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Ágrip 

Bakgrunnur: Geðræn vandamál eru algeng meðal ungmenna. Allt að 70-75% geðrænna vandamála 

byrja á unglings- eða snemmfullorðinsárunum og skýra geðræn vandamál allt að þriðjung af þeirri 

sjúkdómsbyrði sem ungmenni upplifa. Hugtakið geðheilsulæsi hefur því sérstakt mikilvægi fyrir 

ungmenni þar sem það getur stuðlað að snemmgreiningu geðraskana og aukinni hjálparleit. Hins 

vegar hefur verið sýnt fram á að geðheilsulæsi meðal ungmenna er ábótavant þar sem þau virðast 

eiga erfitt með að bera kennsl á einkenni geðraskana og viðeigandi hjálparúrræði við geðröskunum.  

Tilgangur: Að varpa ljósi á geðheilsulæsi í tengslum við þunglyndi á meðal ungmenna á aldrinum 14 

til 25 ára. 

Markmið: Að greina og samþætta niðurstöður rannsókna sem fjalla um geðheilsulæsi á þunglyndi á 

meðal ungmenna.  

Aðferð: Heimildaleit fór fram í gagnabankanum PubMed. Leitað var að megindlegum og eigindlegum 

rannsóknargreinum á ensku sem komu út á tímabilinu 2006 til 2019. Eingöngu greinar sem fjölluðu um 

geðheilsulæsi á þunglyndi á meðal ungmenna á aldrinum 14 til 25 ára voru skoðaðar. Við greiningu og 

framsetningu á heimildum var notast við PRISMA flæðirit.  

Niðurstöður: Samtals sjö rannsóknargreinar mættu inntökuskilyrðum fræðilegu samantektarinnar. 

Niðurstöður voru flokkaðar eftir því hvar rannsóknirnar voru framkvæmdar. Þrjár rannsóknir fóru fram í 

Evrópu, þrjár í Ástralíu og ein í Norður-Ameríku. Rannsóknirnar sýndu að geðheilsulæsi ungmenna á 

aldrinum 14 til 25 ára er ábótavant þegar kemur að þekkingu á einkennum þunglyndis og viðeigandi 

hjálparúrræðum við þunglyndi. Hins vegar mátti sjá mun á geðheilsulæsi ungmenna á milli heimsálfa 

og innan heimsálfa.  

Umræður/ályktun: Geðheilsulæsi ungmenna á þunglyndi er ábótavant þar sem ungmenni eiga erfitt 

með að bera kennsl á einkenni þunglyndis og hjálparúrræði við því. Hjúkrunarfræðingar starfa oft með 

ungmennum og því eru þeir í lykilstöðu til að efla geðheilsulæsi þeirra. Því er mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að vera meðvitaðir um geðheilsulæsi ungmenna og taka virkan þátt í að efla það.  

 

 

Lykilorð: Geðheilbrigði, geðræn vandamál, geðraskanir, þunglyndi, unglingar, ungmenni, hjálparleit, 

geðheilsulæsi, heilsulæsi.  
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Abstract 

Background: Mental health problems are common among adolescents and young adults. 

Approximately 70-75% of mental health problems start to manifest themselves during that life stage. In 

addition, mental disorders make up about one third of the illnesses among adolescents and young 

adults. Mental health literacy is therefore especially important for that age group since it can promote 

early diagnosis of mental disorders and increase help-seeking behaviour. However, research has 

shown that mental health literacy among adolescents and young adults is inadequate since they seem 

to have a hard time identifying symptoms of mental disorders and appropriate treatment for them. 

Purpose: To shed light on mental health literacy with regards to depression among adolescents and 

young adults aged between 14 and 25 years old. 

Objective: To analyze and integrate the results of research findings concerning mental health literacy 

with regards to depression among adolescents and young adults. 

Method: References were obtained by searching the PubMed database. Peer reviewed articles with 

both quantitative and qualitative analysis in English and published in the years 2006 to 2019 were 

sought. Only articles about mental health literacy with regards to depression among adolescents and 

young adults aged between 14 and 25 years old were considered. A PRISMA flow chart was used in 

order to analyze and present the obtained references. 

Results: A total of seven studies met the criteria of the systematic review. Results were sorted by 

which continent the research took place. Three studies took place in Europe, three in Australia and 

one in North-America. The research showed that mental health literacy among adolescents and young 

adults is inadequate when it comes to recognizing symptoms of depression and appropriate treatment 

for depression. However, there seems to be a noticeable difference between mental health literacy 

among adolescents and young adults within continents and between them. 

Conclusion: Mental health literacy with regards to depression among adolescents and young adults 

is inadequate since they seem to have a hard time identifying symptoms of depression and 

appropriate treatment for it. Nurses often work with adolescents and young adults and are therefore in 

a key position to improve their mental health literacy. It is therefore important for nurses to be informed 

about mental health literacy among adolescents and young adults and actively try to improve it. 

 

 

Keywords: Mental health, mental illness, mental disorders, depression, adolescents, young adults,  

help-seeking behaviour, mental health literacy, health literacy.  
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1 Inngangur  
Geðheilbrigði er ástand sem einkennist af vellíðan þar sem einstaklingur áttar sig á getu sinni og 

styrkleikum, getur tekist á við streitu sem fylgir daglegu lífi, getur unnið á afkastamikinn hátt og er fær 

um að taka þátt í samfélaginu (World Health Organization [WHO], 2013a). Geðheilbrigði þróast með 

aldrinum og á sumum æviskeiðum geta áhrif á geðheilbrigði verið meiri en á öðrum og þá sérstaklega 

á unglings- og snemmfullorðinsárunum. Geðræn vandamál eru algeng á meðal ungmenna og á 

heimsvísu er áætlað að allt að 10-20% ungmenna upplifi geðræn vandamál. Sýnt hefur verið fram á 

að um 70-75% af geðrænum vandamálum byrja á unglings- og snemmfullorðinsárunum og skýra þau 

allt að þriðjung af þeirri sjúkdómsbyrði sem ungmenni upplifa (Guðrún Guðmundsdóttir, 2010; Wei, 

McGrath, Hayden og Kutcher, 2015; WHO, 2018a). 

Þó geðræn vandamál séu algeng á meðal ungmenna þá virðast ungmenni oft eiga í erfiðleikum 

með að bera kennsl á einkenni geðraskana og viðeigandi hjálparúrræði við þeim en því hefur verið lýst 

sem takmörkuðu geðheilsulæsi (Lynch, Long og Moorhead, 2018). Hugtakið geðheilsulæsi var fyrst 

sett fram árið 1997 af Anthony F. Jorm og félögum og skilgreint sem „þekking og skoðanir á 

geðröskunum sem auðveldar viðkomandi að bera kennsl á einkenni geðraskana, meðhöndla þær og 

fyrirbyggja“ (Jorm, Barney o.fl., 2006, bls. 3). Tilgangurinn með því að þróa hugtakið var að beina 

athygli að sviði sem lengi hafði verið vanrækt þar sem almenningur vissi mikið um önnur stór 

heilsufarsvandamál en skorti sambærilega þekkingu um geðraskanir (Jorm, Barney, o.fl., 2006). 

Þegar kemur að geðheilbrigði þá hefur verið sýnt fram á að hjálparleit á meðal ungmenna er ekki 

nægilega góð, hvorki með formlegum né óformlegum leiðum (Salaheddin og Mason, 2016). Hjálparleit 

vísar til hegðunar þegar verið er að leita sér hjálpar frá öðru fólki með virkum hætti. Óformleg 

hjálparleit á við um þegar leitað er til félagslegra tengsla eins og fjölskyldu og vina. Formleg hjálparleit 

er hins vegar þegar leitað er til fagaðila sem hafa viðurkennt hlutverk og hafa fengið viðeigandi þjálfun 

í að veita hjálp (Rickwood, Deane, Wilson og Ciarrochi, 2005). Ýmsir þættir geta komið í veg fyrir 

hjálparleit á meðal ungmenna og er takmarkað geðheilsulæsi með helstu hindrununum (Lynch o.fl., 

2018).  

Undanfarin ár hefur geðheilsulæsi öðlast vaxandi athygli þar sem það getur stuðlað að 

snemmgreiningu geðraskana, dregið úr fordómum og aukið hjálparleit (Wei o.fl., 2015). Geðheilsulæsi 

hefur sérstakt mikilvægi á meðal ungmenna en sýnt hefur verið fram á að geðheilsulæsi meðal þeirra 

er ábótavant sem er mikið áhyggjuefni (Farrer, Leach, Griffiths, Christensen og Jorm, 2008). 

Að því sögðu er mikilvægt að skoða hvert geðheilsulæsi ungmenna er í raun og veru til að átta sig 

á umfangi vandamálsins og til að hægt sé að efla geðheilsulæsi þar sem það er ábótavant. 

Hjúkrunarfræðingar starfa oft með ungmennum, eins og í skólum og á heilsugæslustöðvum, og eru 

þeir því í lykilstöðu til að efla geðheilsulæsi á meðal þeirra. Vegna jákvæðra áhrifa geðheilsulæsis er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um geðheilsulæsi ungmenna og taki virkan þátt í að 

efla það.      

Í þessari ritgerð var skoðað hver staðan er á geðheilsulæsi á meðal ungmenna á aldrinum 14 til 25 

ára. Þar sem þunglyndi hefst oft á unglings- og snemmfullorðinsárunum og þar sem þunglyndi er með 

algengustu geðröskunum á meðal ungmenna  (Wei o.fl., 2015; WHO, 2018a) þá var ákveðið að 
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einblína á geðheilsulæsi ungmenna í tengslum við þunglyndi. Það verður gert með því að skoða hver 

þekking ungmenna er á einkennum þunglyndis og viðeigandi hjálparúrræðum við þunglyndi.  

1.1 Tilgangur  
Tilgangur verkefnisins var að varpa ljósi á geðheilsulæsi í tengslum við þunglyndi á meðal ungmenna 

á aldrinum 14 til 25 ára.   

1.2 Gildi og markmið 
Markmið verkefnisins var að greina og samþætta niðurstöður rannsókna sem fjalla um geðheilsulæsi á 

þunglyndi á meðal ungmenna. Það er gert með því að skoða hver þekking ungmenna er á einkennum 

þunglyndis og hjálparúrræðum við þunglyndi. 

1.3 Rannsóknarspurning  
Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hver er þekking ungmenna á einkennum þunglyndis og viðeigandi hjálparúrræðum við 
þunglyndi?  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um geðheilbrigði og hjálparleit á meðal ungmenna. Ásamt því verður 

fjallað um heilsulæsi, geðheilsulæsi, mælitæki til að meta geðheilsulæsi og aðferðir til að efla 

geðheilsulæsi. 

2.1 Geðheilbrigði ungmenna 
Á meðan meðalaldur heimsbúa fer hratt hækkandi fer hlutfall ungmenna í þróuðum löndum stöðugt 

lækkandi. Áætlað meðalhlutfall ungmenna á aldrinum 15 til 24 ára í Evrópu árið 2020 er 10,2% 

samanborið við 11,0% árið 2015 og 12,7% árið 2010. Mannfjöldaþróun á Íslandi er svipuð og í Evrópu 

en áætlað hlutfall ungmenna er samt hærra eða 12,7% árið 2020 en þó fer það lækkandi þar sem 

meðalhlutfall ungmenna á Íslandi var 14,3% árið 2015 og 14,7% árið 2010 (United Nations, 2017). 

Þessi þróun veldur því að heilbrigðisþjónustan í flestum löndum þarf að takast á við vaxandi fjölda eldri 

einstaklinga og þarfir þeirra á meðan ungmennum finnst þau vera óvelkomin af heilbrigðiskerfinu og 

því leita þau síður eftir aðstoð (Jurewicz, 2015). Þetta ástand getur leitt til þess að einstaklingar fái 

ekki tímabæra meðferð við geðröskunum en sýnt hefur verið fram á að forvarnir og snemmtæk íhlutun 

getur dregið úr afleiðingum þeirra á meðal ungmenna (de Girolamo, Dagani, Purcell, Cocchi og 

McGorry, 2012).   

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) þá er geðheilbrigði ástand 

sem einkennist af vellíðan þar sem einstaklingur áttar sig á getu sinni og styrkleikum, getur tekist á við 

streitu sem fylgir daglegu lífi, getur unnið á afkastamikinn hátt og er fær um að taka þátt í samfélaginu 

(WHO, 2013a). Unglingsárin og snemmfullorðinsárin eru mikilvæg tímabil hvað varðar geðheilbrigði og 

vellíðan en á þessum árum eiga sér stað líkamlegar, vitsmunalegar, sálrænar og félagslegar 

breytingar sem geta gert þetta tímabil viðkvæmt í lífi ungs fólks. Á þessum tíma öðlast ungmenni 

sjálfstæði, þau byrja að taka ábyrgð á eigin ákvörðunum og standa frammi fyrir afleiðingum gjörða 

sinna (Jurewicz, 2015; Rickwood o.fl., 2005). Unglingsárin eru jafnframt mikilvægt tímabil til að þróa og 

viðhalda félagslegum og tilfinningalegum venjum sem eru mikilvægar fyrir gott geðheilbrigði. Þetta 

felur í sér þætti eins og að tileinka sér reglulegt svefnmynstur, hreyfa sig, læra að meðhöndla 

tilfinningar sínar og að þróa færni í félagslegum samskiptum og lausnamiðun. Þó flest ungmenni hafi 

gott geðheilbrigði þá geta þessar breytingar ásamt neikvæðri reynslu á þessum árum haft mikil áhrif á 

geðheilbrigði þeirra og vellíðan þar sem ungt fólk er oft varnarlaust gegn álagi og skaðlegum 

aðstæðum (Rickwood o.fl., 2005; WHO, 2018a). 

Fjölmargir þættir ákvarða geðheilbrigði ungmenna á hverjum tíma. Því fleiri áhættuþættir sem 

ungmenni standa frammi fyrir þeim mun líklegra er að það hafi áhrif á geðheilbrigði þeirra. Þættir sem 

geta stuðlað að streitu á þessum árum eru meðal annars löngun í meira sjálfstæði, þrýstingur að fylgja 

félögum, mótun á kynvitund, ákvarðanir í tengslum við nám og atvinnu, fjárhagsáhyggjur, 

sambandsslit og aukið aðgengi og notkun á tækni (Guðrún Guðmundsdóttir, 2010; Stengård og 

Appelqvist-Schmidlechner, 2010; WHO, 2018a). Á þessum tíma byrja ungmenni einnig oft að stunda 

svokallaða áhættuhegðun, eins og að reykja, drekka áfengi og nota fíkniefni en slík hegðun getur haft 

veruleg áhrif á bæði geðheilsu og líkamlega heilsu þeirra. Aðrir mikilvægir þættir sem hafa áhrif á 

geðheilbrigði ungmenna eru sambönd þeirra við jafningja og heimilisaðstæður (de Girolamo o.fl., 
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2012; WHO, 2018a) en bág félagsleg og fjárhagsleg staða á meðal fjölskyldunnar getur haft gríðarleg 

áhrif á geðheilbrigði ungmenna (Amone-P'Olak o.fl., 2009). Að lokum getur neikvæð reynsla eins og 

ofbeldi, þar með talið einelti og vanræksla, ástvinamissir, erfiðar fjölskylduaðstæður og lítill stuðningur 

haft skaðleg áhrif á geðheilbrigði ungmenna til langs tíma (Embætti landlæknis, 2008; WHO, 2018a).         

