðurstöður leiða í ljós að svo sé þá sér sérfræðingurinn um það að vísa málinu til 
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greiningarteymis BUGL. Þegar inná BUGL er komið er unnin afar ítarleg greiningarvinna 

þar sem lögð er áhersla á sérhæfða athugun er snýr að líðan og hegðun ungmennisins 

sem glímir við röskunina. Í upphafi er einstaklingsmiðuð meðferðaráætlun gerð fyrir 

einstaklinginn sem á að stuðla að bata en er hún endurskoðuð reglulega í takt við bata 

(Unnur H. Steingrímsdóttir og Linda Kristmundsdóttir, 2016). Þó eiga ekki allar greiningar 

á almennri kvíðaröskun sér stað í gegnum BUGL. Óháð því hvar greiningin fer fram er 

mikilvægt að tekið sé tillit til bæði aldurs og þroska ungmennana (Aldís U. 

Guðmundsdóttir, 2007).  

2.3 Áhrif erfða og umhverfis 

Tengslin á milli persónuleikaeinkenna og almennra kvíðaraskana eru mynduð snemma á 

lífsleiðinni. Röskunin leggst í flestum tilvikum á þá einstaklinga sem að eru með kvíðafulla 

skapgerð. Tengslin á milli almennra kvíðaröskunar og persónulegara einkenna eru því 

sterklega undir áhrifum erfðafræðilegra þátta (Tyrer og Baldwin, 2006). Árið 2001 var 

gerð heildræn greining á erfðaþáttum kvíðaraskana. Fjórar tegundir kvíðaraskana voru 

kannaðar en voru það felmturöskun, fælni- og árátturöskun, þráhyggjuröskun og 

ofurkvíðaröskun. Skoðað var hvort vægi meira þegar kemur að kvíðaröskunum erfðir eða 

umhverfi. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að bæði erfðir og fjölskylda einstaklinga 

spila stóran þátt í greiningu á kvíðaröskunum. Það er að segja, ungmenni eiga möguleika 

á því að fá uppeldi sem getur stuðlað að því að þau þrói með sér kvíðaraskanir. Arfgengi 

kvíðaraskana eru ekki nema 30 - 40%. Því er ekki hægt að segja að greining á kvíðaröskun 

meðal ungmenna sé einungis undir áhrifa erfða. Aðrir þættir spila inní en má þar nefna til 

dæmis uppeldi einstaklinga eins og greint var frá hér að ofan, hugræn einkenni, 

félagslegar aðstæður og umhverfi. Í sömu rannsókn kom í ljós að 0,80 fylgni er á milli 

taugaveiklunar (e. Neuroticism) og almennar kvíðaröskunar og gefa niðurstöðurnar því til 

kynna að erfðafræðilegir þættir sem að tengjast taugaveiklun séu í raun og veru 

óaðgreinanlegir frá þeim þáttum er hafa áhrif á þróun almennar kvíðaröskunnar. Út frá 

þessum niðurstöðum er í raun og veru ekki hægt að alhæfa um að forvörn við almennri 

kvíðaröskun virki í öllum tilvikum þar sem að sumir einstaklingar fæðast með kvíðafulla 

skapgerð (Hettema, Neale og Kendler, 2001).  

Með nútímavæðingu samfélagsins geta einstaklingar sem haldnir eru almennri 

kvíðaröskun fengið hjálp mun fyrr en áður fyrr, en getur það skipt sköpun þegar kemur að 
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bata. Ef dæmi er tekið geta einstaklingar nýtt sér hnattvæðingu hins nútímasamfélags 

með því að tengast öðrum einstaklingum sem eru að glíma við það sama og þeir í gegnum 

internetið. Má þar nefna einstaklinga sem að hafa jafnvel fengið svipað uppeldi og þróað 

með sér almenna kvíðaröskun af sömu ástæðum. Með því notast einstaklingar við 

internetið til sjálfshjálpar og eru þeir þá að leggja sitt af mörkun til að ná bata. Fjölmargir 

einstaklingar sem að glíma við almenna kvíðaröskun eru þó færir um að starfa fullkomlega 

eðlilega í samfélaginu og oft betri en einstaklingar sem glíma við aðrar geðrænar raskanir. 

Inngrip eiga sér því ekki stað fyrr en að einkennin eru farin að trufla eðlilega félagsvirkni 

einstaklinga þar sem að kvíði getur verið jákvæður og stuðlað að drifkrafti eins og komið 

hefur hefur verið fram (Tyrer og Baldwin, 2006; Appadurai, 2000). 

2.4 Andleg heilsa ungmenna á Íslandi 

Hérlendis var gerð rannsókn á geðheilsu og líkamlegri heilsu ungmenna árið 2007. 

Rannsóknin fól í sér spurningalista þar sem ungmenni svöruðu spurningum sem sneru að 

heilsu þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þau ungmenni sem ekki bjuggu 

hjá báðum líffræðilegum foreldrum sínum eru að meðaltali með mun lakari geðheilsu, þá 

glíma við andleg vandkvæði eins og til dæmis almenna kvíðaröskun, en þau ungmenni 

sem bjuggu hjá báðum líffræðilegum foreldrum sínum. Niðurstöður rannsóknar leiddu 

einnig í ljós að stúlkur á aldrinum 10-17 ára höfðu að meðaltali mun lakari geðheilsu en 

drengir á sama aldri. Einnig kom í ljós að þau ungmenni sem eru undir miklu álagi frá skóla 

eru með lakari geðheilsu en aðrir. Sömuleiðis eru þau ungmenni sem sýndu fram á lélegan 

árangur í skóla með slæma geðheilsu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru þau 

ungmenni sem eru með góðan félagslegan stuðning líklegri til þess að vera með góða 

geðheilsu en jafnaldrar þeirra með lélegan eða engan félagslegan stuðning (Þóroddur 

Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2007). 

Til þess að stuðla að heilbrigðum ungmennum er mikil áhersla lögð á mikilvægi 

stuðnings við þau ungmenni sem glíma við andleg vandkvæði. Foreldrar eru hvattir til 

þess að stuðla að samheldni innan fjölskyldunnar og þannig veita börnum sínum stuðning. 

Stuðningur frá fjölskyldu, vinum og í raun öllu nærumhverfinu ná ungmenni sem bestri 

mögulegri útkomu í lífinu. Stuðningur stuðlar því að góðri líkamlegri- og andlegri heilsu 

(Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2007). 
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Árið 1992 hófu svokallaðar æskulýðsrannsóknir göngu sína hérlendis. 

Æskulýðsrannsóknirnar eru gerðar reglulega á nemendum í 5-10. bekk í grunnskólum og 

í framhaldsskólum hérlendis. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á ungmennum á 

aldrinum 16-20 ára sem ekki stunda framhaldsskólanám, með því markmiði að skoða 

félagslega stöðu þeirra. Rannsóknin Ungt fólk felur í sér heildstæða könnun á högum og 

líðan ungmenna og er hún brautryðjandi í sögu félagsvísinda hérlendis (Hrefna Pálsdóttir, 

Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014). 

Rannsóknirnar eru lagðar fyrir í öllum skólum landsins, eitt af meginmarkmiðum 

þeirra er að ná fram niðurstöðum sem eru staðbundnar og ítarlegar greiningar fyrir 

sveitarfélög, félagasamtök og skóla. Þeir einstaklingar sem starfa með ungmennum hafa 

nýtt sér niðurstöður þessara rannsóknar í síauknum mæli og er hún sem ómetanlegt 

verkfæri þegar kemur að stefnumótun þeirra í starfi. Niðurstöður rannsóknarinnar greina 

frá högum og líðan ungmenna landsins. Við úrlausn gagna í rannsókninni er samanburður 

gerður á milli kynja, bekkjar og landsvæða (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar hafa heimilsaðstæður ungmenna bein áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra það er að segja hvernig foreldrar veita barni sínu 

stuðning, umhyggju, aðhald og eftirlit. Meirihluti Þátttakenda rannsóknarinnar telja 

líkamlega og andlega heilsu sína góða eða mjög góða. Hins vegar töldu stúlkur í níunda og 

tíunda bekk andlega heilsu sína vera lakari árið 2014 en hún var árið 2012 (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Niðurstöður beggja rannsóknana, rannsóknin sem var gerð árið 2007 og sneri að 

geðheilsu og líkamlegri heilsu ungmenna og æskulýðsrannsóknirnar greina báðar frá því 

að heimilslíf ungmenna skiptir gríðarlega miklu máli þegar það kemur að þeirra andlega 

líðan. Má því álykta um það að gott heimillíf og uppeldi getur stuðlað gegn því að 

ungmenni þrói með sér almenna kvíðaröskun. 