Þar sem unglings- og snemmfullorðinsárin geta verið viðkvæmt tímabil þá er mikilvægt að stuðla að 

vellíðan og góðu geðheilbrigði á meðal ungmenna og vernda þau frá neikvæðri reynslu og 

áhættuþáttum sem geta haft áhrif á getu þeirra til að dafna. Inngrip sem hafa það að markmiði að efla 

geðheilbrigði ungmenna miða að því að styrkja verndandi þætti og hvetja unglinga til að taka upp 

annars konar hegðun í stað áhættuhegðunar. Dæmi um mikilvæg inngrip til að efla geðheilbrigði eru 

forvarnir og snemmtækar íhlutanir. Með því að efla geðheilbrigði og vellíðan á meðal ungmenna þá 

auðveldar það þeim að byggja upp þol svo þau eigi auðveldara með að meðhöndla erfiðar aðstæður 

og mótlæti (Stengård og Appelqvist-Schmidlechner, 2010; WHO, 2018a). 

2.1.1 Geðræn vandamál á meðal ungmenna 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að um 70-75% af geðrænum vandamálum byrja á unglingsárunum eða 

snemma á fullorðinsárunum. Frá 12 til 26 ára aldurs eykst tíðni geðrænna vandamála en allt að 

helmingur þeirra hefst í kringum 14 ára aldur og allt að þrír fjórðu þeirra við tvítugsaldur. Á heimsvísu 

er áætlað að allt að 10-20% unglinga upplifi geðræn vandamál, þó eru flest þeirra vangreind eða 

ómeðhöndluð, og virðast geðræn vandamál skýra allt að þriðjung af þeirri sjúkdómsbyrði sem 

unglingar og ungmenni upplifa (Rickwood o.fl., 2005; Wei o.fl., 2015; WHO, 2018a). Flest geðræn 

vandamál, þar með talið þunglyndi, kvíði, áfengis- og fíknivandamál, átröskun og geðrofssjúkdómar ná 

hápunkti á unglingsárunum eða snemma á fullorðinsárunum. Aðskilnaðarkvíði og hegðunarraskanir 

gera þó oftast fyrst vart við sig á meðal barna frekar en unglinga (de Girolamo o.fl., 2012). 

Á heimsvísu er þunglyndi meðal algengustu geðraskana á meðal unglinga og er þunglyndi með 

helstu orsökum fyrir lífsgæðaskerðingu og fötlun á meðal unglinga (WHO, 2018a). Þunglyndi er 

sjaldgæft á meðal barna en á unglingsárunum á sér stað aukning á tilfellum og er þunglyndi nánast 

tvisvar sinnum algengara á meðal unglingsstúlkna en unglingsstráka (Merikangas o.fl., 2010). 

Kannanir í Evrópu hafa sýnt fram á að allt að 29% stúlkna og 13% stráka við 15 ára aldur upplifa 

andlega vanlíðan oftar en einu sinni í viku (WHO, 2018b). Könnun sem framkvæmd var í 

Bandaríkjunum árið 2013 leiddi jafnframt í ljós að einn af hverjum tíu unglingum á aldrinum 16 til 17 

ára hafði upplifað alvarlegt þunglyndi (Lipari og Hedden, 2014). 

Ásamt þunglyndi eru kvíðaraskanir meðal algengustu geðraskana á meðal barna og ungmenna á 

heimsvísu. Rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum á meðal 10.123 ungmenna á aldrinum 13 

til 18 ára leiddi í ljós að kvíðaröskun var algengasta geðröskunin á meðal þeirra og var um það bil einn 

af hverjum þremur, eða 31,9% með kvíðaröskun. Algengi kvíðaraskana er nokkuð svipað á meðal 

kynja á barnsaldri en síðan verða kvíðaraskanir algengari á meðal stúlkna á unglingsárunum (de 

Girolamo o.fl., 2012; Merikangas o.fl., 2010). 

Á Íslandi eru kvíði og þunglyndi með algengustu geðröskunum á meðal ungmenna eins og annars 

staðar í heiminum og virðist tilfellum fara fjölgandi. Rannsóknin Heilsa og líðan Íslendinga, sem 

framkvæmd hefur verið reglulega á vegum Embættis landlæknis, hefur leitt í ljós að 15,8% ungmenna 
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á aldrinum 18 til 24 ára töldu andlega heilsu sína sæmilega eða lélega árið 2009 en þetta hlutfall jókst 

í 36,2% árið 2016. Að sama skapi hafa rannsóknir sem framkvæmdar eru reglulega á vegum 

Rannsókna og greiningar leitt í ljós að það hefur orðið aukning á einkennum þunglyndis og kvíða á 

meðal unglinga í grunnskólum landsins, sérstaklega á meðal stúlkna. Árið 2010 skoruðu 2,6% stráka 

og 8,9% stúlkna í 9. og 10. bekk hæst á þunglyndiskvarða og 2,5% stráka og 9,0% stúlkna skoruðu 

hæst á kvíðakvarða en því hærra sem gildið er því meiri þunglyndis- og kvíðaeinkenni eru til staðar. 

Árið 2016 skoruðu hins vegar 3,6% stráka og 16,7% stúlkna hæst á þunglyndiskvarða og 3,5% stráka 

og 16,8% stúlkna hæst á kvíðakvarða. Ásamt því hefur sjúkrahúslegum og samskiptum við 

heilsugæslustöðvar vegna lyndis- og kvíðaraskana fjölgað á meðal ungmenna 20 ára og yngri og 

notkun þeirra á þunglyndislyfjum hefur jafnframt aukist undanfarin ár (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2016; Sigrún Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017). 

Hvað varðar aðrar geðraskanir þá er áfengis- og fíkniefnanotkun á meðal ungmenna stórt 

áhyggjuefni í flestum löndum. Áfengis- og fíkniefnanotkun byrjar oft á unglingsárunum, eykst með 

hækkandi aldri og nær hámarki á snemmfullorðinsárunum. Á heimsvísu var algengi ofdrykkju á meðal 

ungmenna á aldrinum 15 til 19 ára 13,6% árið 2016. Kannanir í Evrópu hafa jafnframt leitt í ljós að 

einn af hverjum tíu unglingum við 15 ára aldur er byrjaður að drekka áfengi vikulega. Hvað varðar 

fíkniefnanotkun þá er áætlað, út frá gögnum frá 130 löndum víða um heim, að allt að 5,6% unglinga á 

aldrinum 15 til 16 ára hafi notað kannabis að minnsta kosti einu sinni á ævinni (de Girolamo o.fl., 

2012; WHO, 2018, 2018b). Á Íslandi hafa hins vegar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á 

vegum Rannsókna og greiningar í efstu bekkjum grunnskóla landsins leitt í ljós að hlutfall þeirra 

unglinga sem hafa neytt áfengis eða fíkniefna hefur farið minnkandi. Árið 2000 höfðu 79% unglinga í 

10. bekk neytt áfengis einu sinni eða oftar og 57% höfðu orðið ölvuð einu sinni eða oftar. Árið 2015 

höfðu hins vegar 33% unglinga í 10.bekk neytt áfengis einu sinni eða oftar og 13% höfðu orðið ölvuð. 

Árið 2000 höfðu jafnframt 12% unglinga í 10.bekk notað kannabisefni einu sinni eða oftar en árið 2015 

höfðu einungis 3% unglinga í 10.bekk gert það (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2015). 

Geðraskanir sem byrja einnig oft á meðal unglinga og ungmenna eru átröskun og 

geðrofssjúkdómar. Átröskunarsjúkdómar koma oftast fram á unglingsárunum eða snemma á 

fullorðinsárunum og hrjá fyrst og fremst stúlkur (WHO, 2018a). Rannsókn sem framkvæmd var í 

Madríd á Spáni á meðal 1545 ungmenna á aldrinum 12 til 21 árs leiddi í ljós að 3,43% þeirra voru með 

átröskun og voru stúlkur í meirihluta (Pelaez Fernandez, Labrador og Raich, 2007). Á Íslandi var 

jafnframt framkvæmd rannsókn árið 2007 í þeim tilgangi að athuga tíðni megrunar á meðal 6346 

nemenda í 9. og 10.bekk í grunnskólum landsins. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að tæp 

12% unglinganna voru í áhættuhópi fyrir að þróa með sér átröskun (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 2007). Geðrofssjúkdómar koma yfirleitt fram seint á unglingsárunum eða 

snemma á fullorðinsárunum og geta geðrofssjúkdómar skert getu unglinga til að taka þátt í daglegu lífi 

og námi. Mikil kannabisnotkun á unglingsárunum virðist auka hættuna á geðrofssjúkdómum 

umtalsvert (de Girolamo o.fl., 2012; WHO, 2018a). 

  



16 

2.1.2 Þunglyndi 
Þunglyndi er algengur en alvarlegur sjúkdómur sem hrjáir fleiri en 300 milljónir manna á heimsvísu og 

þar af eru konur í meirihluta. Þunglyndi er frábrugðið venjulegum skapsveiflum og skammlífum 

tilfinningalegum viðbrögðum við áskorunum í daglegu lífi. Þunglyndi getur haft margvísleg áhrif á 

hugsun, hegðun og tilfinningar þess sem veikist en ásamt því getur þunglyndi leitt til röskunar á 

líkamsstarfsemi. Þunglyndi getur jafnframt haft áhrif á félagslega virkni viðkomandi og leitt til þess að 

hann gegni hlutverki sínu í vinnu, námi og fjölskyldu illa. Þegar þunglyndi er langvarandi og styrkleiki 

þess er mikill þá getur þunglyndi valdið mikilli andlegri þjáningu og orðið að alvarlegu 

heilsufarsástandi. Í verstu tilfellum getur þunglyndi stefnt lífi fólks í hættu. Allt að 800.000 manns á 

heimsvísu lætur lífið vegna sjálfsvíga á hverju ári og er sjálfsvíg önnur algengasta dánarorsökin á 

meðal einstaklinga á aldrinum 15 til 29 ára (Embætti landlæknis, 2012; National Institute of Mental 

Health, 2018; WHO, 2018c). 

Þunglyndi stafar af boðefnatruflun í heila sem orsakast af flóknu samspili félagslegra, sálrænna og 

líffræðilegra þátta. Áhættuþættir fyrir þunglyndi eru margvíslegir en þar af eru fjölskyldusaga um 

þunglyndi, miklar lífsbreytingar, streita og áfall, ákveðnir líkamlegir sjúkdómar og lyf. Að sama skapi 

eru einstaklingar sem hafa gengið í gegnum alvarlega og neikvæða lífsreynslu sem hefur truflandi 

áhrif á líðan, eins og ástvinamissi og andlegt áfall, mun líklegri en aðrir til að þróa með sér þunglyndi 

(National Institute of Mental Health, 2018; WHO, 2018c). 

Eftir fjölda og alvarleika einkenna er hægt að flokka þunglyndi í vægt, miðlungs eða alvarlegt 

þunglyndi. Megineinkenni þunglyndis eru lækkað geðslag og áhugaleysi og þarf annað eða bæði 

þessara einkenna að vera til staðar til að fá greiningu. Önnur einkenni þunglyndis eru breytingar á 

matarlyst eða þyngd, svefntruflanir, óróleiki, hægar hreyfingar, orkuleysi og þreyta, sjálfsásakanir, mikil 

sektarkennd, einbeitingarerfiðleikar, óákveðni, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir. Til að vera 

greindur með þunglyndi þá þurfa einkenni þunglyndis að hafa verið til staðar í að minnsta kosti tvær 

vikur og ættu öll einkennin að hafa verið til staðar nánast allan daginn (Paykel, 2008; WHO, 2018c). 

Til eru árangursríkar meðferðir við þunglyndi og því fyrr sem meðferð hefst því áhrifaríkari er hún. 

Þunglyndi er yfirleitt meðhöndlað með lyfjameðferð, sálrænni meðferð eða bæði. Ef þessar meðferðir 

skila ekki árangri þá er rafmeðferð og aðrar meðferðir sem örva heilann mögulegar. Þó það eru til 

þekktar árangursríkar meðferðir við þunglyndi þá fær samt sem áður færri en helmingur einstaklinga 

með þunglyndi slíkar meðferðir. Hindranir fyrir árangursríkri umönnun eru meðal annars skortur á 

bjargráðum, skortur á þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki og fordómar gagnvart geðsjúkdómum. Að sama 

skapi áttar einstaklingurinn sjálfur sig oft ekki á því að þau einkenni sem eru til staðar hjá honum gætu 

verið af völdum þunglyndis og því leitar hann sér síður hjálpar (Embætti landlæknis, 2012; National 

Institute of Mental Health, 2018; WHO, 2018c). 

2.2 Hjálparleit 
Hjálparleit er hugtak sem almennt er notað til að vísa til hegðunar þegar einstaklingur leitar sér hjálpar 

frá öðru fólki með virkum hætti. Hjálparleit felur í sér samskipti við annað fólk í þeim tilgangi að fá 

aðstoð varðandi skilning, ráðleggingar, upplýsingar, meðferð og almennan stuðning til að geta brugðist 

við vandamáli eða streituvaldandi aðstæðum. Um er að ræða bjargráð þar sem einstaklingur reiðir sig 
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á annað fólk og því byggist hjálparleit oft á félagslegum samböndum og færni í mannlegum 

samskiptum (Rickwood o.fl., 2005).                                 

Til að taka ákvörðun um að leita sér aðstoðar þá þarf einstaklingur að fara í gegnum flókið ferli sem 

byrjar á því að bera kennsl á, viðurkenna og skilgreina vandamálið. Þetta ferli stjórnast aðallega af 

félagslegum og vitsmunalegum þáttum. Þegar viðkomandi hefur áttað sig á þörf fyrir aðstoð þá leitar 

hann að viðeigandi hjálp en vilji einstaklings til að leita sér hjálpar og opna sig fyrir öðrum er 

mikilvægur þáttur í þessu ferli (Cornally og McCarthy, 2011; Rickwood o.fl., 2005).             

Hægt er að leita eftir aðstoð á marga vegu og frá mismunandi aðilum. Óformleg hjálparleit er þegar 

leitað er til óformlegra félagslegra tengsla eins og vina og fjölskyldu. Formleg hjálparleit er hins vegar 

þegar leitað er til fagaðila sem hafa viðurkennt hlutverk og hafa fengið viðeigandi þjálfun í að veita 

hjálp og ráðgjöf. Hjálparleit sem felur ekki í sér bein samskipti við annað fólk hefur þó farið vaxandi 

undanfarin ár eins og að leita sér hjálpar í gegnum veraldarvefinn (Rickwood o.fl., 2005).                 

2.2.1 Hjálparleit við geðrænum vandamálum á meðal ungmenna 
Þó algengi geðrænna vandamála er hátt á meðal ungmenna þá virðast ungmenni almennt vera ófús 

við að leita sér hjálpar þegar kemur að geðheilbrigði. Rannsókn sem framkvæmd var í Bretlandi sýndi 

til dæmis að 35% ungmenna með andlega erfiðleika á aldrinum 18 til 25 ára höfðu hvorki gert tilraun til 

að leita eftir formlegri né óformlegri hjálp við erfiðleikum sínum (Salaheddin og Mason, 2016). Önnur 

rannsókn sem framkvæmd var í Noregi sýndi að einungis 35% ungmenna með þunglyndi eða kvíða á 

aldrinum 15 til 16 ára höfðu leitað eftir faglegri aðstoð (Zachrisson, Rodje og Mykletun, 2006). Að 

sama skapi sýndi rannsókn sem framkvæmd var í Þýskalandi að einungis minnihluti ungmenna á 

aldrinum 12 til 17 ára með þunglyndi eða kvíða höfðu nýtt sér geðheilbrigðisþjónustuna (Essau, 2005). 

Þó ungmenni eru almennt ófús við að leita sér hjálpar við geðrænum vandamálum þá eru þau mun 

líklegri til að leita eftir óformlegri hjálp heldur en formlegri hjálp. Ungmenni virðast helst leita til vina 

sinna þegar um er að ræða tilfinningaleg vandamál en þar á eftir kemur fjölskyldan (Rickwood o.fl., 

2005). Á veraldarvefnum er einnig að finna ofgnótt af heimasíðum sem bjóða upp á netþjónustu sem 

hefur það að markmiði að auðvelda hjálparleit á meðal ungmenna og virðist slík þjónusta vera nýtt 

reglulega á meðal ungmenna. Rannsóknir hafa þó sýnt að slík þjónusta auki ekki hjálparleit á meðal 

ungmenna en hún nær að uppfylla þörf fyrir upplýsingar um geðraskanir og geðheilbrigðisþjónustu. 

Ásamt því kunna ungmenni að meta aðgengileika, nafnleynd, trúnað og áreiðanleika sem fylgir slíkri 

þjónustu (Kauer, Mangan og Sanci, 2014).         

Í heildina eru stelpur líklegri en strákar til að leita eftir aðstoð vegna geðrænna vandamála. Með 

hækkandi aldri breytast þó þeir aðilar sem stelpur leita til. Því eldri sem stelpur eru því líklegri eru þær 

til að leita eftir hjálp frá vinum heldur en fjölskyldu og á sama tíma eykst einnig formleg hjálparleit. 

Strákar eru hins vegar líklegri til að reiða sig á sjálfan sig heldur en að leita eftir hjálp frá öðrum 

aðilum. Ásamt því eru strákar líklegri til að forðast vandamálið eða afneita því (Rickwood o.fl., 2005). 

2.2.2 Þættir sem hafa áhrif á hjálparleit á meðal ungmenna 
Í fræðilegu yfirliti Gulliver, Griffiths og Christensen (2010) var kannað hvaða þættir hafa áhrif á 

hjálparleit á meðal ungmenna vegna geðrænna vandamála. Alls voru nýttar 22 heimildir í fræðilega 
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yfirlitið og þar af voru tíu frá Australíu, níu frá Bandaríkjunum, tvær frá Bretlandi og ein frá Kína. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þeir þættir sem hindra helst hjálparleit á meðal ungmenna eru fordómar 

gagnvart geðrænum vandamálum, erfiðleikar við að bera kennsl á einkenni geðraskana og vilji til að 

reiða sig á sjálfan sig frekar en að leita eftir hjálp. Aðrir þættir sem virðast hindra hjálparleit á meðal 

ungmenna eru skortur á aðgengi, skortur á þekkingu á þeirri geðheilbrigðisþjónustu sem er í boði, 

áhyggjur varðandi traust og trúnað þess sem veitir hjálp, eiginleikar þess sem veitir hjálp og ótti við að 

leita eftir hjálp eða við þann sem veitir hjálp. Þeir þættir sem virðast hins vegar auðvelda hjálparleit á 

meðal ungmenna eru jákvæð fyrri reynsla af hjálparleit, félagslegur stuðningur og hvatning frá öðrum. 

Þó skortur á þekkingu á einkennum geðraskana er einn þáttur sem hindrar hjálparleit á meðal 

ungmenna þá virðast ungmenni einnig vera ófús við að leita sér hjálpar þrátt fyrir að vera meðvituð um 

að geðræn vandamál eru til staðar. Þekking á einkennum er því ekki næg ein og sér til að ungmenni 

leiti sér hjálpar heldur skiptir máli hvaða merkingu ungmenni setja í þessi einkenni. Sumir telja 

einkenni sín ekki nógu alvarleg samanborið við annað fólk og því finnst þeim ástæðulaust að leita sér 

hjálpar (Gulliver o.fl., 2010; Salaheddin og Mason, 2016). Einnig virðast ungmenni oft breyta merkingu 

einkenna og skilgreina þau sem eðlileg sem leiðir yfirleitt til þess að ungmenni telja að hjálpar er ekki 

þörf eða að hjálp er ekki réttlætanleg. Að sama skapi líta ungmenni oft á vandamálið sem tímabundið 

og að það muni læknast með tímanum þó að það geti varað í langan tíma (Biddle, Donovan, Sharp og 

Gunnell, 2007; Gulliver o.fl., 2010).     

Þegar kemur að hjálparleit vegna geðrænna vandamála þá eru ungir karlmenn verst staddir. Á 

Írlandi var framkvæmd rannsókn í þeim tilgangi að kanna hvaða þættir hindra hjálparleit vegna 

geðrænna vandamála á meðal karla á aldrinum 18 til 24 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að ein hindrunin 

var áhrif félaga þar sem litið getur verið á hjálparleit og geðræn vandamál sem merki um veikleika 

innan jafningjahópsins og því óttast viðkomandi að verða að athlægi eða vera útilokaður af hópnum. 

Hugmyndir um karlmennsku í samfélaginu virðast einnig skipta máli en meirihluti þátttakanda nefndi 

að hjálparleit gæti gert lítið úr karlmennsku þeirra. Að sama skapi var borið kennsl á ýmsar 

persónulegar áskoranir eins og erfiðleika með að tjá tilfinningar sínar og jafnframt litu þátttakendur svo 

á að hjálparleit gæti skaðað sjálfsmynd þeirra þar sem þeir eigi að vera færir um að sjá um sig sjálfir. 

Allir þátttakendur nefndu jafnframt að notkun áfengis væri algengasta og mest viðurkennda leiðin til að 

meðhöndla og forðast erfiðar tilfinningar þó þeir vissu að sú leið væri árangurslaus og gerði 

vandamálin einungis verri. Að lokum vissu sumir þátttakendur ekki hvernig eða hvar þeir ættu að leita 

sér aðstoðar og jafnframt höfðu margir þátttakendur neikvæð viðhorf til geðheilbrigðisstarfsmanna og 

geðlyfja (Lynch o.fl., 2018). 

2.3 Heilsulæsi 
Hugtakið heilsulæsi (e. health literacy) var fyrst sett fram árið 1970 í tengslum við heilbrigðisfræðslu og 

snertir þekkingu og hæfni einstaklinga til að mæta flóknum kröfum heilbrigðis í nútímasamfélagi 

(Sørensen o.fl., 2012). Frá árinu 1970 hefur skilgreiningin á heilsulæsi þróast og settar hafa verið fram 

margar skilgreiningar af mismunandi aðilum. Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á 

heilsulæsi er víða notuð en samkvæmt þeirri skilgreiningu felst heilsulæsi í vitrænni og félagslegri 

færni sem ákvarðar hvata og hæfni einstaklinga til að verða sér úti um, skilja og hagnýta upplýsingar á 
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þann hátt sem stuðlar að og viðheldur góðri heilsu. Heilsulæsi þýðir þar af leiðandi mun meira en að 

vera fær um að lesa heilsubæklinga og bóka tíma hjá heilbrigðisstarfsmanni. Heilsulæsi felur í sér að 

öðlast þá þekkingu, persónulega færni og sjálfstraust til að grípa til aðgerða til að bæta eigin heilsu og 

heilsu samfélagsins með því að breyta persónulegum lífsstíl og lífsskilyrðum (WHO, 1998). 

Einstaklingur sem er vel heilsulæs hefur getuna til að taka ábyrgð á eigin heilsu ásamt heilsu 

fjölskyldunnar og samfélagsins í heild (Sørensen o.fl., 2012). 

Mikilvægt er að aðgreina heilsulæsi frá almennu læsi (Sørensen o.fl., 2012). Læsi á við um þá 

grundvallarfærni sem þörf er á til að ná árangri í samfélaginu og felst læsi í getunni til að lesa, skrifa, 

hlusta, skilja og tala tungumál. Læsi felur í sér að gera einstaklingum kleyft að ná markmiðum sínum, 

að þróa þekkingu sína og hæfileika ásamt því að taka fullan þátt í samfélagi sínu og þjóðfélagi. 

Heilsulæsi krefst hins vegar frekari færni, þar með talið þá færni sem nauðsynleg er til að finna, meta 

og samþætta heilbrigðistengdar upplýsingar frá ýmsu samhengi. Heilsulæsi krefst einnig nokkurrar 

þekkingar á heilbrigðistengdum orðaforða og menningu heilbrigðiskerfa (Kanj og Mitic, 2009). 

Heilsulæsi byggir á þeirri hugmynd að heilbrigði og læsi eru mikilvægir þættir fyrir daglegt líf. Hins 

vegar má áætla að um 776 milljónir manna á heimsvísu skorti grundvallarfærni í læsi. Ýmsir þættir 

hafa áhrif á læsi og er takmarkað læsi sjálfstæður áhættuþáttur fyrir lélega heilsu (Kanj og Mitic, 2009). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni hefur heilsulæsi sterkara forspárgildi fyrir heilsufari 

einstaklinga en tekjur, menntun, atvinna og þjóðerni (WHO, 2013b). Einstaklingar sem eru með lélegt 

heilsulæsi eru líklegri til að vera ófærir um að taka ábyrgð á eigin heilsu, nálgast viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu, skilja upplýsingar sem eru tiltækar og taka upplýstar ákvarðanir varðandi eigið 

heilbrigði (Kanj og Mitic, 2009). Jafnframt tengist takmarkað heilsulæsi minni þátttöku í heilsueflandi 

starfsemi, verri meðhöndlun á langvinnum sjúkdómum, verri meðferðarheldni, fleiri spítalainnlögnum 

og endurinnlögnum, aukinni dánartíðni og ótímabærum dauðsföllum (WHO, 2013b). 

Takmarkað heilsulæsi er algengt í heiminum og eru ákveðnir hópar berskjaldaðari en aðrir (WHO, 

2013b). Árið 2015 var gerð rannsókn til að meta heilsulæsi í Evrópu en á Íslandi berum við okkur 

oftast saman við Evrópulönd. Þátttakendur voru 8000 manns frá átta Evrópulöndum. Niðurstöður 

leiddu í ljós að um tíundi hver þátttakandi, eða 12,4%, hafði ófullnægjandi heilsulæsi. Einnig hafði 

nánast annar hver þátttakandi, eða 47,6%, takmarkað heilsulæsi. Munur á milli landa var þó töluverður 

og var heilsulæsi mest í Hollandi en minnst í Búlgaríu. Þeir þættir sem tengdust takmörkuðu heilsulæsi 

meðal þátttakenda var lélegt heilsufar, slæm félagsleg staða, fjárhagserfiðleikar, lítil menntun, hár 

aldur og mikil notkun heilbrigðisþjónustu. Hæsta hlutfallið af takmörkuðu heilsulæsi sást á meðal þeirra 

sem mátu heilsu sína verulega slæma eða slæma, höfðu fleiri en einn langvinnan sjúkdóm og meðal 

þeirra sem höfðu farið í sex eða fleiri læknisheimsóknir síðustu tólf mánuði. Því virðist verra heilsufar 

og þar af leiðandi meiri eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu hafa í för með sér verra heilsulæsi. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að ákveðnir félagslegir hópar hafa hærra hlutfall af einstaklingum með 

takmarkað heilsulæsi. Þá virtist fjárhagsvandi hafa helsta forspárgildið fyrir lélegu heilsulæsi og þar á 

eftir fylgdi félagsleg staða, menntun og aldur en kynferði virtist hafa lítil sem engin áhrif á heilsulæsi 

(Sorensen o.fl., 2015).  

Mikilvægt er að gripið sé til aðgerða til að reyna að bæta heilsulæsi á meðal almennings. Það að 

fjárfesta í því að efla heilsulæsi mun líklega skila sér töluvert tilbaka varðandi heilsu og vellíðan á 
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meðal almennings og samfélagsins í heild (WHO, 2013b). Bætt heilsulæsi leiðir til aukinnar þekkingar 

á heilbrigði, betra heilsufars, lægri heilbrigðiskostnaðar, styttri sjúkrahúslegu og minni notkunar á 

heilbrigðisþjónustu (Sørensen o.fl., 2012). 

2.4 Geðheilsulæsi 
Geðraskanir hrjá um 25% íbúa um allan heim (WHO, 2001). Það þýðir að nánast allir munu annað 

hvort þróa með sér geðröskun eða eiga í nánum samskiptum við einstakling með geðröskun sem 

undirstrikar mikilvægi þess að efla þurfi geðheilsulæsi á meðal almennings. Hugtakið geðheilsulæsi á 

rætur sínar að rekja til heilsulæsis og því ber að skilja það í því samhengi (Kutcher, Wei og Coniglio, 

2016). Hugtakið var fyrst sett fram árið 1997 af Anthony F. Jorm og félögum og skilgreint sem „þekking 

og skoðanir á geðröskunum sem auðveldar viðkomandi að bera kennsl á einkenni geðraskana, 

meðhöndla þær og fyrirbyggja” (Jorm, Barney o.fl., 2006, bls. 3). Tilgangurinn með því að búa til 

hugtakið geðheilsulæsi var að beina athygli að sviði sem lengi hafði verið vanrækt þar sem 

almenningur vissi mikið um önnur stór heilsufarsvandamál en skorti álíka þekkingu um geðraskanir 

(Jorm, Barney o.fl., 2006). Undanfarin ár hefur geðheilsulæsi öðlast vaxandi athygli þar sem það getur 

stuðlað að snemmgreiningu geðraskana, dregið úr fordómum og aukið hjálparleit (Wei o.fl., 2015).  

Geðheilsulæsi samanstendur af nokkrum þáttum en þeir eru: a) geta til að bera kennsl á ákveðnar 

geðraskanir eða mismunandi tegundir af heilbrigðisvanda, b) þekking og skoðun á áhættuþáttum og 

orsökum, c) þekking og skoðun á sjálfshjálparaðferðum, d) þekking og skoðun á þeirri faglegu hjálp 

sem er í boði, e) viðhorf sem auðvelda það að bera kennsl á geðraskanir og viðeigandi hjálparleit og f) 

þekking um hvar og hvernig leita eigi sér upplýsingar um geðheilsu (Jorm, 2000).    

Rannsóknir hafa sýnt fram á að geðheilsulæsi almennings er ekki nógu gott. Almenningur virðist 

ekki vera nógu fær um að bera kennsl á einkenni geðraskana, hvorki hjá sjálfum sér né öðrum, sem 

getur leitt til seinkunar á hjálparleit eða komið í veg fyrir hjálparleit. Hvað varðar meðferðir þá hefur 

verið sýnt fram á að skoðanir almennings og fagaðila stangast oft á hvað varðar viðeigandi meðferðir 

við geðröskunum. Neikvæð viðhorf gagnvart geðlyfjum virðast sem dæmi vera algeng á meðal 

almennings sem stangast á við viðhorf fagaðila og niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt fram á að 

notkun geðlyfja er áhrifarík meðferð. Almenningur virðist einnig oft líta neikvæðum augum á innlagnir á 

geðdeild og rafmeðferðir en jákvæðari augum á sjálfshjálparaðferðir. Það að almenningur hafi aðrar 

skoðanir á meðferðum við geðröskunum en fagaðilar getur leitt til seinkunar á hjálparleit eða skorts á 

meðferðarheldni (Jorm, 2000; Jorm, Barney o.fl., 2006). 