2.5 Samantekt  

Álykta má að almenn kvíðaröskun sé algeng, hún hefur margar birtingarmyndir og getur 

skarast á við aðrar persónuleikaraskanir. Einkenni almennar kvíðaröskunnar geta breyst 

frá degi til dags og varið í mislangan tíma. Þegar einkenni röskunarinnar eru farin að vera 

alvarleg og viðlogandi í lífi einstaklinga er mikilvægt að gripið sé inn í með viðeigandi 



15 

meðferð. Almenna kvíðaröskun er hægt að greina snemma á lífsleiðinni en er það afar 

jákvætt fyrir ungmenni þar sem minni líkur eru á því að þau þurfa að glíma við röskunina 

fram á fullorðinsárin. Þegar verið er að greina einstaklinga með almenna kvíðaröskun er 

mikilvægt að útiloka alla þá kvilla sem ekki eru hluti af röskuninni áður en greining á sér 

stað. Hins vegar getur þessi útilokun verið erfið og þá sérstaklega í þeim tilfellum þar sem 

að einstaklingar eru taldnir vera með fleiri en eina greiningu. Í greiningarvinnu með 

ungmennum er mikilvægt að taka tillit til aldurs og andlegs þroska þeirra.  
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3 Afleiðingar almennar kvíðaröskunar á ungmenni 

Kvíði hefur margar birtingarmyndir og getur hann haft gríðarleg áhrif á andlegan líðan 

þeirra einstaklinga sem glíma við hann. Kvíðinn getur haft áhrif á tilfinningar einstaklinga, 

hugsanir þeirra, atferli og lífeðlislega starfsemi. kvíðinn getur bæði stafað af 

sálfræðilegum og líffræðilegum ástæðum. Ef dæmi er tekið um ungmenni sem er að glíma 

við almenna kvíðaröskun getur birtingarmynd kvíðans falist í hræðslu við að deyja eða 

jafnvel talið sér trú um það að heimsendir sé í nánd ásamt því að finna fyrir vanmætti. 

Hins vegar ef tekið er dæmi um ungmenni sem að glímir við kvíða af lífeðlislegum 

ástæðum getur hann birst í of hraðri öndun eða öðrum öndunarerfiðleikum ásamt svima 

og magaverkjum (Albano, Chorpita og Barlow, 2003). 

Þegar kemur að kvíðaröskunum lítur út fyrir að kyn hafi ekki mikið að segja á meðan 

að einstaklingar eru ungir, en eftir því að þeir eldast eru konur tvöfalt líklegri en karlar til 

að glíma við almenna kvíðaröskun eins og kemur fram hér að ofan (Kovacs og Devlin, 

1998). Rannsóknir greina frá því að kvíði og karlmennska haldast í hendur. Það er að segja 

því meiri karlmennsku einstaklingar telja sig búa yfir því minni lýkur er á því að þeir glími 

við kvíðaraskanir. Eru þetta niðurstöður rannsóknar sem gerð var á ungmennum á 

aldrinum 6 til 12 ára. Samkvæmt rannsókninni er karlmennska skilgreind sem ákveðni, 

sjálfstraust og framkvæmdasemi en má því sjá að hún virðist vera andstæða þess sem 

kvíði stendur fyrir (Albano o.fl., 2003). Hins vegar geta bæði drengir og stúlkur sýnt 

eiginleika karlmennsku og því má ætla að hægt sé að sigrast á kvíðanum með því að 

styrkja þá eiginleika sem að karlmennskan stendur fyrir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). 

Þegar ungmenni eru haldin almennri kvíðaröskun getur röskunin haft gríðarleg áhrif 

á þeirra andlega líðan og tilfinningar. Almenn kvíðaröskun getur því haldið þeim 

ungmennum sem glíma við hana aftur þegar kemur að því að vera eins og aðrir í leik og 

starfi. Ástæðan er yfirleitt sú að það er ákveðið áreiti eða aðstæður sem að láta kvíðann 

blossa upp hjá ungmennum. Gerir það að verkum að ungmenni með almenna kvíðaröskun 

forðast þessar ákveðnu aðstæður, sem í kjölfarið leiðir til þess að þau hafa ekki getu til 
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þess að gera allt það sem önnur ungmenni hafa möguleika á að gera (Bittner, Egger, 

Erkanli, Costello, Foley og Angold, 2007). 

Þegar ungmenni þjást af miklum kvíða getur kvíðinn haft mikil og margvísileg áhrif á 

þeirra daglega líf. Ef dæmi er tekið geta samskipti þeirra við fjölskyldu og vini þurft að líða 

erfiðleika vegna kvíðans (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Afleiðingar kvíða hafa margar birtingarmyndir sem má til dæmis sjá á sjálfsmynd 

einstaklinga og frammistöðu þeirra í námi. Einnig getur kvíðinn haft í för með sér aðrar 

geðraskanir. Ein alvarlegasta afleiðing kvíða hvort um sé að ræða börn, ungmenni eða 

fullorðna eru sjálfsvígshugsanir og eða sjálfsvíg (Bittner o.fl., 2007). 

Hérlendis var gerð rannsókn sem sneri að tíðni sjálfsvíga hjá ungmennum á árunum 

1992 og 2000. Þátttakendur voru 1600 talsins á aldrinum 16-20 ára. Þátttakendur voru 

spurðir hvort þeir hefðu reynt að fremja sjálfsvíg síðastlinn vetur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar árið 1992 leiddu í ljós að 3,6% nemenda í 9. Bekk, 3,7% nemenda í 10. 

bekk og 1,3% framhaldsskólanema höfðu reynt að fremja sjálfsmorð þennan tiltekna 

vetur. Árið 2000 voru framhaldsskólanemar spurðir út í sjálfsmorðtilraunir en voru 2% 

þeirra sem að sögðust hafa reynt það þennan tiltekna vetur en 7,3% sem að höfðu reynt 

það einhvern tímann á lífsleiðinni. Það sem er afar áhugavert við þessa rannsókn er að við 

frekari athugun á bakgrunni og félagslegri stöðu þátttakenda kom í ljós að þeir 

einstaklingar sem að höfðu reynt að fremja sjálfsvíg voru annað hvort í áfengis- eða 

vímuefnaneyslu, sem getur leitt til geðrænna vandkvæða. Upplýsingar um geðræn 

vandamál ungmenna kemur ekki fram í rannsókninni, en möguleiki er á tengingu milli 

þeirra vandamála og sjálfsvígstilrauna (Þóroddur Bjarnason, Bryndís B. Ásgeirsdóttir og 

Inga D. Sigfúsdóttir, 2002:1992). 

 Er því gríðarlega mikilvægt eins og hefur komið fram hér að ofan að grípa inní með 

viðeigandi úrræðum fyrir þau ungmenni sem haldin eru almennri kvíðaröskun. Með það 

meginmarkmið í huga að þau skaði sig ekki og nái að lokum bata. 

3.1 Áhrif almennar kvíðaröskunar á sjálfsmynd ungmenna 

Sjálfsmynd er það álit og sú hugmynd sem einstaklingar hafa um sjálfan sig. Ungmenni 

sem glíma við kvíðaraskanir eru yfirleitt haldin lélegri sjálfsmynd. Ástæðan er sú að 

kvíðaröskunin hefur áhrif á tilfinningar einstaklinga og kemur þeim í ójafnvægi. Þar sem 
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jákvæð sjálfsmynd einstaklinga og tilfinningar þeirra haldast í hendur hefur kvíðaröskun 

áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Erikson, 1968). 