Sýnt hefur verið fram á að ýmsir þættir geta haft áhrif á geðheilsulæsi almennings. Þeir sem líta á 

geðræn vandamál sem veikindi frekar en veikleika virðast hafa betra geðheilsulæsi en aðrir (Reavley, 

Morgan og Jorm, 2014). Í vestrænum löndum lítur hins vegar almenningur oft á umhverfisþætti, eins 

og streitu, sem helstu orsök geðsjúkdóma en líffræðilega þætti sem síður mikilvæga (Jorm, 2000). Þeir 

sem eiga náin vin, ættingja eða vinnufélaga með geðræn vandamál virðast einnig hafa betra 

geðheilsulæsi en aðrir og það sama á við um þá sem hafa sjálfir reynslu af geðrænum vandamálum. 

Hvað varðar ákveðna félags- og lýðfræðilega þætti þá virðast karlmenn hafa verra geðheilsulæsi en 

konur og ásamt því virðist hár aldur og minni menntun tengjast verra geðheilsulæsi (Reavley o.fl., 

2014).                                                                                              
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Með því að bæta geðheilsulæsi á meðal almennings er hægt að bjarga mun fleiri lífum og jafnframt 

getur aukið geðheilsulæsi bætt geðheilsu, hamingju og vellíðan um allan heim (Tay, Tay og Klainin-

Yobas, 2018). Geðræn vandamál eru oft ómeðhöndluð í mörg ár sem eykur hættuna á hraðri afturför, 

sjálfsvígstilraunum, styttra sjúkdómshléi og versnandi horfum. Geðheilsulæsi hefur hins vegar mikil 

áhrif á geðheilbrigði og hefur möguleikann á því að bæta bæði heilsu einstaklinga og samfélagsins í 

heild. Sýnt hefur verið fram á að aukin þekking um geðheilbrigði og geðraskanir, aukin meðvitund um 

hvernig eigi að leita sér hjálpar ásamt minni fordómum gagnvart geðröskunum geta stuðlað að 

snemmgreiningu geðraskana, bætt langtímahorfur og aukið notkun geðheilbrigðisþjónustunnar á 

meðal þeirra sem þjást af geðröskunum (Wei o.fl., 2015). 

2.4.1 Skyndihjálp á sviði geðheilbrigðis 
Mikilvægur hluti af geðheilsulæsi er fyrsta viðbragð þeirra sem tilheyra félagsneti einstaklingsins sem 

er að þróa með sér geðröskun. Þær breytingar sem eiga sér stað á hegðun og virkni einstaklings sem 

er að þróa með sér geðröskun eru líklegar til að vera augljósar þeim sem tilheyra félagsneti 

viðkomandi eins og fjölskyldu og vinum. Þessir aðilar eru því í þeirri mikilvægu stöðu að geta veitt 

viðkomandi sem er að þróa með sér geðröskun „skyndihjálp”. Hvernig þessir aðilar bregðast við skiptir 

því miklu máli varðandi það hvort viðkomandi fær viðeigandi hjálp og finni fyrir stuðningi af félagsneti 

sínu. Góður félagslegur stuðningur getur bætt horfur þeirra sem þjást af geðröskunum og jafnframt eru 

einstaklingar líklegri til að leita sér aðstoðar ef manneskja í þeirra félagsneti ráðleggur þeim það (Jorm, 

Morgan og Wright, 2008; Jorm, Wright og Morgan, 2007). 

Skyndihjálp á sviði geðheilbrigðis hefur verið skilgreind sem „sú aðstoð sem er veitt einstaklingi 

sem er að þróa með sér geðræn vandamál eða er í kreppu í tengslum við geðheilbrigði” (Jorm o.fl., 

2007, bls. 3). Þessi skyndihjálp er veitt þar til viðkomandi fær viðeigandi aðstoð frá fagaðila eða þar til 

fundin hefur verið lausn á kreppunni. Skyndihjálp á sviði geðheilbrigðis hefur sérstakt mikilvægi fyrir 

ungmenni þar sem geðsjúkdómar þróast oft fyrst á unglings- eða snemmfullorðinsárunum. Þar sem 

algengi geðraskana um allan heim er orðið töluvert hátt og þar sem miklar líkur eru á því að 

almenningur muni eiga í samskiptum við einstakling sem er að þróa með sér geðröskun þá er hægt að 

færa rök fyrir því að allir þurfi að vera færir í skyndihjálp á sviði geðheilbrigðis (Jorm o.fl., 2007). 

2.5 Geðheilsulæsi og aldur 
Mörg geðræn vandamál byrja oft á unglings- eða snemmfullorðinsárunum. Því er þessi aldurshópur 

mikilvægur markhópur til að auka þekkingu og skilning á geðrænum vandamálum. Þrátt fyrir það hefur 

verið sýnt fram á að geðheilsulæsi ungmenna er ekki nógu gott sem er mikið áhyggjuefni. Hins vegar 

virðist geðheilsulæsi yngra fólks vera betra en geðheilsulæsi eldra fólks. Eldra fólk virðist eiga erfiðara 

með að bera kennsl á einkenni geðraskana og þekkja hjálplegar meðferðir við geðröskunum. Ásamt 

því virðist eldra fólk vera líklegra til að hafa fordóma gagnvart geðröskunum (Farrer o.fl., 2008; Piper, 

Bailey, Lam og Kneebone, 2018).  

Árið 2008 var framkvæmd rannsókn í Ástralíu í þeim tilgangi að kanna mun á geðheilsulæsi á 

þunglyndi og geðklofa eftir aldri. Þátttakendur voru 3.988 manns 18 ára og eldri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að fólk í elsta aldurshópnum, 70 ára og eldri, átti erfiðast með að bera 
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kennsl á einkenni þunglyndis og geðklofa og var sá aldurshópur jafnframt líklegri til að trúa því að 

orsök geðklofa tengdist persónulegum veikleika. Elsti aldurshópurinn var einnig líklegri til að finnast 

færri meðferðir vera hjálplegar við þunglyndi og geðklofa. Þar af leiðandi var geðheilsulæsi í elsta 

aldurshópnum almennt verra en í öðrum aldurshópum. Yngsti aldurshópurinn, 18 til 24 ára, átti hins 

vegar mun auðveldara með að bera kennsl á þunglyndi en geðklofa og jafnframt hafði sá aldurshópur 

meiri tilhneigingu til að misgreina geðklofa sem þunglyndi. Að sama skapi var yngsti aldurshópurinn 

líklegri en aðrir aldurshópar til að styðja óformlega hjálp frá fjölskyldu og vinum sem bestu meðferðina 

við geðklofa sem er áhyggjuefni sem vert er að bregðast við (Farrer o.fl., 2008). 

Ýmsir þættir geta stuðlað að því að geðheilsulæsi er verra á meðal eldra fólks. Upplýsingar um 

geðheilbrigði er helst að finna á miðlum sem eldra fólk notar minna en það yngra eins og á 

veraldarvefnum. Fræðsla í skólum er jafnframt helsta uppspretta geðheilsulæsis á meðal yngra fólks 

en fræðsla um geðheilbrigði var ekki boði í skólum fyrir nokkrum áratugum. Herferðir varðandi 

geðheilsulæsi beinast einnig helst að yngra fólki. Að lokum eru fordómar gagnvart geðsjúkdómum 

meiri á meðal eldra fólks sem getur hindrað það að eldra fólk sé opið fyrir nýjum upplýsingum um 

geðsjúkdóma (Farrer o.fl., 2008).   

2.6 Geðheilsulæsi og kynferði 
Konur virðast hafa almennt meiri þekkingu á sjúkdómum en karlmenn og einnig hafa þær meiri 

tilhneigingu til að vera meðvitaðar um einkenni sjúkdóma og eru geðsjúkdómar þar ekki undanskildir. 

Karlmenn eru hins vegar almennt ómeðvitaðri um heilsufarsvandamál. Hvað varðar hjálparleit þá 

virðast konur vera líklegri til að styðja bæði formlega og óformlega aðstoð við geðrænum 

vandamálum. Hins vegar eru karlmenn líklegri til að fresta hjálparleit og jafnframt kjósa þeir fremur 

sjálfshjálparaðferðir eins og að leita að upplýsingum á netinu eða bjarga sér sjálfir (Cotton, Wright, 

Harris, Jorm og McGorry, 2006; Tay o.fl., 2018). 

Árið 2006 var framkvæmd rannsókn í Ástralíu á meðal ungmenna til að kanna mun á geðheilsulæsi 

eftir kynferði. Þátttakendur voru 1207 ungmenni á aldrinum 12 til 25 ára. Til að kanna þekkingu 

þátttakanda á einkennum þunglyndis og geðrofs þá fengu þátttakendur smásögu um einstakling sem 

var annað hvort með þunglyndi eða geðrof. Í kjölfarið voru þátttakendur spurðir út í hvað væri að 

einstaklingnum í smásögunni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að strákar voru með mun 

verra geðheilsulæsi en stelpur varðandi þekkingu á einkennum þunglyndis þar sem 60,7% stúlkna 

gátu borið kennsl á þunglyndi en aðeins 34,5% stráka. Strákar voru jafnframt líklegri en stelpur til að 

nota almenna hugtakið geðræn vandamál yfir þunglyndi eða telja að einkenni þunglyndis væru vegna 

ytri orsaka eins og hópþrýstings, eineltis eða fjölskylduvandamála. Hvað varðar geðrof þá var ekki 

marktækur munur milli kynja varðandi þekkingu á einkennum geðrofs. Einungis 27,9% stúlkna og 

21,8% stráka gátu borið kennsl á geðrof sem gefur til kynna takmarkað geðheilsulæsi á meðal beggja 

kynja. Það er mikið áhyggjuefni þar sem geðrofssjúkdómar byrja oft á unglingsárunum eða snemma á 

fullorðinsárunum, sérstaklega á meðal drengja (Cotton o.fl., 2006). 

Í rannsókn Cotton o.fl., (2006) þar sem verið var að kanna mun á geðheilsulæsi eftir kynferði á 

meðal ungmenna á aldrinum 12 til 25 ára var einnig verið að kanna viðhorf ungmenna til 

hjálparúrræða við þunglyndi og geðrofi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur 
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munur milli kynja varðandi viðhorf til viðeigandi hjálparúrræða við þunglyndi. Hins vegar voru stúlkur 

marktækt líklegri en strákar til að líta á vítamín, steinefni og grasalyf sem hjálpleg við þunglyndi á 

meðan strákar voru marktækt líklegri til að líta á svefnlyf og róandi lyf sem hjálpleg við þunglyndi. 

Jafnframt voru strákar marktækt líklegri en stúlkur til að telja að áfengi gæti hjálpað við að meðhöndla 

einkenni þunglyndis. Hvað varðar geðrof þá var marktækur munur milli kynja varðandi viðhorf til 

viðeigandi hjálparúrræða. Strákar voru marktækt ólíklegri en stúlkur til að ráðleggja aðstoð frá lækni 

eða sálfræðingi til að meðhöndla einkenni geðrofs sem er í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa 

leitt í ljós að karlmenn eru ólíklegri en stúlkur til að kunna að meta faglega aðstoð. Ásamt því voru 

strákar líklegri en stúlkur til að líta á sýklalyf sem hjálplega meðferð við geðrofi sem gefur til kynna 

mikinn skort á þekkingu. 

2.7 Mælitæki til að meta geðheilsulæsi 
Mælitæki hafa verið þróuð til að meta geðheilsulæsi. Fyrsta mælitækið, Mental Health Literacy 

Questionnaire (MHLQ), var þróað árið 1997 af Jorm og félögum og í kjölfar þess hafa mörg önnur 

mælitæki verið þróuð. Mælitækin meta hinar ýmsu hliðar af geðheilsulæsi en hins vegar er ekkert 

mælitæki til sem metur alla þætti geðheilsulæsis. Flest mælitækin byggja á spurningalista og eru þau 

oftast notuð í rannsóknartilgangi (O'Connor og Casey, 2015; O'Connor, Casey og Clough, 2014; Wei 

o.fl., 2015). 

Þau Wei og félagar (2015) birtu grein í þeim tilgangi að meta þau mælitæki sem mæla 

geðheilsulæsi. Ástæðan fyrir því var að fáar rannsóknir höfðu verið gerðar til að meta þau mælitæki 

sem til eru og því var skortur á alhliða skilningi á mælitækjunum. Leitað var af rannsóknum sem 

notuðu, þróuðu eða rannsökuðu mælitæki sem meta geðheilsulæsi. Við leitina fundust 401 rannsókn 

sem mættu leitarskilyrðum höfunda. Þessar rannsóknir voru framkvæmdar í 32 löndum víða um heim 

en flestar voru framkvæmdar í Bandaríkjunum, Ástralíu og Kanada. Greinarnar fjölluðu um 69 

mælitæki sem meta þekkingu á geðheilbrigði, 111 mælitæki sem meta fordóma og 35 mælitæki sem 

meta hjálparleit. Af öllum mælitækjunum þá höfðu próffræðilegir eiginleikar aðeins verið metnir á 14 

mælitækjum sem meta þekkingu, 65 mælitækjum sem meta fordóma og 10 mælitækjum sem meta 

hjálparleit. 

Þau mælitæki sem meta þekkingu meta almenna þekkingu einstaklinga á geðheilbrigði og 

þekkingu á ákveðnum geðröskunum eins og þunglyndi, geðklofa og kvíða. Af þeim mælitækjum sem 

meta þekkingu þá er mælitækið Mental Health Literacy Questionnaire (MHLQ) sem Jorm og félagar 

þróuðu og önnur mælitæki sem byggja á sömu aðferð mest notuð. Þessi mælitæki byggja á smásögu 

um einstakling sem er með einkenni ákveðinnar geðröskunar. Þátttakendur eru síðan spurðir ýmissa 

spurninga, sem annað hvort eru opnar eða lokaðar, í tengslum við smásöguna. Önnur mælitæki, eins 

og Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) og Depression Literacy Scale (DLS) sem einnig eru 

mikið notuð, meta staðreyndaþekkingu einstaklinga á geðröskunum þar sem þátttakandinn velur 

valmöguleikann rétt, rangt eða veit ekki. Slík nálgun felur í sér staðreyndapróf um þætti eins og 

algengi, orsök, sjúkdómsfræði, greiningu, afleiðingar og sjúkdómsgang geðraskana. Að lokum metur 

eitt mælitæki, sem heitir Attitudes Toward Serious Mental Illness Scale-Adolescent version (ATSMI-



24 

AV), getu einstaklinga til aðgreina geðraskanir frá taugasjúkdómum og líkamlegum sjúkdómum 

(O'Connor o.fl., 2014; Wei o.fl., 2015; Wei, McGrath, Hayden og Kutcher, 2016). 

Þau mælitæki sem meta fordóma meta meðal annars fordóma gagnvart geðsjúkdómum eða þeim 

sem þjást af geðsjúkdómum en þá er verið að meta þætti eins og félagslega fjarlægð (e. social 

distance), einstaklingsbundna fordóma (e. personal stigma) og skynjaða fordóma (e. perceived 

stigma). Mælitæki sem meta félagslega fjarlægð eru að kanna atriði eins og vilja einstaklinga til að fást 

við þá sem þjást af geðröskunum á vinnustað og í samfélaginu. Mælitæki sem meta hins vegar 

einstaklingsbunda og skynjaða fordóma meta þætti eins og valdboðsstefnu, góðvild, orsakafræði og 

félagslegar hömlur þeirra sem þjást af geðröskunum. Önnur mælitæki sem meta fordóma meta 

fordóma í eigin garð (e. self-stigma) en þá er aðallega verið að meta hugsanir sem varða sjálfsálit, 

sjálfstraust og sjálfsásakanir, neikvæðar hugsanir eins og skömm, þrýsting og hjálparleysi og hegðun 

eins og að draga sig í hlé og leyndarhyggju. Önnur mælitæki meta síðan reynslu af fordómum en þá er 

verið að einblína á þær áskoranir sem þeir sem þjást af geðröskunum upplifa í bæði fjölskyldu- og 

félagslífi. Að lokum meta sum mælitæki fordóma gagnvart meðferðum við geðröskunum, hjálparleit, 

geðlækningum eða geðheilbrigðisstofnunum (Wei o.fl., 2015). 

Þau mælitæki sem meta hjálparleit eru að meta þætti eins og viðhorf til sálfræðiaðstoðar við 

geðrænum vandamálum, áform um að leita sér hjálpar og skoðanir á hjálparleit við geðrænum 

vandamálum. Ásamt því meta mælitækin hegðun sem bendir til raunverulegrar hjálparleitar, getu 

einstaklinga til að hjálpa öðrum, hindranir við hjálparleit og getu til að leita sér hjálpar (Wei o.fl., 2015). 

Af þeim mælitækjum sem meta hjálparleit þá er mælitækið Attitudes towards seeking Professional 

Psychological Help (ATSPPH) sem Fischer og Turner þróuðu árið 1970 mest notað. Mælitækið byggir 

á 29 atriða spurningalista sem metur viðhorf einstaklinga til sálfræðiaðstoðar. Með mælitækinu er 

aðallega verið að kanna getu einstaklinga til að bera kennsl á þörf fyrir sálfræðiaðstoð, hreinskilni í 

samskiptum varðandi eigið vandamál, þol gagnvart fordómum í tengslum við sálfræðiaðstoð og traust 

til geðheilbrigðisstarfsmanna (Fang, Pieterse, Friedlander og Cao, 2011; Picco o.fl., 2016). 

2.8 Aðferðir til að efla geðheilsulæsi 
Undanfarin ár hafa ýmis inngrip verið þróuð með því markmiði að efla geðheilsulæsi á meðal 

almennings. Sum þessara inngripa beinast að einstaklingum á meðan önnur inngrip beinast að 

samfélaginu í heild. Að sama skapi hafa inngrip verið þróuð sem beinast einungis að ungu fólki í 

samfélaginu og að nemendum en skólar hafa verið vinsæll vettvangur til að efla geðheilsulæsi þar 

sem þeir eru hentugir staðir til að nálgast ungt fólk (Kelly, Jorm og Wright, 2007). 

Í Ástralíu var stofnað þjálfunarnámskeið í skyndihjálp á sviði geðheilbrigðis í þeim tilgangi að efla 

geðheilsulæsi á meðal einstaklinga. Um er að ræða opið námskeið sem einstaklingar geta sjálfir sótt 

um hafi þeir áhuga og í dag hefur námskeiðið dreift úr sér til allra fylkja og svæða í Ástralíu. 

Námskeiðið þjálfar einstaklinga í að veita þeim sem eru að þróa með sér geðræn vandamál 

snemmbúna hjálp og að veita þeim sem eru í kreppu í tengslum við geðheilbrigði aðstoð. Þjálfunin 

felst í því að fyrst er veitt yfirlit yfir helstu geðrænu vandamálin í Ástralíu, síðan fer fram kynning á 

fimm skrefum í skyndihjálp og að lokum eru þessi fimm skref í skyndihjálp yfirfærð á tilfelli í tengslum 

við þunglyndi, kvíða, geðrof og vímuefnavanda. Þessi fimm skref eru að meta hættu á sjálfsvígum eða 
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skaða, hlusta á viðkomandi án þess að dæma, veita hughreystingu og upplýsingar, hvetja viðkomandi 

til að leita sér aðstoðar og hvetja til sjálfshjálpar. Námskeiðið fer einnig yfir ákveðnar kreppur í 

tengslum við geðheilbrigði eins og hvernig eigi að aðstoða manneskju sem er í sjálfsvígshættu eða 

sem hefur tekið of stóran skammt af fíkniefnum (Kitchener og Jorm, 2006). Árið 2002 var framkvæmd 

slembuð samanburðarransókn (e. randomized controlled trial) í þeim tilgangi að meta árangur 

námskeiðsins. Niðurstöður sýndu að þeir einstaklingar sem fóru á námskeiðið öðluðust meira 

sjálfstraust í að veita öðrum hjálp, urðu færari í að bera kennsl á geðraskanir, höfðu minni fordóma, 

urðu meira sammála fagaðilum varðandi meðferðir við geðröskunum og öðluðust sjálfir betri geðheilsu 

en þeir sem höfðu ekki farið á námskeiðið (Kitchener og Jorm, 2004). 

Vefsíður sem veita upplýsingar og færni í hugrænni atferlismeðferð virðast einnig bera árangur í að 

efla geðheilsulæsi á meðal einstaklinga (Jorm, Barney o.fl., 2006). Árið 2004 var framkvæmd slembuð 

samanburðarrannsókn í Ástralíu í þeim tilgangi að meta áhrif tveggja vefsíðna á veraldarvefnum fyrir 

einstaklinga með þunglyndiseinkenni. Þátttakendur voru 525 einstaklingar með þunglyndiseinkenni og 

var þeim skipt í þrjá hópa. Einn hópur nýtti sér vefsíðu sem heitir BluePages sem býður upp á 

sálfræðslu og gagnreyndar upplýsingar um þunglyndi, annar hópur nýtti sér vefsíðu sem heitir 

MoodGym sem býður upp á hugræna atferlismeðferð til að koma í veg fyrir og meðhöndla þunglyndi 

og þriðji hópurinn fékk enga íhlutun. Niðurstöður sýndu að báðar vefsíðurnar voru árangursríkar að því 

leyti að þær drógu úr þunglyndiseinkennum á meðal þátttakenda. Þekking á gagnreyndum meðferðum 

við þunglyndi varð marktækt betri á meðal þátttakenda sem nýttu sér vefsíðuna BluePages 

samanborið við hina tvo hópana. Þekking á hugrænni atferlismeðferð var hins vegar marktækt betri á 

meðal þeirra sem nýttu sér vefsíðuna MoodGym samanborið við viðmiðunarhópinn. Að lokum var 

MoodGym vefsíðan árangursrík að því leyti að hún dróg marktækt meira úr ógagnlegri hugsun (e. 

dysfunctional thinking) á meðal þátttakenda samanborið við hina tvo hópana (Christensen, Griffiths og 

Jorm, 2004). 

Samtökin Handan blámans (e. Beyond Blue) voru stofnuð í Ástralíu árið 2002 í þeim tilgangi að efla 

þekkingu samfélagsins á þunglyndi. Um er að ræða sjálfstætt starfandi samtök sem fjármögnuð eru af 

stjórnvöldum og eru þau ekki rekin í hagnaðarskyni (Jorm, Christensen og Griffiths, 2005). Árið 1995 

var framkvæmd landskönnun í Ástralíu til að meta geðheilsulæsi á meðal almennings og leiddi sú 

landskönnun í ljós takmarkað geðheilsulæsi. Árið 2003-2004 var framkvæmd sambærileg 

landskönnun og þá kom í ljós að geðheilsulæsi almennings var orðið betra þar sem almenningur var 

orðin færari við að bera kennsl á þunglyndi og jafnframt var orðið meira samræmi á milli skoðana 

almennings og fagaðila varðandi meðferðir við þunglyndi (Jorm, Christensen og Griffiths, 2006). Til að 

meta hvort samtökin Handan blámans höfðu stuðlað að þessum breytingum á geðheilsulæsi var 

framkvæmd samanburðarrannsókn árið 2005. Rannsakendur nýttu gögn úr landskönnunum tveimur 

og var gögnunum skipt í tvennt eftir því hvort þau komu frá fylkjum sem fjármagna samtökin eða 

fylkjum sem fjármagna ekki samtökin. Niðurstöður sýndu að í þeim fylkjum sem fjármagna samtökin 

hafði almenningur jákvæðari skoðanir á hjálpsemi ýmissa meðferða við þunglyndi, varð almenningur 

meira meðvitaður um kosti hjálparleitar við þunglyndi og mun færri töldu hjálplegt að meðhöndla 

þunglyndi einn. Því hafa samtökin haft jákvæð áhrif á skoðanir almennings og geta samtök sem þessi 

borið árangur í að efla geðheilsulæsi í samfélaginu (Jorm o.fl., 2005).            
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Í Ástralíu var farið í samfélagsherferð, sem bar nafnið Kompás áætlunin (e. The Compass 

Strategy), í þeim tilgangi að efla geðheilsulæsi og snemmbúna hjálparleit við þunglyndi og geðrofi. 

Herferðin stóð yfir frá árinu 2001 til 2003 og beindist hún einungis að ungmennum á aldrinum 12 til 25 

ára. Sá aldurshópur varð fyrir valinu þar sem geðræn vandamál byrja oft á þessum árum og þar sem 

snemmbúin greining og meðferð geta bætt langtímahorfur. Herferðin fól meðal annars í sér heimasíðu 

þar sem finna mátti upplýsingar um geðræn vandamál og úrræði við þeim, símaþjónustu þar sem 

veittar voru upplýsingar, auglýsingar í útvarpi og fréttablöðum ásamt dreifingu á veggspjöldum og 

bæklingum. Til að meta árangurinn af herferðinni var framkvæmd þversniðskönnun. Að handahófi var 

hringt í 1200 ungmenni á aldrinum 12 til 25 ára, bæði fyrir og eftir herferðina, og þar af voru 600 

ungmenni frá þeim héruðum sem herferðin fór fram og 600 ungmenni frá öðrum héruðum. Niðurstöður 

sýndu að í þeim héruðum sem herferðin fór fram áttu ungmenni auðveldara með að bera kennsl á 

þunglyndi og einnig varð hjálparleit við þunglyndi betri. Ásamt því jókst meðvitund um sjálfsvígshættu í 

tengslum við þunglyndi og geðrof og það dróg úr hindrunum við hjálparleit (Wright, McGorry, Harris, 

Jorm og Pennell, 2006).       

Í Bandaríkjunum var þróuð námskrá, sem bar nafnið Geðheilbrigðisvísindi (e. The Science of 

Mental Illness), fyrir nemendur í sjötta til áttunda bekk í þeim tilgangi að efla þekkingu og bæta viðhorf 

nemenda til geðrænna vandamála. Námskráin stóð yfir í átta vikur og lögð var áhersla á starfsemi 

heilans, orsök og áhættuþætti geðrænna vandamála, meðferðir og fordóma gagnvart geðrænum 

vandamálum. Til að leggja mat á árangur námskrárinnar þá var framkvæmd vettvangsprófun á meðal 

1566 nemenda og voru nemendur beðnir um að fylla út spurningalista bæði fyrir og eftir námskránna. 

Niðurstöður leiddu í ljós að námskráin var árangursrík að því leyti að þekking nemenda á geðrænum 

vandamálum varð betri og að sama skapi minnkuðu fordómar gagnvart geðrænum vandamálum 

töluvert. Því getur stutt námskrá í skólum, eins og þessi, verið áhrifarík íhlutun til að auka þekkingu og 

bæta viðhorf til geðrænna vandamála (Watson o.fl., 2004). 

Geðfræðslufélagið Hugrún var stofnað á Íslandi árið 2016 af nemendum í hjúkrunarfræði, 

læknisfræði og sálfræði við Háskóla Íslands. Tilgangur félagsins er að fræða ungt fólk um 

geðheilbrigði, geðsjúkdóma og úrræði með því markmiði að efla geðheilsulæsi. Félagið er með 

heimasíðu en þar má finna greinar um ýmis geðræn vandamál og upplýsingar um hvar er hægt að 

leita sér aðstoðar. Árið 2018 hóf félagið herferð undir nafninu Huguð en þá fékk félagið hóp af fólki til 

að deila eigin reynslu af geðsjúkdómum og geðröskunum með því markmiði að vekja athygli á 

geðheilbrigði, geðsjúkdómum og þeim úrræðum sem eru í boði. Hægt er að bóka fyrirlestur sem 

háskólanemendur á vegum Hugrúnar halda en þau verkefni sem félagið hefur staðið að er meðal 

annars fræðsla í framhaldsskólum, opin fræðslukvöld fyrir almenning og fræðsla fyrir foreldra og 

nemendafélög (Hugrún geðfræðslufélag, e-d). 
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3 Aðferðafræði  
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði fræðilegu samantektarinnar. Greint verður frá tilgangi og 

markmiði ritgerðarinnar, rannsóknarsniði og heimildaleit. Einnig verður greint frá úrvinnslu gagna og 

greiningu niðurstaðna. 

3.1 Tilgangur og markmið  
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á geðheilsulæsi í tengslum við þunglyndi 

á meðal ungmenna á aldrinum 14 til 25 ára. Markmið ritgerðarinnar var að greina og samþætta 

niðurstöður rannsókna sem fjalla um geðheilsulæsi á þunglyndi á meðal ungmenna. Það var gert með 

því að skoða hver þekking ungmenna er á einkennum þunglyndis og hjálparúrræðum við þunglyndi.   

3.2 Aðferðafræði fræðilegrar samantektar  
Í þessari ritgerð var unnin fræðileg samantekt til að komast að því hver staðan er á geðheilsulæsi á 

meðal ungmenna á aldrinum 14 til 25 ára. Farið er yfir þekkingu ungmenna á einkennum þunglyndis 

og hjálparúrræðum við þunglyndi. Heimildaleit fór fram í einum gagnagrunni þar sem stuðst var við 

ákveðin leitarorð. Báðir höfundar mátu niðurstöður leitarinnar ásamt leiðbeinanda og völdu greinar 

sem uppfylltu inntökuskilyrði. Við greiningu og framsetningu á niðurstöðum leitarinnar var notast við 

Preferred Reporting In Systematic Review and MetaAnalysis (PRISMA) (Moher, Liberati, Tetzlaff og 

Altman, 2009). 

3.2.1 Inntöku- og útilokunarskilyrði  
Við heimildaleit var notast við gagnabankann PubMed. Heimildaleit var framkvæmd frá desember 

2018 til apríl 2019 með fyrirfram ákveðnum leitarorðum. Eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði voru 

sett við heimildaleitina (sjá töflu 1): 

Þátttakendur: Eingöngu voru valdar greinar sem fjölluðu um geðheilsulæsi á meðal ungmenna á 

aldrinum 14 til 25 ára. Þær rannsóknir sem uppfylltu ekki aldursskilyrðin voru útilokaðar. Þar sem 

þunglyndi er með algengustu geðröskununum á meðal ungmenna þá var eingöngu notast við greinar 

sem fjölluðu um geðheilsulæsi ungmenna í tengslum við þunglyndi. Sumar greinar fjölluðu um 

geðheilsulæsi ungmenna á þunglyndi ásamt öðrum geðsjúkdómum og voru þær greinar teknar með í 

fræðilegu samantektina.    