Eriksons (1968) taldi sjálfsmynd einstaklinga mótast alla ævina, en fyrstu árin í lífi 

einstaklinga þróist sjálfsmyndin afar hratt. Sigmund Freud sálfræðingur var ekki á sama 

máli, en hann hélt því fram árið 1923 að sú sjálfsmynd sem börn móta í æsku sé sú 

sjálfsmynd sem þau munu alltaf hafa. Hann taldi því sjálfsmynd þeirra mjög mikilvæga 

upp á framtíð þeirra að gera. Seinna meir hélt hann því þó fram að ný vinasambönd og 

nýjar aðstæður einstaklinga gætu fengið þau til þess að endurmeta sjálfsmynd sína og þar 

af leiðandi væri hún stöðugt í mótun alla ævi (Collins, 1992). 

Sjálfsmynd hvers og eins er afar mikilvæg þegar kemur að því að vera andlega 

heilbrigður. Einstaklingar þurfa að hafa trú á sjálfum sér og getu sinni ásamt því að vera 

bjartsýnir og raunsæir til þess að vera taldir hafa góða sjálfsmynd. Góð sjálfsmynd felur 

einnig í sér virðingu gagnvart sjálfum sér og öðrum. Neikvæð sjálfsmynd felur hins vegar 

í sér það að einstaklingar vanmeta sjálfan sig og efast um getu sína, auk þess að eiga erfitt 

með að fylgja tilfinningum sínum. Neikvæð sjálfsmynd getur einnig haft í för með sér litla 

virðingu fyrir sjálfum sér ásamt því að vera háðir áliti annarra (Erikson, 1968). Er því afar 

slæmt að ungmenni með almenna kvíðaröskun þrói með sér neikvæða sjálfsmynd 

samhliða kvíðaröskuninni. Þar sem einstaklingar eru í miklum samskiptum við annað fólk 

í sínu daglega lífi kemur ekki á óvart að skoðanir annarra hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

(Collins, 1992). Einstaklingar með neikvæða sjálfsmynd geta því átt í miklum erfiðleikum 

með að eiga í samskiptum við aðra, sem er afar neikvætt fyrir ungmenni sem glíma við 

almenna kvíðaröskun. Þar sem að samskipti þeirra við til dæmis meðferðaraðila, vini eða 

fjölskyldumeðlimi geta skipt sköpun í leið þeirra að bata (Erikson, 1968). 

3.2 Almenn kvíðaröskun og aðrar geðraskanir 

Algengt er að kvíðaröskun og þunglyndi tvinnist saman, það er að segja þeir einstaklingar 

sem að greinast með almenna kvíðaröskun greinast oft einnig með þunglyndi. 

Birtingarmynd þunglyndis hjá ungmennum getur verið margvísileg en má þar nefna 

einbeitingarskort, breyttar matarvenjur og miklar skapsveiflur sem geta falið í sér mikla 

reiði. Ungmenni geta einnig átt erfitt með svefn og fengið neikvæðar tilfinningar gagnvart 

skólanum sem getur haft í för með sér fjarlægð frá vinum. Einnig geta ungmenni fundið 
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fyrir lágu sjálfsáliti og hugsunum er varða dauðann (Anxiety Disorders Association of 

America, 2010). 

Það sem er jákvætt varðandi það að þessar tvær greiningar hrjái ungmenni á sama 

tíma er að það er hægt að meðhöndla bæði almenna kvíðaröskun og þunglyndi á mjög 

svipaðan eða jafnvel sama hátt. Gefur það til kynna að hægt sé að meðhöndla báðar 

raskanir á sama tíma. Þó er vert að greina frá því að hvor geðröskunin fyrir sig er greindur 

sérstaklega þrátt fyrir að meðferð geti farið fram á svipaðan hátt (Anxiety Disorders 

Association of America, 2010). 
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4 Hugmyndafræði  

Í þessum kafla verður greint frá hugmyndafræði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar unnið 

er með ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun. Hugmyndafræðin snýr að seiglu, 

valdeflingu og lausnamiðaðri nálgun. 

4.1 Seigla  

Ungmenni sem glíma við geðræn vandkvæði líkt og almenna kvíðaröskun eru líklegri en aðrir 

til þess að þróa með sér neikvæð bjargráð en má þar nefna fjarlægð frá aðstæðum sem 

einstaklingum líður illa í, þá að ungmenni draga sig til hlés og forðast ákveðnar aðstæður 

(Reupert og Maybery, 2007). Er því afar mikilvægt að ungmenni sem glíma við andleg veikindi 

þrói með sér seiglu til þess að takast á við veikindin. Seigla eru jákvæð bjargráð sem 

einstaklingar notfæra sér til þess að ná tökum á aðstæðum sínum og þannig ná fram breytingu 

til hins betra (Foster, O‘Brien og Korhonen, 2012). Mikilvægt að greina frá því að seigla kemur 

ekki að sjálfri sér og er hún því ekki meðfædd. Seigla er lærð hegðun sem þarf að rækta (Fraser 

og Pakenham, 2009). Það er mismunandi eftir einstaklingum hvernig þeir bregðast við og 

takast á við álag. Þeir einstaklingar sem búa yfir mikilli seiglu bregðast öðruvísi við álagi en þeir 

einstaklingar er búa yfir lítilli seiglu, þeir takast á við vandann á lausnamiðaðan hátt og ná 

þannig fram sem bestri niðurstöðu. Líklegra er að einstaklingar sem búa yfir seiglu lifi við betri 

lífsgæði en þeir sem ekki hafa seiglu, þar sem seigla veitir þeim jákvæða eiginleika líkt og þá 

sem nefndir eru hér að framan. Seigla kemur því að því hvernig einstaklingar komast yfir erfiða 

tíma en einnig snýr hún að persónueinkennum hvers og eins ásamt lífsþrótti þeirra (Walsh, 

1998). 

Bjargráð sem einstaklingar þróa með sér geta bæði verið sjálfráð og ósjálfráð en ósjálfráð 

bjargráð fela í sér ósjálfráða tilfinningar. Ósjálfráða tilfinningarnar ungmenna sem glíma við 

almenna kvíðaröskun fela í sér ákveðin hegðunarviðbrögð er snúa að streituvaldandi 

aðstæðum. Má þar nefna hvatvísi, tilfinningalega bælingu, það að bæla niður tilfinningar sínar 

og ósjálfráða forðun og það að forðast aðstæður sem þeim líður illa í.  

Það má skipta þróun jákvæðra bjargráða í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn felur í sér aðferð 

þar sem ungmenni finna sér lausnamiðað sjónarmið sem þau notast síðan við til þess að vinna 

úr aðstæðum sínum. Annar flokkurinn felur í sér að ungmenni sætta sig við þær aðstæður sem 
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að þau eru í eins og þær eru og þannig aðlagast þau streituvaldinum sínum. Í þriðja og síðasta 

flokknum fara ungmenni að forðast þær aðstæður sem valda þeim streitu (Foster, O‘Brien og 

Korhonen, 2012). 

 Niðurstöður fyrri rannsókna á seiglu sem er tilkomin vegna jákvæðra bjargráða leiddu 

í ljós að þau ungmenni sem eru sátt við þær aðstæður sem þau eru í hverju sinni eiga meiri 

möguleika á því að þróa með sér góða aðlögunarhæfni þegar þau verða að fullorðnum 

einstaklingum. Það sama á við þau ungmenni sem notast við lausnamiðuð úrræði. Hins vegar 

eru þau ungmenni sem notast við ósjálfráð bjargráð líklegri til þess að þróa með sér slæma 

aðlögunarhæfni (Fraser og Pakenham, 2009). Aðrar rannsóknir er snúa að seiglu og 

bjargráðum hafa leitt í ljós að ungmenni notast einna helst við þau bjargráð er snúa að 

stuðningi frá fjölskyldu og vinum. Ásamt því notast þau við sjónvarp, tónlist og slökun til þess 

að dreifa athygli sinni frá vandamálinu. Ungmenni notast því síður við bjargráð er snúa að því 

að takast á við sjálfan vandann (Herbert, Manjula og Philip, 2013).  