Tegund rannsókna: Notast var við bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir í fræðilegu 

samantektinni. Við heimildarleitina voru lesnar fræðilegar samantektir og fræðileg yfirlit en þau voru 

ekki tekin með í úrvinnslu niðurstaðna. Ásamt því voru íhlutunarrannsóknir útilokaðar. 

Tímabil: Greinar sem gefnar voru út á árunum 2006-2019 voru teknar til athugunar.  

Tungumál: Greinar skrifaðar á ensku voru aðeins teknar með í fræðilegu samantektina.  
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Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

 

3.2.2 Efnisleit og leitarorð  
Leitarorðin health literacy, depression og mental disorders voru notuð sem efnisorð eða Major Sub 

Heading (MeSH) við heimildaleit í PubMed. Efnisorðin voru síðan tengd við leitarorðin mental health, 

adolescent, young adult, health knowledge, illness behavior og help-seeking behavior. Í töflu 2 er 

hægt að sjá samsetningu leitarorða sem notast var við leit í PubMed ásamt fjölda niðurstaðna. 

 

Tafla 2. Leitarorð í PubMed og fjöldi niðurstaðna  

 

3.2.3 Úrvinnsla niðurstaðna  
Báðir höfundar fóru yfir upplýsingarnar úr gagnabankanum PubMed og völdu greinar fyrir niðurstöður 

fræðilegu samantektarinnar í samráði við leiðbeinanda. Til að öðlast betri yfirsýn yfir innihald 

greinanna hjálpuðust höfundar að við að færa helstu upplýsingar og niðurstöður greinanna inn í töflu 

(sjá fylgiskjal nr.1). Þær upplýsingar sem fram koma í töflunni eru heiti greina, nafn höfunda, tilgangur, 

rannsóknarsnið, aðferðafræði, mælitæki, niðurstöður, styrkleikar og veikleikar greinanna. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður fræðilegrar samantektar  
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður þeirra rannsókna sem teknar voru með í fræðilegu 

samantektina. Niðurstöður voru flokkaðar í þrjá kafla eftir því hvar rannsóknirnar voru framkvæmdar. 

Þrjár rannsóknir voru framkvæmdar í Evrópu, þrjár í Ástralíu og ein í Norður-Ameríku. 

4.2 Niðurstöður leitar  
Heimildaleit í PubMed skilaði samtals 617 niðurstöðum. Eftir að hafa skimað greinarnar út frá titlum og 

tekið út tvítekningar innan gagnabankans voru 34 útdrættir eftir. Báðir höfundar fóru yfir útdrættina og 

mátu þá með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða. Alls 20 greinar voru lesnar í heild og þar af voru 13 

greinar útilokaðar þar sem þær uppfylltu ekki inntökuskilyrði ritgerðarinnar við nánari athugun. Því er 

notast við sjö rannsóknargreinar í niðurstöðum fræðilegu samantektarinnar (sjá mynd 1). Af þeim eru 

sex megindlegar rannsóknir og ein blönduð rannsókn. Ákveðið var að flokka rannsóknargreinarnar í 

þrjá kafla eftir því í hvaða heimsálfum þær voru framkvæmdar til að athuga hvort munur væri á 

geðheilsulæsi ungmenna eftir heimsálfum. Í öllum sjö rannsóknargreinunum er notast við mælitæki 

sem byggjast á þeirri aðferð sem Jorm og félagar þróuðu árið 1997. Í aðferðinni eru þátttakendur 

beðnir um að lesa smásögu um einstakling sem er með ákveðna geðröskun og í kjölfar þess svara 

þátttakendur spurningalista í tengslum við smásöguna (Wei o.fl., 2015). 
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Mynd 1. Prisma flæðirit við leit og greiningu heimilda (Moher o.fl., 2009).  
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4.3 Geðheilsulæsi ungmenna í Evrópu  
Í þversniðskönnun (e. cross-sectional survey) Klineberg, Biddle, Donovan og Gunnell (2011) var 

könnuð þekking ungmenna á einkennum þunglyndis og hjálparleit við þunglyndi. Rannsóknin var 

framkvæmd í Bristol í Englandi og fór gagnaöflun fram með póstkönnun sem send var til 3004 

ungmenna á aldrinum 16 til 24 ára. Úrtakið var valið með slembivali úr þjóðskránni Avon Health 

Authority og alls tóku 1125 ungmenni þátt í könnuninni. Til að meta geðheilsulæsi þátttakenda var 

stuðst við mælitæki sem byggðist á þeirri aðferð sem Jorm og félagar þróuðu árið 1997 en heiti þess 

var ekki tilgreint. Mælitækið byggðist á smásögu um ungan einstakling sem hét Alex. Smásögunni var 

skipt í tvo hluta og í hluta A sýndi Alex væg einkenni þunglyndis en í hluta B sýndi Alex alvarleg 

einkenni þunglyndis þar á meðal sjálfsvígshugsanir. Þátttakendur þurftu að túlka það sem þeir lásu úr 

smásögunum og svara spurningum um hvað væri að Alex, hvað þeim fyndist að Alex ætti að gera og 

hvað þau héldu að Alex myndi í raun gera. Niðurstöður leiddu í ljós að að 41,8% (n=454) þátttakenda 

greindu Alex með þunglyndi í hluta A og 50,5% (n=549) töldu að um geðrænt vandamál væri að ræða. 

Alvarlegri einkennin í hluta B voru greind sem þunglyndi af 61,4% (n=647) þátttakenda en allt að 

70,7% (n=745) þáttakenda töldu að Alex væri með einhvernskonar geðrænt vandamál. Þegar 

þátttakendur voru spurðir út í hvað Alex ætti að gera varðandi tilfinningar sínar í hluta A þá merktu 

flestir þáttakendur við svarið „að tala við fjölskyldu og vini“ (87%, n=979) en þar á eftir komu svörin  

„að prófa að fara út og gera nýja hluti“ (56%, n=626), ,,fara til læknis‘‘ (45%, n=504) og ,,bíða og sjá 

til‘‘ (12%, n=140). Einungis 13 þáttakendur (1%) töldu að Alex ætti ekki að gera neitt í þessum 

aðstæðum. Meiri en helmingur þátttakenda (57,3%, n=302) sem greindi Alex með þunglyndi í hluta A 

taldi hins vegar að Alex myndi í raun ekki gera neitt til að bregðast við tilfinningum sínum. Af þeim 

þátttakendum sem töldu að um geðrænt vandamál væri að ræða í hluta B þá töldu 64,7% (n=481) að 

Alex ætti að fara til læknis ef hann væri mjög þunglyndur en einungis 16,4% (n=119) töldu að hann 

myndi í raun gera það. Nærri þriðjungur þátttakenda (29,6%, n=215) taldi hins vegar að Alex myndi 

ekki gera neitt í hluta B en einungis 4 þátttakendur (0,5%) lögðu til að Alex ætti ekki að gera neitt. 

Aðeins einn þátttakandi (0,1%) vissi ekki hvað ætti að ráðleggja alvarlega þunglyndum einstaklingi að 

gera og 28,7% þátttakenda lögðu til að Alex ætti að leita sér hjálpar í hluta B en tilgreindu ekki ákveðin 

hjálparúrræði. Að lokum töldu 21,2% (n=154) þátttakenda að Alex myndi hugsa um eða reyna að 

fremja sjálfsvíg í hluta B, óháð hjálparleitinni. 

Loureiro o.fl. (2013) framkvæmdu lýsandi könnunarrannsókn (e. descriptive exploratory study) í 

Portúgal með því markmiði að kanna geðheilsulæsi ungmenna á þunglyndi. Alls lentu 4938 ungmenni 

úr 50 skólum í klasaúrtakinu (e. cluster sample) og voru þátttakendur á aldrinum 14 til 24 ára. Til að 

meta geðheilsulæsi þátttakenda var notast við mælitækið Questionnaire for Assessment of Mental 

Health Literacy (QuALiSMental). Mælitækið byggðist á smásögu um 16 ára stúlku með þunglyndi og 

spurningarlista í tengslum við smásöguna. Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda (61,1%) gat 

borið kennsl á þunglyndi hjá stúlkunni. Dæmi um önnur algeng svör voru streita (47,3%), sálræn, 

geðræn eða tilfinningaleg vandamál (40,8%) og taugaáfall (33,8%). Alls 22,7% þátttakenda taldi að 

stúlkan ætti við vandamál að stríða, 2,7% sagðist ekki vita hvað væri að stúlkunni og 4% taldi að 

ekkert væri að henni. Þeir formlegu aðilar sem þátttakendur töldu að gætu helst hjálpað stúlkunni voru 

sálfræðingar (89%), heimilislæknar (74,6%), geðlæknar (55,1%) og hjúkrunarfræðingar (49,1%). 
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Óformlegir aðilar voru hins vegar oftar fyrir valinu en formlegir aðilar, að sálfræðingum undanskildum, 

og voru vinir (80,9%) og fjölskylda (75,1%) talin hjálplegust fyrir stúlkuna. Þau lyf eða vörur sem 

þátttakendur töldu að gætu helst hjálpað stúlkunni voru vítamín (65,5%) en þar á eftir kom te (54,0%) 

og þunglyndislyf (37,7%). Þau lyf sem voru talin skaðlegust fyrir stúlkuna voru geðrofslyf (37,3%) og 

svefnlyf (30,9%). Á meðal svarmöguleika um íhlutanir sem bjóða mætti stúlkunni þá voru 

slökunaræfingar (82,9%), sérhæfð meðferð (74,8%), líkamleg hreyfing (66,2%), hugleiðsla (62,7%) og 

sérhæfð heilbrigðisþjónusta (59,3%) taldar hjálplegastar. Flestir þátttakendur töldu hins vegar að 

skaðlegasta íhlutunin væri notkun áfengis (84,8%) og sígarettna (83,6%) til að slaka á.          

Í þversniðsrannsókn Melas, Tartani, Forsner, Edhborg og Forsell (2013) var kannað geðheilsulæsi 

á meðal unglinga á aldrinum 15 til 19 ára. Um var að ræða blandaða rannsókn þar sem notast var við 

bæði eigindlega og megindlega aðferðafræði. Rannsóknin var framkvæmd í Stokkhólmi í Svíðþjóð á 

meðal nemenda úr tveimur framhaldsskólum. Allir nemendur (n=555) á aldrinum 15 til 19 ára fengu 

boð um að taka þátt í rannsókninni og þar af tóku 426 unglingar þátt. Til að meta geðheilsulæsi 

þátttakenda var stuðst við aðlagaða útgáfu af mælitækinu Mental Health Literacy Questionnaire sem 

Jorm og félagar þróuðu. Mælitækið byggðist á tveimur smásögum um ungan einstakling að nafninu 

John sem var annað hvort með alvarlegt þunglyndi eða geðklofa og spurningalista í tengslum við 

smásögurnar. Spurningalistin samanstóð af opnum spurningum og var sumum svörum breytt í 

tölfræðilegar upplýsingar en öðrum ekki. Niðurstöður sýndu að 42,7% þátttakenda gat borið kennsl á 

þunglyndi í smásögunni. Alls 55,2% þátttakenda áttuðu sig á að eitthvað væri að John en nefndu ekki 

þunglyndi. Þessir þátttakendurnir töldu ástand hans stafa af streitu, erfiðleikum í skóla eða fjölskyldu, 

ástarsorg, af því að eiga fáa vini og sjá ekki tilgang með lífinu. Sumir töldu að þau einkenni sem John 

sýndi væru eðlileg á hans aldri á meðan aðrir töldu að líkamlegir sjúkdómar eða slæmur lífsstíll væru 

orsökin fyrir einkennunum. Níu þátttakendur (2,1%) töldu hins vegar að ekkert vandamál væri til staðar 

hjá John. Þegar þátttakendur voru spurðir út í viðbrögð sín ef John væri vinur þeirra þá sagðist 22,5% 

þátttakenda ráðleggja honum að leita sér faglegrar aðstoðar. Meirihluti þátttakenda (76,5%) nefndi 

óformlega hjálp. Algengustu óformlegu leiðirnar sem nefndar voru til að hjálpa vini með 

þunglyndiseinkenni voru samskipti, skemmtun, stuðningur eða hvatning til lífsstílsbreytinga. Sex 

þátttakendur (1,4%) nefndu engin hjálparúrræði við þunglyndi. Þegar þátttakendur voru spurðir út í 

viðbrögð sín ef John væri bekkjarfélagi þeirra sem þau þekktu ekki vel þá sögðust 134 þátttakendur 

(31,5%) að þau sjálf myndu bjóða honum aðstoð. Þær aðstoðarleiðir sem oftast voru nefndar voru 

samskipti og ráðlegging um að leita sér faglegrar aðstoðar. 114 þátttakendur (26,7%) tjáðu vilja til að 

hjálpa John en sögðu að þau sjálf myndu ekki hjálpa honum. Að lokum sýndu 115 þátttakendur (27%) 

engan vilja til að bjóða fram hjálp sína.  

4.4 Geðheilsulæsi ungmenna í Ástralíu 
Í þversniðsrannsókn Burns og Rapee (2006) var kannað geðheilsulæsi á meðal unglinga á aldrinum 

15 til 17 ára. Rannsóknin var framkvæmd í tveimur einkaskólum í Sydney í Ástralíu. Allir nemendur 

skólanna á aldrinum 15 til 17 ára fengu boð um að taka þátt í rannsókninni og þar af samþykktu 202 

nemendur og foreldrar þeirra þátttöku. Til að meta geðheilsulæsi nemenda var notast við mælitækið 

Vinur í neyð (e. Friend in Need) sem var sérstaklega þróað af höfundum fyrir þessa rannsókn. 
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Mælitækið samanstóð af fimm smásögum um unga einstaklinga sem voru að ganga í gegnum 

erfiðleika í lífinu. Tvær smásögur fjölluðu um einstaklinga, sem kallaðir voru Tony og Emily, sem voru 

með þunglyndi. Hinar þrjár smásögurnar lýstu hins vegar þremur einstaklingum sem voru að ganga í 

gegnum eðlilegar lífskreppur. Nemendur voru síðan beðnir um að svara opnum spurningum í 

tengslum við smásögurnar. Niðurstöður sýndu að 135 nemendur (67,5%) báru kennsl á þunglyndi hjá 

Emily og 68 nemendur (33,8%) báru kennsl á þunglyndi hjá Tony. Hins vegar töldu 39 nemendur 

(19,5%) að einstaklingarnir þrír sem voru að ganga í gegnum eðlilegar lífskreppur væru með 

þunglyndi. Þau einkenni sem nemendum fannst gefa sterkustu vísbendingar um andlega erfiðleika hjá 

Tony voru áhugaleysi (73,3%), lystarleysi/þyngdartap (61,4%), svefntruflanir (59,4%), þreyta/orkuleysi 

(44,1%) og einbeitingarerfiðleikar (38,6%). Hjá Emily voru það hins vegar einkennin sjálfsvígshugsanir 

(77,0%), vonleysi (73,5%), lækkað geðslag (36,5%), þreyta/orkuleysi (36,5%) og áhugaleysi (35,0%). 

Nemendur voru beðnir um að lýsa áhyggjum sínum af einstaklingunum fimm á skalanum 1-5 þar sem 

1 þýddi „engar áhyggjur“ og 5 „miklar áhyggjur“. Nemendur höfðu marktækt meiri áhyggjur af 

ungmennunum tveimur sem voru með þunglyndiseinkenni (4,03 ± 0,74, p < 0,001) en þeim sem ekki 

voru með þunglyndiseinkenni (2,28 ± 0,60). Nemendur voru síðan spurðir út í hversu langan tíma það 

tæki hvern einstakling að ná bata á skalanum 1-4 þar sem 1 þýddi „nokkra daga“ og 4 „meira en 

nokkra mánuði“. Nemendur töldu að það tæki ungmennin með þunglyndiseinkenni marktækt lengri 

tíma að ná bata (3,55 ± 0,52, p < 0,001) en þau ungmenni sem voru án þunglyndiseinkenna (1,93 ± 

0,45). Að lokum töldu 94% nemenda að Tony þyrfti á hjálp að halda og 93% nemenda töldu að Emily 

þyrfti hjálp. Ráðgjafi (e. counsellor) var sá aðili sem flestir nemendur eða um 57,7% töldu að Tony og 

Emily þyrftu helst að fá hjálp frá. Þar á eftir komu vinir (41,8%), fjölskylda (40,8%), sérfræðingur 

(9,9%), sálfræðingur (6,2%), geðlæknir (4,2%), kennari (3,5%), einhver með svipaða reynslu og þau 

sjálf (2,0%) og læknir (1,5%). 

Hernan, Philpot, Edmonds og Reddy (2010) framkvæmdu þversniðskönnun þar sem meðal annars 

var verið að kanna getu unglinga til að bera kennsl á þunglyndi og skoðanir þeirra á hjálparúrræðum 

við þunglyndi. Könnunin var framkvæmd í tveimur framhaldsskólum á landsbyggð Suðaustur-Ástralíu. 

Allir nemendur skólanna á aldrinum 14 til 16 ára fengu boð um að taka þátt í könnuninni og voru 

þátttakendur alls 74 nemendur. Til að meta geðheilsulæsi nemendanna var stuðst við mælitækið 

Mental Health Literacy Questionnaire sem Jorm og félagar þróuðu. Mælitækið byggðist á smásögu um 

ungling með þunglyndi og spurningalista í tengslum við smásöguna. Niðurstöður sýndu að 54 

nemendur (73%) töldu að unglingurinn í smásögunni væri með þunglyndi. Dæmi um önnur svör á 

meðal þátttakenda voru lágt sjálfsmat, átröskun eða að ekkert væri að unglingnum. Þegar 

þátttakendur voru spurðir út í hjálpsemi þess að einstaklingurinn í smásögunni myndi leita til læknis 

eða annars fagaðila (ráðgjafi, sálfræðingur eða tómstunda- og félagsmálafræðingur) þá töldu 

marktækt fleiri þátttakendur að það væri hjálplegra fyrir unglinginn að hitta annan fagaðila (98,6%) en 

lækni (82,4%) en þó var litið á alla aðila sem hjálplega. Færri en helmingur þátttakenda taldi hins 

vegar að þau sjálf myndu líklega leita til læknis (34,7%) eða annars fagaðila (47,2%) ef þeim liði eins 

og unglingnum í smásögunni. Að lokum voru þátttakendur spurðir út í hjálpsemi mismunandi tegunda 

af hjálparúrræðum við þunglyndi: formleg, óformleg og ytri hjálp. Meðaltal svara var marktækt hærra 



34 

fyrir óformlega hjálp (4,02 ± 0,07, p < 0,001) en formlega (3,66 ± 0,07) og ytri hjálp (3,72 ± 0,08) við 

þunglyndi. 

Í þversniðsrannsókn Reavley og Jorm (2011) var framkvæmd landskönnun (e. national survey) í 

Ástralíu sem kannaði getu ungmenna til að bera kennsl á geðsjúkdóma og skoðanir ungmenna á 

meðferðum við geðsjúkdómum. Landskönnunin fór fram með símaviðtölum og haft var samband við 

6306 ungmenni á aldrinum 15 til 25 ára. Úrtakið var valið með slembivali og alls tóku 3021 ungmenni 

þátt í könnuninni. Til að meta geðheilsulæsi ungmennanna var stuðst við mælitæki sem byggðist á 

þeirri aðferð sem Jorm og félagar þróuðu árið 1997 en heiti þess var þó ekki tilgreint. Mælitækið 

byggðist á smásögum um ungan einstakling með geðsjúkdóm og af handahófi var ein smásaga af sex 

lesin fyrir þátttakendur. Ein smásagan fjallaði um ungan einstakling með þunglyndi og var hún lesin 

fyrir 506 þátttakendur. Önnur smásaga fjallaði um ungan einstakling með þunglyndi ásamt 

sjálfsvígshugsunum og var hún lesin fyrir 502 þátttakendur. Í kjölfarið voru þátttakendur spurðir 

spurninga í tengslum við smásögurnar. Niðurstöður sýndu að 73,5% þátttakenda greindu 

einstaklinginn sem var með þunglyndi með þunglyndi. Hins vegar greindu 83,6% þátttakenda 

einstaklinginn sem var með þunglyndi og sjálfsvígshugsanir með þunglyndi. Meirihluti (81,9%) 

þátttakenda sögðust myndu leita sér hjálpar ef þau væru að upplifa svipað vandamál og 

einstaklingurinn með þunglyndi. Flestir sögðu að þau myndu helst leita sér hjálpar frá heimilislækni 

eða lækni (34,1%) en þar á eftir komu vinir (25,1%) og foreldrar (23,6%). Hins vegar sögðust 89,2% 

þátttakenda myndu leita sér hjálpar ef þau væru að upplifa svipað vandamál og einstaklingurinn með 

þunglyndi ásamt sjálfsvígshugsunum. Flestir sögðust helst leita sér hjálpar frá heimilislækni eða lækni 

(36,0%) og þar á eftir komu foreldrar (23,5%) og vinir (23,4%). Hvað varðar hjálpsemi og skaðsemi 

ýmissa íhlutana þá töldu flestir þátttakendur að náinn vinur væri sá aðili sem helst gæti hjálpað 

einstaklingnum með þunglyndi (92,8%) og einstaklingnum með þunglyndi og sjálfsvígshugsanir 

(93,5%). Að meðhöndla vandamálið einn var hins vegar talin skaðlegasta íhlutunin fyrir einstaklinginn 

með þunglyndi (62,3%) og einstaklinginn með þunglyndi ásamt sjálfsvígshugsunum (65,4%). Hvað 

varðar lyfjameðferð þá töldu flestir þátttakendur að vítamín væru hjálplegust fyrir einstaklinginn með 

þunglyndi (51,4%)  en að róandi lyf væru skaðlegust (73,5%). Flestir þátttakendur töldu hins vegar að 

þunglyndislyf væru hjálplegust fyrir einstaklinginn með þunglyndi og sjálfsvígshugsanir (61,5%) og 

róandi lyf skaðlegust (70,8%). Hvað varðar aðrar íhlutanir þá var líkamleg virkni talin hjálplegust fyrir 

einstaklinginn með þunglyndi (93,6%) en ráðgjöf fyrir einstaklinn með þunglyndi og sjálfsvígshugsanir 

(94,5%). Notkun áfengis í þeim tilgangi að slaka á var hins vegar talin skaðlegasta íhlutunin fyrir bæði 

einstaklinginn með þunglyndi (88,8%) og einstaklinginn með þunglyndi ásamt sjálfsvígshugsunum 

(89,4%). 

4.5 Geðheilsulæsi ungmenna í Norður-Ameríku 
Í þversniðsrannsókn Coles o.fl. (2016) var verið að kanna þekkingu og skoðanir ungmenna á 

geðsjúkdómum. Rannsóknin var framkvæmd í framhaldsskóla í New York á meðal 1104 nemenda á 

aldrinum 14 til 19 ára. Allir nemendur skólans á aldrinum 14 til 19 ára (n=1305) fengu boð um að taka 

þátt í rannsókninni og þar af samþykktu 1104 nemendur og foreldrar þeirra þátttöku. Til að meta 

geðheilsulæsi ungmennanna var notast við breytta útgáfu af mælitækinu Vinur í neyð (e. Friend in 
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Need) sem Burns og Rapee (2006) þróuðu. Þátttakendur lásu þrjár smásögur sem fjölluðu um 

jafnaldra þeirra sem voru annað hvort með þunglyndi, félagskvíða eða að ganga í gegnum eðlilega 

lífskreppu. Í kjölfar þess voru þátttakendur beðnir um að svara spurningalista í tengslum við hverja 

smásögu. Niðurstöður sýndu að 40% þátttakenda greindu einstaklinginn í smásögunni með þunglyndi. 

Þau einkenni sem helst voru notuð á meðal þátttakenda til að bera kennsl á þunglyndi hjá 

einstaklingnum voru þyngdartap/minnkuð matarlyst (45,8%), áhugaleysi (45,6%), verri einkunnir 

(38,2%) og svefnleysi (36,6%). Á skalanum 1-5, þar sem 1 þýddi „engar áhyggjur“ og 5 „miklar 

áhyggjur“,  þá höfðu þátttakendur marktækt meiri áhyggjur af einstaklingnum með þunglyndi (2,97 ± 

0,82, p <0,001) en einstaklingnum sem var að ganga í gegnum eðlilega lífskreppu (2,23 ± 0,88). Á 

skalanum 1-4, þar sem 1 þýddi „nokkrir dagar“ og 4 „meira en nokkrir mánuðir“, þá töldu þátttakendur 

að það tæki einstaklinginn með þunglyndi marktækt lengri tíma að ná bata (3,3 ± 0,82, p <0,001) en 

einstaklinginn sem var að ganga í gegnum eðlilega lífskreppu (2,50 ± 0,90). Hvað varðar hjálparleit þá 

töldu 68,8% þátttakenda að einstaklingurinn í smásögunni þyrfti að leita sér hjálpar við þunglyndi. 

Þegar spurt var út í ákveðin hjálparúrræði þá mæltu þátttakendur helst með því að einstaklingurinn í 

smásögunni myndi leita sér hjálpar hjá fjölskyldu sinni (26,6%) en þar á eftir komu vinir (24,0%) og 

ráðgjafi (17,1%). 
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5 Umræður 
Markmið þessa verkefnis var að skoða geðheilsulæsi á meðal ungmenna á aldrinum 14 til 25 ára. Það 

var gert með því að kanna þekkingu þeirra á einkennum þunglyndis og hjálparúrræðum við þunglyndi. 

Við það kom í ljós að geðheilsulæsi í tengslum við þunglyndi er ábótavant á meðal þessa tiltekna 

aldurshóps sem er mikið áhyggjuefni þar sem geðræn vandamál eru algeng á meðal ungmenna og því 

er mikilvægt að þau hafi gott geðheilsulæsi. Þar sem geðheilsulæsi getur stuðlað að snemmgreiningu 

geðraskana og aukið hjálparleit er mikilvægt að efla geðheilsulæsi á meðal ungmenna. Á 

undanförnum árum hafa ýmis inngrip verið þróuð með það að markmiði og hafa mörg þeirra borið 

árangur (Kelly o.fl., 2007; Farrer o.fl., 2008; Wei o.fl., 2015). 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknanna sem teknar voru með í fræðilegu 

samantektina og greint verður frá þeim atriðum sem mikilvægt er að hafa í huga við túlkun þeirra. Við 

heimildaleit fundust einungis sjö rannsóknagreinar sem mættu inntökuskilyrðum fræðilegu 

samantektarinnar sem sýnir að geðheilsulæsi ungmenna í tengslum við þunglyndi hefur verið lítið 

rannsakað. Svipaðar aðferðir voru notaðar við framkvæmd allra sjö rannsóknanna og sýndu 

niðurstöður að geðheilsulæsi ungmenna í Evrópu, Ástralíu og Norður-Ameríku er í heild sinni 

ábótavant. Þó mátti sjá mun á geðheilsulæsi ungmenna eftir heimsálfum og innan heimsálfa. Höfundar 

rannsóknanna voru því sammála um að þörf er á frekari inngripum til að efla geðheilsulæsi meðal 

ungmenna.  

5.1 Geðheilsulæsi ungmenna í Evrópu  
Þrjár rannsóknir frá Evrópu voru teknar með í fræðilegu samantektina. Niðurstöður sýndu að geta 

ungmenna til að bera kennsl á þunglyndi var ábótavant í öllum þremur löndunum. Hlutfall ungmenna 

sem gat borið kennsl á þunglyndi, þar sem sjálfsvígshugsanir voru ekki nefndar sem einkenni, var 

sambærilega lágt í Englandi og Svíðþjóð eða í kringum 40%. Hins vegar var hlutfallið töluvert hærra í 

Portúgal, eða um 61,1%, sem er sambærilega hátt og í Englandi (61,4%) þegar sjálfsvígshugsanir 

voru nefndar sem einkenni (Klineberg o.fl., 2011; Loureiro o.fl., 2013; Melas o.fl., 2013). 

Í rannsókn Klineberg o.fl. (2011) sem framkvæmd var í Englandi kom í ljós töluverður munur á 

tillögum þátttakenda þegar þeir voru spurðir hvað einstaklingur með þunglyndi ætti að gera og hvað 

hann myndi í raun gera. Það bendir til að þekking þátttakenda á hjálparúrræðum við þunglyndi 

stangaðist á við hugmyndir þeirra um hvað einstaklingur með þunglyndi myndi í raun gera. Meira en 

helmingur þátttakenda sem bar kennsl á væg einkenni þunglyndis og nærri þriðjungar þeirra sem bar 

kennsl á alvarlegri einkenni þunglyndis taldi að þunglyndur einstaklingar myndi í raun ekki gera neitt í 

þessum aðstæðum. Hins vegar töldu fáir þátttakendur að þunglyndur einstaklingur ætti ekki að gera 

neitt í þessum aðstæðum. Höfundar rannsóknarinnar benda því á að þekking á einkennum þunglyndis 

og hjálparúrræðum er mögulega ekki nóg til að stuðla að hjálparleit á meðal ungmenna sem 

undirstrikar mikilvægi þess að hvetja þurfi ungmenni til að leita sér hjálpar.    

Rannsókn Loureiro o.fl. (2013) sem framkvæmd var í Portúgal sýndi að þó hlutfall ungmenna sem 

bar kennsl á þunglyndi í smásögunni var lægra en æskilegt er þá gátu samt flestir skynjað 

tilfinningalega erfiðleika einstaklingsins og áttað sig á mikilvægi hjálparleitar. Flestir þátttakendur töldu 
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að sálfræðingar og heimilslæknar væru hjálplegir við þessar aðstæður og það sama á við um vini og 

fjölskyldu. Hins vegar töldu margir þátttakendur að vítamín og te væru gagnleg við þunglyndi, þrátt fyrir 

að engar sannanir eru fyrir því, og að geðlyf væru skaðleg. Þessar niðurstöður benda til skorts á 

þekkingu á hjálparúrræðum við þunglyndi. Neikvæð viðhorf gagnvart geðlyfjum virðast algeng meðal 

almennings sem stangast á við viðhorf fagaðila og geta slík viðhorf komið í veg fyrir hjálparleit og 

meðferðarheldni (Jorm, 2000).   

Niðurstöður rannsóknar Melas o.fl. (2013) sem framkvæmd var í Svíþjóð leiddu í ljós að 

þátttakendur töldu oft að einkenni einstaklingsins í smásögunni stöfuðu af öðru en þunglyndi eins og 

streitu, einmanaleika og slæmum lífsstíl. Ásamt því ráðlagði aðeins minnihluti þátttakenda formlega 

hjálp við þunglyndi og var óformleg hjálp í forgangi á meðal þátttakenda. Það er í samræmi við aðrar 

rannsóknir þar sem ungmenni virðast oft líta á fjölskyldu og vini sem hjálplega aðila þegar um er að 

ræða geðræn vandamál (Rickwood o.fl., 2005; Farrer o.fl., 2008). 