4.2 Valdefling 

Valdefling er ákveðin leið fyrir einstaklinga til að ná stjórn á eigin lífi, hún fær einstaklinga til 

þess að taka eigin ákvarðanir er snúa að þeim sjálfum svo það þeir geti haft áhrif á líf sitt og 

umhverfi (Rogers, Chamberlin, Ellison og Crean, 1997). Í gegnum tíðina hefur valdefling verið 

skilgreind á marga mismunandi vegu, nokkrar af þessum skilgreiningum beinast að 

sálfræðilegum eiginleikum en má þar nefna sjálfstraust einstaklinga, sjálfsmynd þeirra og 

sjálfsvirðingu. Aðrar skilgreiningar sem snúa að hugmyndafræði er varðar valdaleysi en 

valdeflinginn leitast við að útiloka valdaleysi einstaklinga. En þegar greint er frá valdaleysi er 

átt við að einstaklingar fá engu ráðið um sitt eigið líf, til að mynda í meðferð, þjónustu eða 

búsetu (Crane-Ross, Lutz og Roth, 2006). 

Mikilvægt er að greina frá því að skilgreiningin á hugtakinu valdefling getur verið afar 

mismunandi eftir bæði fræðigreinum og þjóðfélagshópum. Fáar rannsóknir á hugtakinu benda 

til þess að hugtakið sé enn í þróun en ástæðan er sú að fræðimenn horfa til valdeflingar sem 

ákveðin sjálfsögð sannindi frekar en fyrirfram ákveðna þekkingu (CraneRoss o. fl., 2006). Einnig 

telja fræðimenn það sjálfsagt að þegar einstaklingar hafa trú á eigin getu leiðir það af sér betra 

sjálfstraust, sem gerir raunvísar mælingar á hugtakinu að óþarfa (Castelein, van der Gaag, 

Bruggeman, van Busschbach og Wiersma, 2008; Foster-Fishman, Salem, Chibnall, Legster og 

Yapachai, 1998). 
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Samkvæmt rannsóknum er snúa að valdeflingu hafa notendur geðheilbrigðisþjónustunnar 

lýst valdeflingu sem ákveðnu tækifæri til þess að ná tökum á lífi sínu og hafa þannig áhrif á líf 

sitt og umhverfi. Notendur halda því fram að með því að ná valdi á eigin aðstæðum aukist bæði 

sjálfsmat þeirra og lífsgæði. Einnig telja þeir mikilvægt í bataferlinu að þeir hafi áhrif á eigin 

meðferð og þjónustu, þá að þeir fái að tjá sig um það sem þeim þykir óviðunandi í meðferð og 

þjónustu og koma á framfæri því sem að þeir telja að hafi verið hjálplegt. En er það allt 

mögulegt með valdeflingu (Marchinko og Clarke, 2011). Með valdeflingu telja notendur sig 

vera samþykkta sem einstaklinga ásamt því að gefa þeim von um að ná bata (Vauth, Klein, 

Wirtz og Corrigan, 2007). 

Með persónulegri valdeflingu eykst trú einstaklinga á þeirra eigin getu en með því draga 

þeir sig síður til hlés ásamt því að minni líkur eru á því að þeir fái kvíða er snýr að viðhorfum 

almennings á þeim sjálfum. Er því hægt að segja að valdefling getur skipt sköpun þegar það 

kemur að ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun. En með henni geta ungmenni náð 

betri tökum á kvíðanum og jafnvel náð bata (Crane-Ross o. fl., 2006; Vauth o. fl., 2007). 

4.3 Lausnamiðuð nálgun  

Lausnamiðuð nálgun er bæði þekkt og viðurkennd aðferð, en hún kom fram fyrir um tveimur 

áratugum síðan. Lausnamiðuð nálgun var þróuð út frá reynslu sérfræðinga af mismunandi 

viðtalsaðferðum við meðferð á skjólstæðingum sínum. Hún er notuð á hinum ýmsu sviðum 

með skjólstæðingum sem eru á öllum aldri. Í dag er lausnamiðuð nálgun notuð í samstarfi við 

einstaklinga sem glíma við allskyns vandamál en má þar nefna geðheilsuvanda, líkt og almenna 

kvíðaröskun, erfiðleika í námi og jafnvel félagsvanda. Þeir aðilar sem notast við lausnamiðaða 

nálgun í meðferð eru almennt ánægðir með þá útkomu sem á sér stað í kjölfarið, en á það 

bæði við um skjólstæðinga og meðferðaraðila. Notast er við lausnamiðaða nálgun víðs vegar 

um heiminn og fara vinsældir hennar hratt vaxandi í nútímasamfélagi. Ástæðan fyrir því er 

fljótt árangri er náð og hversu lítill kostnaður fer í notkun á aðferðinni. Þó er notkun 

aðferðarinnar enn á frumstigi, en er meðalfjöldi meðferðarviðtala þar sem lausnamiðaðri 

nálgun er beitt í Bandaríkjunum aðeins sex talsins í hverri meðferð fyrir sig þar sem árangur er 

farin að sjást. Vegna þess fer afar lítill kostnaður við notkun á aðferðinni (Gingerich og 

Eisengart, 2000; Lee, 1997). 

Mikilvægt er að gott samstarf sé á milli meðferðaraðila og skjólstæðinga á meðan að 

meðferð stendur. Til að ná fram sem bestum árangri við notkun á lausnamiðaðri nálgun er afar 
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mikilvægt að fá skjólstæðingana til þess að einblína á framtíðina og gera sér grein fyrir því að 

þeir ná sem bestum árangri ef þeir nýta sér styrkleika sína. Þó er afar mikilvægt að greina frá 

því að lausnir á vandanum koma ekki í ljós sjálfkrafa heldur þarf að vinna að þeim á heildrænan 

hátt sem krefst bæði samvinnu og virkni (Bavelas, Jong, Franklin, Froerer, Gingerich, Kim, 

Korman, Langer, Lee, McCollum, Smock Jordan og Trepper, 2013; Iveson, 2002; Koob og Love, 

2010). 

Lausnamiðuð nálgun leggur mikla áherslu á að enginn tenging skapist á milli þess afhverju 

erfiðleikarnir eiga sér stað og lausnarinnar á þeim. Það er að segja, undirstaða meðferðarinnar 

á ekki að vera ástæða erfiðleikanna heldur á hún að vera það markmið sem stefnt er að 

(Iveson, 2002; Kobb og Love, 2010). Lausnamiðuð nálgun leggur einnig mikla áherslu á að 

breyta sýn skjólstæðinga og þannig fá þá til þess að horfa á hlutina út frá öðru sjónarhorni. 

Eins og til dæmis að horfa á hlutina á jækvæðan hátt í staðin fyrir neikvæðan hátt. Með því 

eykst að öllum líkindum vilji einstaklinga til þess að leysa vandann í stað þess að velta sér sí 

endurtekið upp úr honum. Mikilvægt er að meðferðaraðilinn skapi aðstæður hverju sinni þar 

sem styrkleikar skjólstæðinga koma í ljós og notast þannig við þá til þess að ná sem bestum 

árangri. Árangurinn þarf samt sem áður ekki að vera gríðarlega mikill þar sem að hvaða 

árangur sem er, lítill sem mikill, eykur bæði bjartsýni fólks og sjálfstraust þeirra sem að lokum 

stuðlar að betri samkiptum og líðan hjá þeim (Nichols og Schwartz, 2008). 

Lausnamiðuð nálgun hefur verið gagnrýnd fyrir það hversu lítið hún hefur verið rannsökuð 

ásamt því hve fáar gagnreyndar rannsóknir eru til er snúa að henni. Ásamt því er talið að bæði 

fræðimenn og rannsakendur eigi það til að oftúlka velgengi úrtaks síns, en má rekja það til 

þess að sjaldan eru til samanburðarhópar í rannsóknum líkt og þeirra. Einnig er því haldið fram 

að ekki megi meta gæði lausnamiðaðar nálgunar út frá því hvað meðferðin getur náð góðum 

árangri á stuttum tíma, þar sem að aðrar meðferðir hafa sýnt svipaðan árangur einnig náð 

árangri eftir einungis 5-6 viðtalstíma (Stalker, Levene og Coady, 1999). 

Þrátt fyrir gagnrýni á lausnamiðaðri nálgun og það hversu ný aðferðin er gæti hún samt 

sem áður komið að góðum notum við meðferð hjá ungmennum sem glíma við almenna 

kvíðaröskun. Einkun vegna þess að hún leggur áherslu á að breyta sýn skjólstæðinga, sem gæti 

aðstoðað ungmenni í því að fá nýja sýn á aðstæður sínar og þannig jafnvel yfirstigið kvíðann 

(Nichols og Schwartz, 2008).  
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5 Meðferðarúrræði 

Meðferð fyrir ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun felur í sér fjóra þætti. Í fyrsta lagi 

er það mat, en það er afar mikilvægt svo skýr mynd af vandanum komi í ljós. Einnig einkennist 

þessi þáttur af því að skapa meðferðaráætlun ásamt því að koma á stað góðu 

meðferðarsambandi á milli skjólstæðinga og meðferðaraðila. Í öðru lagi er það fræðsla sem 

felur í sér að meðferðaraðilinn fræðir skjólstæðinga sína. Fræðslan getur falið í sér fræðslu um 

einkenni kvíðaraskana eða fræðslu tengdri slökun eða félagsfærni. Í þriðja lagi er þjálfun þar 

sem skjólstæðingar er þjálfaðir í því að gera greinamun á neikvæðum og jákvæðum hugsunum. 

Einnig eru þeir þjálfaðir í því að koma auga á neikvætt mat á sjálfum sér og aðstæðum sínum, 

ásamt því að koma með mótrök gegn kvíðanum sem þeir glíma við. Í fjórða og síðasta lagi taka 

skjólstæðingarnir á við kvíðann og þann ótta sem honum fylgir í annað hvort raunverulegum 

eða ímynduðum aðstæðum án þess að þeir detti í hefðbundna kvíðahegðun. Þessi fjögur skref 

í meðferð við almennri kvíðaröskun henta einstaklega vel í vinnu með ungmennum sem glíma 

við röskunina (Moree og Davis III, 2010). 

Rannsókn var gerð sem hafði það markmið að athuga svörun við meðferð hjá ungmennum 

sem glímdu við geðraskanir á borð við kvíða. Lítil vitneskja er til er snýr að sjúklingum og svörun 

þeirra við meðferð útfrá persónueinkennum. Mögulega gæti því hjálpað að skoða þá 

félagslegu og tilfiningalegu þætti sem einstaklingar búa yfir og þannig athuga hvort að 

persónueinkenni hvers og eins hafi áhrif á svörun við meðferð (Forbes, Stepp, Dahl, Ryan og 

Whalen, 2012). 

Í rannsókninni voru 66 þátttakendur , börn og ungmenni á aldrinum átta til sextán ára, 

sem öll voru greind með þunglyndi á alvarlega háu stigi og almenna kvíðaröskun. Þeir 

þátttakendur sem að voru með kvíða voru einna helst greindir með almenna kvíðaröskun, 

félagsfælni og aðskilnaðarkvíða. Auglýst var eftir þátttakendum í gegnum fjölmiðla en þurftu 

þeir að vera með greiningu frá geðlækni til þess að mega taka þátt. Þegar að rannsóknin hófst 

máttu þátttakendur ekki notast við lyf sem höfðu áhrif á miðtaugakerfið, þar sem það gæti 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknar (Forbes o.fl., 2012). Það voru þó nokkrir einstaklingar sem 

að sóttu um þátttöku en fengu ekki að taka þátt þar sem að þeir voru annað hvort í yfirþyngd, 
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notuðust við áfengi, tóbak eða ólögleg efni ásamt því að þeir glímdu við þroskaröskun, 

geðklofa, átröskun eða áttu við námsörðugleika að stríða (Forbes o.fl., 2012). 

Þegar rannsóknin hófst voru þátttakendur beðnir um að skrá niður hver upplifun þeirra 

væri á því þegar að síminn hringdi og þeim var tilkynnt að þeir fengu að taka þátt í 

rannsókninni, ásamt því að greina frá því hvað þeir voru að gera og hverjir voru hjá þeim. Einnig 

voru þeir beðnir um að greina frá því hver þeirra núverandi andlega líðan væri með hjálp frá 

ákveðnum skala. Skalinn innihélt traustan og gildan spurningalista sem var sérstaklega sniðinn 

fyrir ungmenni. Fyrir hvert atriði á spurningalistanum áttu þátttakendur að setja andlega líða 

sína á kvarða frá einum sem er mjög lítið og allt að fimm sem er mjög mikið. Ef dæmi er tekið 

þá getur þessi andlegi líðan til dæmis verið gleði, einn táknar þá lítil gleði en fimm táknar þá 

mikil gleði (Forbes o.fl., 2012). 

Næsta skref rannsóknarinnar var að senda þátttakendur í meðferð sem varði í tvær vikur 

í senn en fór hver og einn þátttakandi fimm sinnum í tveggja vikna meðferð, sem jafngildir tíu 

vikum. Að öllum meðferðum loknum voru þátttakendur látnir á ný greina frá andlegri líðan 

sinni, en í þetta sinn var notaður skali með sjö stigum sem að gerir hann mun nákvæmari en 

þann skala sem notast var við í fyrra skiptið (Forbes o.fl., 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru takmarkaðar við gerð rannóknarinnar þar sem að hún 

var ekki gerð sérstaklega til þess að bera saman muninn á svörun við sálfræðimeðferð og 

lyfjameðferð. Vegna þessa leiða niðurstöður rannsóknarinnar ekki í ljós hvers vegna 

mismunandi einstaklingum er úthlutað mismunandi meðferð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiða í ljós þær skoðanir, tilfiningar og þjóðfélagsmynd sem hver og einn 

einstaklingur hefur en hefur það almennt áhrif á framför hvers og eins þegar að það kemur að 

svörun á meðferð. Rannsóknin leiðir einnig í ljós að meiri líkur eru á jákvæðri svörun ef að 

einstaklingur á góða og skilningsríka aðstandendur (Forbes o.fl., 2012). 

Í næstu þremur undirköflum verður greint frá þremur meðferðarúrræðum sem gætu 

hentað vel fyrir ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun. Þau eru hugræn 

atferlismeðferð, lyfjameðferð og hópmeðferð.  

5.1 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð er eitt mest notaða meðferðarúrræði fyrir einstaklinga sem glíma við 

kvíðaraskanir. Hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar snýr að því að flestar óæskilegar 
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skoðanir, tilfinningar, hugsanamynstur og viðbrögð einstaklinga lærist á löngum tíma og hafi 

það þannig áhrif á það hvernig einstaklingum líður ásamt því hvernig þeir hegða sér. Þegar 

kemur að meðferðinni þá tvinnar hún saman fjóra þætti, sem eru hugrænir, atferlislegir, 

tilfinningalegir og félagslegir. Hvaða þátt er síðan einblínt á hvað mest í meðferðinni fer eftir 

einstaklingnum og hans röskun. Í hugrænni atferlismeðferð er mikið notast við slökunaðferðir 

og öndunaræfingar til þess að draga úr kvíðanum. Markmið hugrænnar atferlismeðferðar felur 

í sér að meðferðaraðili og skjólstæðingar vinna saman að því að finna það hugsanamynstur 

sem er að valda óæskilegri hegðun og tilfinningum hjá skjólstæðingum. Þegar 

hugsunarmynstrið hefur verið fundið læra skjólstæðingar að skipta því út fyrir hugsanir sem 

eru bæði raunsæjar og gagnlegar (King, Heyne og Ollendik, 2005). 

Eftir að einstaklingar hafa verið greindir og fara í hugræna atferlismeðferð eru þeir fræddir 

vel um þá röskun sem að þeir glíma við, hvað felst í henni og hvað er hægt að gera til þess að 

takast á við hana. Hugræn atferlismeðferð er afar niðurnegld meðferð þar sem meðferðaraðili 

og skjólstæðingar vinna í sameiningu að lausn. Mikil áhersla er lögð á samvinnu á milli þeirra, 

en áhersla er lögð á að skjólstæðingar leggja sitt af mörkum og sjálfir vinni að bata. Með því 

verður engin hætta á að skjólstæðingarnir verði óvirkir neytendur í meðferðinni. Einnig er mikil 

áhersla lögð á heimavinnu í hugrænni atferlismeðferð og hefst því hver tími á því að farið sé 

yfir heimavinnuna. Hugræn atferlismeðferð er ávallt sérsniðin að hverjum og einum 

skjólstæðingi (Beck, Emery og Greenberg, 2005; Hoyer, Heiden og Portman, 2011). 