Áhugavert var að sjá að hlutfall ungmenna sem bar kennsl á einkenni þunglyndis var töluvert hærra 

í Portúgal en í Svíðþjóð og Englandi. Ásamt því höfðu ungmennin í Portúgal jákvæðari viðhorf til 

formlegrar hjálpar við þunglyndi en í hinum tveimur löndunum. Því má velta því fyrir sér hvort það sé 

meiri vitundarvakning um geðheilbrigði á meðal ungmenna í Portúgal. Það kom jafnframt á óvart að 

hjálpsemi hjúkrunarfræðinga var mikils metin á meðal ungmenna í Portúgal samanborið við aðrar 

rannsóknir. Því væri athyglisvert að komast að því hvort framlag hjúkrunarfræðinga í heilsueflandi 

starfsemi í tengslum við geðheilbrigði í Portúgal gæti útskýrt þennan mun.  

5.2 Geðheilsulæsi ungmenna í Ástralíu   
Af þeim sjö rannsóknum sem notaðar voru í þessari samantekt voru þrjár frá Ástralíu. Það er vert að 

nefna að flestar rannsóknir sem fundust við gerð verkefnisins og fjölluðu um geðheilsulæsi voru 

framkvæmdar í Ástralíu. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að í Ástralíu er mikil vitundarvakning um 

geðheilbrigði og mikilvægi geðheilsulæsis, sérstaklega með tilkomu Jorm og félaga sem voru 

frumkvöðlar í rannsóknum á geðheilsulæsi í Ástralíu og í heiminum í kjölfarið (Jorm, 2000; Jorm, 

Barney o.fl., 2006).  

Rannsókn Burns og Rapee (2006) er ein af fyrstu rannsóknunum á geðheilsulæsi meðal unglinga 

sem leiddi í ljós takmarkaða þekkingu þeirra á þunglyndi. Einungis þriðjungur þátttakenda (33,8%) gat 

borið kennsl á þunglyndi í smásögunni um Tony. Hins vegar varð hlutfallið tvöfalt hærra (67,5%) þegar 

sjálfsvígshugsanir voru nefndar sem einkenni í smásögunni um Emily. Því gæti samsetning einkenna 

og samhengið sem þau birtast í verið mikilvægt fyrir unglinga að mati höfunda. Í seinni rannsóknum 

sem framkvæmdar voru árin 2010 og 2011 mátti sjá aukið geðheilsulæsi meðal ungmenna þar sem 

hlutfall ungmenna sem gat borið kennsl á þunglyndi var í kringum 70% en rúmlega 80% þegar 

sjálfsvígshugsanir voru nefndar sem einkenni (Hernan o.fl., 2010; Reavley og Jorm, 2011).   

Þó litið var á óformlega aðila, eins og vini og fjölskyldu, sem hjálplegustu aðilana við þunglyndi í 

tveimur rannsóknum (Hernan o.fl., 2010; Reavley og Jorm, 2011) af þremur þá virðast viðhorf 

ungmenna í Ástralíu til formlegrar hjálparleitar hafa orðið jákvæðari. Í rannsókn Burns og Rapee 

(2006) var ráðgjafi sá aðili sem flestir nemendur (57,7%) töldu að þunglyndur einstaklingur þyrfti helst 

að fá hjálp frá. Að mati höfunda gætu þessar niðurstöður endurspeglað það aðgengi sem unglingar í 
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flestum skólum í Ástralíu hafa að skólaráðgjafa. Hins vegar voru heilbrigðisstarfsmenn eins og 

geðlæknar, sálfræðingar og læknar í minnihluta yfir þá aðila sem ungmennin töldu að þunglyndur 

einstaklingur ætti að leita til. Í rannsókn Hernan o.fl. (2010) taldi meirihluti ungmenna að læknar og 

aðrir fagaðilar væru hjálplegir við þunglyndi. Hins vegar sagðist minni en helmingur þeirra að þau 

myndu sjálf leita til læknis eða annara fagaðila ef þau væru í svipuðum aðstæðum og einstaklingurinn 

í smásögunni. Í rannsókn Reavley og Jorm (2011) sagðist meirihluti ungmenna, eða um 80-90%, að 

þau myndu leita sér hjálpar ef þau væru að upplifa svipað vandamál og einstaklingarnir tveir í 

smásögunum og sögðust flest ungmenni helst leita sér hjálpar frá heimilislækni og lækni.   

Undanfarin ár hafa ýmis inngrip verið þróuð í Ástralíu með því markmiði að efla geðheilsulæsi 

almennings, einkum í tengslum við þunglyndi, og hafa mörg þessara inngripa beinst sérstaklega að 

ungmennum (Kelly o.fl., 2007). Þessar jákvæðu breytingar sem hafa orðið á geðheilsulæsi meðal 

ungmenna í Ástralíu eru líklegast bein afleiðing þessara inngripa (Hernan o.fl., 2010; Reavley og 

Jorm, 2011). Það er því umhugsunarvert hvers vegna svipuð inngrip hafi ekki verið þróuð í öðrum 

löndum þar sem þau virðast bera góðan árangur. 

 Þó geðheilsulæsi ungmenna í Ástralíu er orðið betra þá má enn bæta það á sumum sviðum þar 

sem mörg ungmenni líta til dæmis enn á vítamín sem hjálpleg við þunglyndi (Reavley og Jorm, 2011). 

Það er athyglisvert að það voru tvær rannsóknir (Reavley og Jorm, 2011; Loureiro o.fl., 2013) sem 

sýndu fram á þessar niðurstöður og væri áhugavert að vita hvers vegna ungmenni líta á vítamín sem 

gagnleg við þunglyndi.  

5.3 Geðheilsulæsi ungmenna í Norður-Ameríku  
Ein rannsókn frá Norður-Ameríku var skoðuð í samantektinni og var hún framkvæmd í Bandaríkjunum 

(Coles o.fl., 2016). Niðurstöður hennar leiddu í ljós að hlutfall ungmenna sem gat borið kennsl á 

þunglyndi var ábótavant eða um 40%. Það er þó svipað hlutfall og niðurstöðurnar frá Svíðþjóð og 

Englandi leiddu í ljós (Klineberg o.fl., 2011; Melas o.fl., 2013). Það hefði mátt búast við hærra hlutfalli í 

Bandaríkjunum þar sem námskrár hafa verið þróaðar fyrir nemendur í grunnskólum með því markmiði 

að efla geðheilsulæsi (Desocio, Stember og Schrinsky, 2006; Watson o.fl., 2004). Því væri athyglisvert 

að vita hvort þessar námskrár hafi í raun verið innleiddar í skólum í Bandaríkjunum.  

Þó minnihluti þátttakenda hafi getað borið kennsl á þunglyndi þá taldi meirihluti þeirra að 

einstaklingurinn í smásögunni ætti að leita sér hjálpar. Fjölskylda og vinir voru oftast fyrir valinu yfir þá 

aðila sem einstaklingurinn ætti að leita til. Hlutfall þátttakenda sem ráðlagði einstaklingnum í 

smásögunni að leita til formlegs aðila var hins vegar mjög lágt að ráðgjafa undanskildum (17,1%) 

(Coles o.fl., 2016). Það er umhugsunarvert af hverju formleg hjálp var óvinsæl á meðal þátttakenda. 

Hugsanlega gæti ástæðan verið sú að þátttakendur töldu að um minna alvarlegt vandamál væri að 

ræða í smásögunni. Hins vegar gæti þekking þátttakenda á hjálparúrræðum við þunglyndi verið 

ábótavant og jafnframt gæti kostnaðarsamt heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum spilað stórt hlutverk. 
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5.4 Styrkleikar og veikleikar  
Styrkleikar fræðilegu samantektarinnar felast í framkvæmd kerfisbundinnar heimildarleitar. 

Aðferðafræði var lýst ítarlega og voru leitarorð sett fram í töflu í þeim tilgangi að hægt væri að 

endurtaka leitina. Ákveðin inntökuskilyrði voru jafnframt skilgreind fyrir leit á rannsóknum í 

samantektina en þau voru að rannsóknargreinarnar þurftu að vera megindlegar eða eigindlegar, á 

ensku og gefnar út á árunum 2006 til 2019. Notast var við PRISMA flæðirit til að sýna hvernig val á 

rannsóknargreinum fór fram.  

Helstu upplýsingar um rannsóknirnar og niðurstöður þeirra voru settar fram í töflu til að öðlast betri 

yfirsýn yfir innihald þeirra. Allar rannsóknirnar voru framkvæmdar í löndum sem eru sambærileg Íslandi 

hvað varðar þróun, lífskjör og menningu sem gerir niðurstöður þeirra yfirfæranlegar á íslenskt 

samfélag að mörgu leyti. Ásamt því var notast við svipaða aðferðafræði í öllum rannsóknunum til að 

meta geðheilsulæsi meðal ungmenna sem auðveldaði samanburð á niðurstöðum þeirra og svörun við 

rannsóknarspurningu fræðilegu samantektarinnar.  

Helstu veikleikar samantektarinnar eru að heimildaleit fór einungis fram í einum gagnabanka. 

Ásamt því þurfti að víkka aldursbil einstaklinganna vegna skorts á rannsóknum og því er um nokkuð 

breitt aldursbil að ræða. Í einni rannsókn var úrtak lítið (n=74), í tveim rannsóknum takmarkaðist 

úrtakið við nemendur í tveimur skólum og í einni rannsókn takmarkaðist það við nemendur í einum 

skóla og því er erfitt að yfirfæra þær niðurstöður á þýðið. Að lokum er ekki hægt að fullyrða að 

niðurstöður rannsóknanna endurspegli raunverulega hegðun ungmenna varðandi hjálparleit við 

þunglyndi þar sem um var að ræða möguleg viðbrögð þátttakenda við þunglyndi.  

5.5 Notagildi fyrir hjúkrun  
Í þessari fræðilegu samantekt varpa höfundar ljósi á að geðheilsulæsi meðal ungmenna á aldrinum 14 

til 25 ára er ábótavant. Hjúkrunarfræðingar starfa oft með ungmennum, eins og í skólum og á 

heilsugæslustöðvum. Það er því mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að gera sér grein fyrir því að 

þekking ungmenna á einkennum þunglyndis og hjálparúrræðum við þunglyndi er ábótavant. Ásamt því 

er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að vita að ungmenni geta verið treg við að leita sér hjálpar þrátt 

fyrir að vera meðvituð um að einkenni þunglyndis eru til staðar.      

Þar sem hjúkrunarfræðingar starfa oft með ungmennum þá eru þeir í lykilstöðu til að efla 

geðheilsulæsi meðal þeirra. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar, ásamt öðrum fagaðilum, finni 

leiðir til að efla geðheilsulæsi meðal ungmenna. Ein leið til þess er fræðsla en hjúkrunarfræðingar 

gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að fræðslu til ungmenna í skólum og á heilsugæslustöðvum. 

Niðurstöður þessarar samantektar geta verið gagnlegar við þróun á fræðsluefni sem beinist að 

ungmennum í þeim tilgangi að efla þekkingu ungmenna á þunglyndi og hvetja þau til hjálparleitar 

þegar kemur að geðrænum vandamálum. 

5.6 Áframhaldandi rannsóknir  
Af niðurstöðum samantektarinnar er ljóst að þörf er á frekari rannsóknum á geðheilsulæsi í tengslum 

við þunglyndi á meðal ungmenna þar sem skortur er á rannsóknum á þessu efni. Við heimildaleit 

fundust engar rannsóknir frá Íslandi um geðheilsulæsi ungmenna á þunglyndi. Því gæti verið 
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áhugavert að skoða hver þekking íslenskra ungmenna er á einkennum þunglyndis og hjálparúrræðum 

við þunglyndi og bera þær niðurstöður saman við niðurstöður þeirra rannsókna sem teknar voru með í 

fræðilegu samantektina. Geðræn vandamál meðal ungmenna takmarkast hins vegar ekki við 

þunglyndi og því er nauðsynlegt að kanna þekkingu ungmenna á öðrum geðrænum vandamálum og 

hjálparúrræðum við þeim.  

Rannsóknir sem meta geðheilsulæsi gefa góða yfirsýn yfir eyður í þekkingu ungmenna á 

geðrænum vandamálum og hjálparúrræðum við þeim. Því er vert að framkvæma frekari rannsóknir á 

geðheilsulæsi ungmenna og nýta niðurstöður þeirra til þróunar íhlutana í þeim tilgangi að efla 

geðheilsulæsi ungmenna. Flestar rannsóknir á geðheilsulæsi hafa verið framkvæmdar í Ástralíu og 

hafa íhlutanir verið þróaðar í kjölfarið með það að markmiði að efla geðheilsulæsi ungmenna. Það 

hefur borið góðan árangur þar sem geðheilsulæsi ungmenna hefur aukist undanfarin ár og því er vert 

fyrir önnur lönd að taka Ástralíu til fyrirmyndar þegar kemur að rannsóknum á geðheilsulæsi.  
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Ályktanir  

Þessi fræðilega samantekt varpar ljósi á geðheilsulæsi í tengslum við þunglyndi á meðal ungmenna á 

aldrinum 14 til 25 ára. Niðurstöður sýndu að geðheilsulæsi á þunglyndi er almennt ábótavant meðal 

ungmenna þar sem þau virðast eiga erfitt með að bera kennsl á einkenni þunglyndis og hjálparúrræði 

við þunglyndi. Það er mikið áhyggjuefni þar sem þunglyndi er algengt á meðal ungmenna og því skiptir 

máli að ungmenni hafi gott geðheilsulæsi þar sem það getur stuðlað að snemmgreiningu geðraskana 

og aukinni hjálparleit.  

Það veldur sérstökum áhyggjum að ungmenni virðast vera ófús við að leita sér formlegrar hjálpar 

vegna þunglyndis þrátt fyrir að vera meðvituð um einkenni og mikilvægi aðstoðar frá faglærðum 

aðilum. Því er mikilvægt að kanna hvað hindrar ungmenni við að leita sér formlegrar hjálpar. Ásamt 

því er mikilvægt að fræða ungmenni um hjálpsemi fagaðila og hvetja þau til að leita sér formlegrar 

hjálpar við geðrænum vandamálum.  

Niðurstöður sýndu að munur var á geðheilsulæsi ungmenna eftir heimsálfum og innan heimsálfa. 

Sú aukning sem hefur orðið á geðheilsulæsi ungmenna í Ástralíu undanfarin ár var sérstaklega 

áberandi. Það sýnir að fræðsla og vitundarvakning um geðræn vandamál getur stuðlað að bættu 

geðheilsulæsi. Því er vert fyrir önnur lönd að taka Ástralíu til fyrirmyndar þegar kemur að rannsóknum 

og íhlutunum í tengslum við geðheilsulæsi.  

Þó geðheilsulæsi ungmenna á þunglyndi hafi ekki verið skoðað á Íslandi þá má gera ráð fyrir 

svipuðum niðurstöðum. Skóla- og heilsugæsluhjúkrunarfræðingar eru hér á landi í lykilstöðu þegar 

kemur að heilbrigðisfræðslu til ungmenna. Það er því mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um 

geðheilsulæsi ungmenna og taki virkan þátt í að efla það með fræðslu um geðræn vandamál og 

hjálparúrræði við þeim.  
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