Eins og kemur fram hér að framan skiptist hugræn atferlismeðferð í hugræna þætti og 

atferlisþætti. Þegar kemur að hugræna þættinum er notast við aðferð sem á að hjálpa 

skjólstæðingum að endurskoða sjálfvirkar hugsanir sínar og þannig athuga hvort að það sé 

eitthvað réttmæti í þeim. Meðferðaraðilinn aðstoðar skjólstæðingana í að finna þessar 

hugsanir, að því loknu notast meðferðaraðilinn við rökleiðslu og atferlistilraunir í að leiðrétta 

þessar tilteknu neikvæðu hugsanir. Þegar kemur að atferlisþættinum leggur meðferðaraðilinn 

mikla áherslu á virkni skjólstæðinga, auk þess að fá skjólstæðingana til að vinna úr jákvæðum 

styrkleikum frá umhverfinu. Einnig er skjólstæðingum sýnt hvernig þeir eiga að skrá niður 

þessar neikvæðu sjálfvirku hugsanir ásamt því að átta sig á þeirri hegðun og líðan sem á sér 

stað í kjölfar þeirra. Að því loknu aðstoðar meðferðaraðilinn skjólstæðingana í því að breyta 

þessum tilteknu viðhorfum (Ívar Snorrason og Haukur Ingi Guðnason, 2008). 
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Í hugrænni atferlismeðferð komast meðferðaraðili og skjólstæðingar að því í sameiningu 

hvernig skjólstæðingar geta lært að glíma við þær aðstæður sem þeir reyna iðulega að forðast. 

Skjólstæðingum er kennt að nálgast aðstæðurnar á nokkrum stigum en með stuðningi, faglegri 

hvatningu og góðum ráðum ná skjólstæðingar yfirleitt að yfirstíga óttann og þannig takast á 

við aðstæður sem þeir áður gátu ómögulega tekist á við (King, Heyne og Ollendik, 2005). 

Til þess að möguleiki sé á því að notast við hugræna atferlismeðferð með ungmennum 

sem glíma við almenna kvíðarsökun þurfa ungmennin að hafa einkenni á borð við óraunhæfar 

hugsanir, hugmyndir og sjálfstal. Ungmennin fá þá þjálfun sem snýr að lausn vandamála, sem 

felur í sér sjö stig sem að meðferðaraðili leiðir ungmennin í gegnum. Fyrsta stigið er að fá 

ungmennin til þess að viðurkenna að það sé vandamál til staðar. Annað stigið felur í sér 

skilgreiningu á vandamálinu með tilliti til þess markmiðs sem stefnt er að. Þar næst skiptast 

meðferðaraðili og skjólstæðingar á hugmyndum er snúa að úrlausn án þess að meta það 

hversu mikið gagn þær raunverulega munu hafa. Á eftir því er metið hvort að úrlausnirnar 

komi raunverulega að gagni. Fimmta stigið snýst um að velja þá hugmynd eða jafnvel nokkrar 

hugmyndir sem líklegast geta leitt til bata. Á sjötta stigi eru þær hugmyndir sem urðu fyrir 

valinu framkvæmdar. Sjöunda og síðasta stigið snýst um að staðfesta það hvort að úrlausnin 

hafi raunverulega komið að gagni, ef ekki þá er ferlið endurtekið (Gosch, Flannery-Schroeder, 

Mauro og Compton, 2006). 

5.2 Lyfjameðferð 

Í sumum tilfellum eru langir biðlistar fyrir ungmenni í meðferð við kvíða og er lyfjameðferð þá 

oft besti kosturinn áður en að önnur meðferð hefst. Samt eru sumir meðferðaraðilar sem 

aðhyllast lyfjameðferð fram yfir aðrar meðferðir. Þeir meðferðaraðilar sem sérhæfa sig í 

lyfjameðferð við kvíða styðjast við geðlyfjafræði ungmenna í starfi, en vert er að greina frá því 

að aðeins læknar hafa leyfi til þess að skrifa út lyf. Geðlyfjafræðin snýr að því að athuga hvaða 

geðlyf hentar hverjum og einum í meðferð. Geðlyfjafræðin sem suðst er við þegar ungmenni 

með almenna kvíðaröskun hefja lyfjameðferð skiptist í fjóra meginþætti. Í fyrsta lagi er það 

hver staðan er á þroska líffæra ungmenna, í öðru og þriðja lagi er það hvernig hvert geðlyf fyrir 

sig virkar á heilan hjá ungmennum og hvaða áhrif þau hafa á meðferðaráætlun ungmennana 

og í fjórða lagi er það áhersla á geðmeinafræði. Samspil þessara fjögurra meginþátta sýnir fram 

á það hvort lyfjameðferð sé í raun og veru nytsamleg fyrir skjólstæðinginn (McVoy og Findling, 

2012). 
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Það lyf sem er hvað mest notað í lyfjameðferð fyrir ungmenni sem glíma við almenna 

kvíðaröskun ber nafnið Fluxotine, en felur það í sér sérhæfða serotónín endurupptökuhemla 

og er meðferð yfirleitt hafin með inntöku á þessu tiltekna geðlyfi. Ástæðan fyrir því að 

Fluxotine er algegnasta geðlyfið við andlegum vandkvæðum ungmenna er að lyfið er talið vera 

með afar fáar aukaverkanir. Helstu aukaverkarnir lyfja sem fela í sér sérhæfða serotónín 

endurupptökuhemla eru maga- og höfuðverkir, truflanir á svefni og skjálfti. Aukaverkanir út 

frá lyfinu vara yfirleitt í stuttan tíma. Áhugavert er að greina frá því að lítil fjölgun hefur verið 

á notkun lyfsins, en 1,6 prósent aukning hefur átt sér stað á notkun lyfsins í meðferð hjá 

ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun frá árinu 2002. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

lyf sem fela í sér sérhæfða serotónín endurupptökuhemla veita bæði góðan og öruggan 

árangur þegar kemur að ungmennum og almennri kvíðaröskun, en þrátt fyrir það hefur 

lyfjaeftirlitið í Bandaríkjunum sett fram viðvörun gagnvart þeim lyfjum. Viðvörunin greinir frá 

því að lyf af þessu tagi geta aukið sjálfsvígshugsanir þeirra ungmenna sem taka þau inn, sem 

gefur til kynna að lyfið veitir ekki alltaf góðan árangur (McVoy og Findling, 2012; Miller, Short, 

Garland og Clark, 2010). 

Geðlyf sem nýtt eru við almennri kvíðaröskun hafa yfirleitt einungis verið rannsökuð í 

tenglsum við fullorðna einstaklinga, en eru lyfin samt sem áður gefin ungmennum. Getur því 

verið mjög varasamt að gefa ungmennum geðlyf sem ætluð eru fullorðnum einstaklingum. Þar 

sem þau geta haft öðruvísi áhrif á líffæri þeirra en fullorðna, þar sem þau eru enþá að þroskast 

og má þá sérstaklega nefna heilann (McVoy og Findling, 2012).  

5.3 Hópmeðferð 

Hópmeðferð snýr að því að hópur einstaklinga sem allir glíma við sama vandann hittist ásamt 

meðferðaraðila sem að stýrir hópnum. Það er afar mismunandi hversu oft hópurinn hittist og 

í hversu langan tíma í senn. Einnig eru áherslur hópa í hópmeðferð mismunandi eftir því hvaða 

vanda hópurinn á við hverju sinni. Dæmi um einn hóp eru til dæmis ungmenni sem glíma við 

almenna kvíðaröskun en áherslurnar hjá þeim hópi í hópmeðferð myndi líklegast snúa að 

kvíðanum og hvernig best væri að takast á við hann (Drake, O´Neal og Wallach, 2008). 

Hópmeðferð er oft á tíðum valin fram yfir einstaklingsmeðferð, en mikilvægt er að meta það 

eftir einstaklingi og hans vandkvæðum hverju sinni. Það sem er afar jákvætt við beitingu á 

hópmeðferð fyrir ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun er að hún eflir ungmennin í 

að veita hvort öðru stuðning. Einnig veitir meðferðin ungmennunum tækifæri til að skiptast á 
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persónulegum ráðum þegar kemur að því að takast á við kvíðann. Ásamt því veitir hópmeðferð 

einstaklingum ýmis tækifæri til þess að takast á við verkefni sem að geta verið hjálpleg í 

bataferlinu (Barrett, 1998; King, Heyne og Ollendik, 2005). 

Hópmeðferð eykur samskiptahæfni einstaklinga og þar sem að hópurinn hittist reglulega 

fá meðlimir hans tækifæri til að tjá sig um vandkvæði sín. Hópmeðlimirnir tjá sig vitandi að 

hinir meðlimir hópsins eru í sömu sporum og þeir sjálfir og veita þeir því hvor öðrum skilning 

og stuðning sem aðrir einstaklingar utan hópsins geta ekki gert (Cleary, Hunt, Matheson og 

Walter, 2009; Horsfall, Cleary, Hunt og Walter, 2009; James, Preston, Koh, Spencer, Kisley og 

Castle, 2004).  

 Hópmeðferð er einnig afar ódýr og í raun mun ódýrari en aðrar meðferðir sem takast 

á við almenna kvíðaröskun ungmenna þar sem að margir einstaklingar eru meðhöndlaðir í einu 

(Cleary o.fl., 2009; Horsfall o.fl., 2009). Rannsóknir sem snúa að hópmeðferðum fyrir 

ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun hafa leitt í ljós að hópmeðferð hefur afar 

jákvæð áhrif á þeirra almenna líðan. Ásamt því eru hópmeðferðir taldar draga úr einkunnum 

kvíðans sem gefur til kynna að meðferðin virkar (Drake o.fl., 2008; Horsfall o.fl., 2009) 

Þegar unnið er bæði með hugræna atferlismeðferð og lyfjameðferð saman næst mun betri 

árangur með ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun en þegar stuðst er við aðra hvora 

meðferðina eina og sér. Hins vegar eru hópmeðferðir jafn áhrifaríkar og einstaklingsmeðferðir 

þegar kemur að bata fyrir ungmenni sem haldin eru kvíða. Þegar uppi er staðið er hugræn 

atferlismeðferð talin vera áhrifaríkust þegar unnið er með ungmennum og kvíða hvort sem 

hún er notuð í hópmeðferð eða einstaklingsmeðferð (Silverman og Motoca, 2011). 
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6 Félagsráðgjöf og almenn kvíðaröskun 

Í tíundu frumskyldu félagsráðgjafa í siðareglum þeirra kemur fram að félagsráðgjafar skulu 

hafa faglega heildarsýn í starfi sem að byggir á fræðilegum kenningum, starfsreynslu og 

niðurstöðum rannsókna. Ef að félagsráðgjafar fylgja þessari frumskyldu ná þeir vel að viðhalda 

þekkingu sinni í starfi ásamt því að endurnýja hana reglulega í takt við þróun samfélagsins. 

Sömuleiðis ef félagsráðgjafar fylgja henni fá þeir tækifæri til þess að fylgjast vel með því sem 

nýtt er á sviðinu og þar af leiðandi uppfylla þeir þau skilyrði sem eru gerð til þeirra í starfinu 

hverju sinni (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Einnig er mikilvægt að rannsóknarvinna þeirra 

og starfsemi sé móttækileg fyrir gagnrýni, en með því er hún í stöðugri þróun, sé reglulega 

verið að breyta henni og bæta til hins betra. Með sífelldri þróun á nýjum kenningum er það 

gert mögulegt (Thompson, 2010). 

Í siðareglum félagsráðgjafa er einnig greint frá því að allir félagsráðgjafar eiga að bera 

virðingu fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings fyrir sig ásamt því að hafa trú á getu 

hans til þess að nota hæfileika sína eftir bestu getu. Félagsráðgjafar hafa það meginmarkmið í 

starfi sínu að vinna að lausn vanda sem eru bæði af félagslegum- og persónulegum toga. Ásamt 

því sporna félagsráðgjafar gegn félagslegu ranglæti skjólstæðinga sinna (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Þar sem að meginmarkmið félagsráðgjafa í starfi er að stuðla að því að finna 

lausn á vandamálum af persónulegum toga ættu félagsráðgjafar að koma að góðum notum 

sem meðferðaraðilar í vinnu með ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun. 

Ungmenni með almenna kvíðaröskun verða á vegi félagsráðgjafa á hinum ýmsu stöðum, 

en má þar nefna þjónustumiðstöðvar, bæði almennar og þær sem að sérhæfa sig í að vinna 

með ungmennum sem að glíma við andleg vandkvæði, skólum, bæði grunnskólum og 

framhaldsskólum og á BUGL svo að eitthvað sé nefnt. Félagsráðgjafar hafa þekkingu til þess 

að sinna meðferðarvinnu ungmenna sem glíma við almenna kvíðaröskun með ýmsum hætti. 

Félagsáðgjafar sem að starfa hjá BUGL, í skólum eða eru jafnvel með einkareknar stofur geta 

sinnt meðferðarvinnu með ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun. Félagsáðgjafar 

sem sinna meðferðarvinnu með ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun þurfa að 

hafa í huga aldur þeirra og þroska og er mikilvægt að félagsráðgjafar taki tillit til þess eins og 

greint var frá hér að framan (Healy, 2005). 
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Félagsráðgjafar tileinka sér heildarsýn í starfi til þess að fá sem besta mögulega mynd af 

skjólstæðingum sínum og hvar þeir eru staddir hverju sinni. Félagsráðgjafar þurfa í starfi sínu 

að taka mið af öllum hliðum máls í vinnu með skjólstæðingum. Ásamt því þurfa félagsráðgjafar 

að taka mið af stöðu einstaklinga út frá þeim kerfum sem eru í kringum þá. Dæmi um þessi 

kerfi er fjölskylda einstaklinga, atvinna, uppruni og vinasambönd. Með því að félagsráðgjafar 

skoði allar þær aðstæður sem skjólstæðingar þeirra eru í hverju sinni, skoða þeir hugsanleg 

áhrif aðstæðna á skjólstæðinga. Með því fá félagsráðgjafar heildarsýn á stöðu þeirra. Þeir eru 

því sérstaklega vel undirbúnir í meðferðarvinnu með ungmennum sem glíma við almenna 

kvíðaröskun þar sem að þeir taka mið af öllum hliðum máls og ná því þannig fram sem bestri 

mögulegri niðurstöðu hverju sinni (Healy, 2005). 
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8 Niðurstöður og umræður 

Almenn kvíðaröskun er ein af algengustu geðrænu röskununum sem ungmenni glíma við í dag 

þrátt fyrir að vera aðeins nýlega orðin að röskun sem hægt er að greina samkvæmt 

greiningarstuðlum (Eley o.fl., 2008). Afleiðing almennar kvíðaröskunnar getur haft margar 

birtingarmyndir en má þar til dæmis nefna sjálfsmynd einstaklinga og frammistöðu þeirra í 

skóla, en einnig getur kvíðinn haft í för með sér aðrar geðraskanir. Ein alvarlegasta afleiðing 

kvíða, hvort um sé að ræða börn, ungmenni eða fullorðna, eru sjálfsvígshugsanir og/eða 

sjálfsvíg. Er því afar mikilvægt að grípa inn í með faglegri aðstoð sem allra fyrst (Anxiety 

Disorders Association of America, 2010). 

Í upphafi ritgerðar var leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri spurði 

að því hvernig almenn kvíðaröskun leggst á ungmenni, þá er hvernig almenn kvíðaröskun lýsir 

sér hjá ungmennum. Sú seinni leitaðist við að varpa ljósi á það hvernig meðferðarúrræði hjálpa 

ungmennum með almenna kvíðaröskun. 

Ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun finna fyrir miklum og óstjórnlegum 

áhyggjum og kvíða sem ekki tengjast streituvaldandi atburðum sem eru nýlega búnir að eiga 

sér stað í lífi þeirra. Kvíðinn getur því haft áhrif á tilfinningar ungmenna, hugsanir þeirra, atferli 

og lífeðlislega starfsemi. Kvíði getur bæði stafað af sálfræðilegum og líffræðilegum ástæðum 

(Albano, Chorpita og Barlow, 2003). Ef ungmenni finna fyrir kvíða en kvíðinn er ekki 

yfirgnæfandi í lífi þeirra, það er að segja hindri þau ekki í námi, félagstengslum og svefni, er 

kvíðinn ekki talin vera alvarlegur. Hins vegar ef hann hefur áhrif á þessa þætti og fleiri til er 

hann talin alvarlegur og er þá mikilvægt að grípa inn í sem allra fyrst (Kauffman, 2005). Inngrip 

á sér því ekki stað fyrr en að einkenni röskunarinnar eru verulega farin að trufla eðlilega 

félagsvirkni ungmenna (Tyrer og Baldwin, 2006). Vert að taka það fram að það getur verið 

bæði auðvelt og erfitt að finna og greina einkenni kvíða. Hvort það verður auðvelt eða erfitt 

fer allt eftir því hvernig ungmennin sem glíma við kvíðann túlka hann, hversu vel þeim tekst til 

að greina frá líðan sinni. Hér á Íslandi þegar það vaknar grunur um að ungmenni glími við 

almenna kvíðarsökun er sá hinn sami sendur í frumgreiningu hjá sérfræðingi (Unnur H. 

Steingrímsdóttir og Linda Kristmundsdóttir, 2016). Vert er að taka það fram að þegar það 

kemur að greiningu á almennri kvíðaröskun hjá ungmennum er afar mikilvægt að tekið sé tillit 
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til bæði aldurs þeirra og þroska þar sem hann er ekki sá sami og hjá fullorðnum einstaklingum 

(Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). 

Þegar kemur að meðferðum fyrir ungmenni sem glíma við almenna kvíðaröskun eru til þó 

nokkrar sem eru afar árangursríkar, en geta þær bæði verið langtíma- og 

skammtímameðferðir. Dæmi um þessar meðferðir eru hugræn atferlismeðferð, hópmeðferð 

og lyfjameðferð. Í hugrænni atferlismeðferð leitast meðferðaraðili og skjólstæðingur við að 

finna í sameiningu hvernig skjólstæðingur getur lært að glíma við þær aðstæður sem hann 

reynir iðulega að forðast. Skjólstæðingnum er kennt að nálgast aðstæðurnar á nokkrum 

stigum. Með stuðningi, faglegri hvatningu og góðum ráðum nær skjólstæðingurinn yfirleitt að 

yfirstíga óttann og þannig takast á við aðstæður sem hann gat ómögulega tekist á við áður 

(King, Heyne og Ollendik, 2005). Hópmeðferðir eru einnig góður valkostur fyrir ungmenni sem 

glíma við almenna kvíðaröskun og í sumum tilvikum jafnvel betri en einstaklingsmiðaðar 

meðferðir. Við beitingu á hópmeðferð fá ungmennin tækifæri til þess að efla aðra og veita 

hvort öðru stuðning. Ásamt því veitir hópmeðferð ungmennum tækifæri til þess að skiptast á 

ráðum (Barrett,1998). Þegar kemur að ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun er 

raunveruleikinn því miður sá að biðlistar í meðferðir eru oft á tíðum gríðarlega langir. Í þeim 

tilfellum gefst sá valkostur að setja ungmennin á lyf við kvíðanum áður en önnur meðferð 

hefst. Vert er að taka það fram að ávallt þarf að meta hvaða meðferð hver og einn á að fá eftir 

því hvað hentar hverjum og einum (McVoy og Findling, 2012). 

Þrátt fyrir að meðferð skipti gríðarlega miklu máli þegar kemur að bata ungmenna með 

almenna kvíðaröskun eru aðrir eiginleikar sem gott er fyrir þau að tileinka sér. Má þar nefna 

seiglu, en með henni þróa ungmenni með sér jákvæð bjargráð sem þau síðan notfæra sér til 

þess að ná tökum á aðstæðum sínum og þannig ná fram breytingu til hins betra (Reupert og 

Maybery, 2007). Einnig getur verið afar gott að notast við valdeflandi nálgun í meðferðarvinnu 

með ungmennum sem glíma við almenna kvíðaröskun, en með persónulegri valdeflingu getur 

trú ungmenna á þeirra eigin getu aukist. Við það draga ungmenni sig síður til hlés. Valdefling 

getur því skipt sköpun þegar það kemur að ungmennumsem glímir við almenna kvíðaröskun, 

en með henni geta einstaklingar náð betri tökum á kvíðanum og jafnvel náð bata (Crane-Ross 

o. fl., 2006; Vauth o. fl., 2007). Ásamt þessu getur verið afar hjálplegt að notast við 

lausnamiðaða nálgun í meðferðarvinnu með ungmennum, þar sem áhersla er lög á að enginn 

tenging skapist á milli þess af hverju erfiðleikarnir eiga sér stað og lausnarinnar á þeim. 
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Undirstaða meðferðarinnar á þar með ekki að vera ástæða erfiðleikanna heldur á hún að vera 

það markmið sem stefnt er að (Iveson, 2002; Kobb og Love, 2010). Er því afar mikilvægt að 

ungmenni sem glíma við almenna kvíðarsökun nýti sér þær bjargir sem eru til staðar til þess 

að ná tökum á kvíðanum. Félagsráðgjafar geta komið að því að aðstoða ungmenni í að þróa 

með sér þessa hugmyndafræði í gegnum meðferðarvinnu. Einnig er áhugavert að greina frá 

því að með nútímavæðingu samfélagsins geta ungmenni sem haldin eru almennri kvíðaröskun 

fengið hjálp mun fyrr en hér áður fyrr, en getur það skipt sköpun þegar kemur að bata 

(Appadurai, 2000).  

Í heildina litið má álykta um það að almenn kvíðaröskun er afar algeng á meðal ungmenna 

og hefur hún margar birtingarmyndir. Einnig leiða niðurstöður í ljós að til eru þó nokkrar 

meðferðir og bjargir sem stuðla að bata ungmenna. Mikilvægt er að ungmenni nýti sér þau 

úrræði sem eru í boði til þess að ná sem bestum tökum á kvíðanum og ná bata. Við gerð á 

ritgerðinni kom á óvart að aðeins hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum geðlyfja á fullorðna 

en ekki á ungmenni. Er því nauðsynlegt að rannsaka áhrif geðlyfja á ungmenni í framtíðinni þar 

sem heili þeirra og önnur líffæri hafa ekki náð sama þroska og hjá fullorðnum einstaklingum. 

Einnig er bæði áhugavert og mikilvægt að greina frá því að ungmenni sem glíma við almenna 

kvíðaröskun fá röskunina á öðrum forsendum en þeir sem fullorðnir eru og gæti því verið 

áhugavert að rannsaka það frekar í framtíðnni.  

Hér að framan var greint frá rannsókn sem hafði það markmið að athuga svörun við 

meðferð hjá ungmennum sem glímdu við geðraskanir á borð við kvíða. Niðurstöður hennar 

leiddu í ljós að þær skoðanir, tilfinningar og þjóðfélagsmynd sem hver og einn einstaklingur 

hefur hafi almennt áhrif á framför hvers og eins þegar kemur að svörun á meðferð. Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að meiri líkur eru á jákvæðri svörun ef einstaklingar eiga góða og skilningsríka 

aðstandendur. Með meiri athugun og nákvæmni þegar kemur að því að takast á við þetta 

ákveðna málefni væri jafnvel hægt að notast við þekkingu á félagslegri virkni og persónulegum 

skoðunum hvers og eins í þeirra daglega umhverfi þegar kemur að því að skapa meðferð. Við 

það væri jafnvel hægt að sníða meðferðina að reynslu og hegðun hvers og eins og með því efla 

skilning á því hvernig ungmenni bregðast við meðferð. Í framtíðinni væri möguleiki á því að 

betrumbæta núverandi meðferðir með þetta í huga og þannig mögulega bæta og auka líkur 

þeirra ungmenna sem glíma við almenna kvíðaröskun á jákvæðri svörun við meðferð. 
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