
 
 
 

Lokaverkefni til BS – prófs 
í sálfræði 

 
 
 
 
 
 
 

Þróun andlegrar vanlíðan meðal ungmenna á Íslandi 
 

Guðmundur Jónsson 
Njörður Þórhallsson 

 
 
 

 
 

Leiðbeinandi: Urður Njarðvík 
 
 

Júní 2019 
 
 



 
 

Ritgerð þessi er til BS gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn 

hátt nema með leyfi rétthafa. 
 

© Guðmundur Jónsson og Njörður Þórhallsson 2019 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2019 
 



 
 



 
Útdráttur 

 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að vanlíðan í samfélaginu sé að aukast (Baxter, o.fl, 2014). Það er 

þó greinarmunur á því sem telst vera klínískur vandi og ósértæk vanlíðan. Umfjöllun um 

geðrænar raskanir eins og kvíða og þunglyndi eru í þá veru að þær séu að aukast umtalsvert, þá 

sérstaklega hjá ungmennum. Viðhorfsbreyting varðandi geðheilsu hefur verið mikil á síðustu 

árum og hefur það verið tengt við aukna meðvitund fólks um líðan sinn (Baxter 2014; Kovess-

Masfety, o.fl., 2005; Murphy, o.fl., 2000). Gögn frá skýrslum Rannsóknir og greiningu 

(2012;2016), Barna- og unglingageðdeild Landsspítalans (BUGL), skýrslu embætti landlæknis 

(2017) og hagstofu voru notuð til þess að kanna svör ungmenna um eigin líðan og 

heimsóknartölur á opinberar stofnanir. Sjálfsmat ungmenna gefur til kynna að vanlíðan þeirra 

gæti verið að aukast á síðustu árum. Hinsvegar er þróun á geðheilsu unglinga óljós þegar gögn 

opinbera stofnanna eru skoðuð, þar sem ungmenni virðast ekki sækja sér aðstoðar á stofnunum 

vegna geðræns vanda í auknum mæli undanfarin ár.  
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Á undanförnum árum hefur umræða um geðheilsu aukist (Baxter, Scott, Ferrari, Norman, Vos 

og Whiteford, 2014). Tíðarandinn hefur verið í þá átt að samfélagið hefur viðurkennt í auknum 

mæli að geðrænir erfiðleikar séu raunveruleg veikindi. Kvíða- og þunglyndisraskanir  eru meðal 

algengustu geðraskana sem finnast í samfélaginu (World Health Organization [WHO], 2017). 

Samkvæmt skýrslu WHO (2017) er þunglyndi í fyrsta sæti yfir aðalorsök fötlunar í heiminum 

þar sem yfir 300 milljónir manna um allan heim þjást af því. Kvíði er í sjötta sæti (3,4 til 3,6% 

almennings) eða um 264 milljónir manna.  

     Kvíði getur verið eðlilegt ástand í ýmsum aðstæðum. Það er ekki afbrigðilegt að finna fyrir 

kvíða þegar manneskja er til dæmis að fara í lokapróf eða á fæðingardeild að eignast sitt fyrsta 

barn. Kvíði verður að röskun þegar kvíðinn er úr samræmi við þá hættu sem stafar af og hamlar 

eðlilegri og daglegri virkni (Craske og Stein, 2018). Hömlun eða forðun frá aðstæðum sökum 

kvíða getur til að mynda verið að sleppa því að mæta í skóla vegna ótta um verða sér til skammar 

í  félagslegum aðstæðum og kjósa þá frekar að sleppa þeim. Það er talið að um 1,6 til 5,0 % 

þjáist af almennri kvíðaröskun í almennu þýði (Spitzer Kroenke, Williams og Löwe, 2006). 

     Þunglyndi er algeng og alvarleg geðröskun. Einkenni þunglyndis eru margs konar og geta 

til dæmis verið dapurleiki, leiði, áhugamissir á því sem einstaklingur hafði áður áhuga á, 

sektarkennd, truflaður svefn og minnkandi eða aukin matarlyst. Þunglyndi getur varað yfir í 

langan tíma eða verið endurtekin (e. recurrent). Þunglyndi getur haft veruleg áhrif á virkni 

einstaklings hvort sem það er í vinnu, skóla eða í daglegu lífi. Þunglyndi getur orðið það 

alvarlegt að það getur leitt til sjálfsvígshugsana og jafnvel sjálfsvígs (WHO, 2017). 

     Kvíðaraskanir eru algengari hjá konum (4,6%) heldur en hjá körlum (2,6%). Algengi er ekki 

breytilegt á milli aldurshópa en fer þó lækkandi með aldri. Um 14,9% hækkun var á fjölda 

tilfella kvíðaraskana á árunum 2005 til 2015 sökum fólksfjölgunar (Global Burden of Disease 

Study [GBD], 2015). 

     Líkt og með kvíða þá er þunglyndi algengara hjá konum (5,1%) heldur en körlum (3,6%). 

Tíðni raskananna er breytileg eftir aldri og nær hámarki á eldri árum. Yfir 7,5% kvenna á 

aldrinum 55-74 ára þjáist af þunglyndi og karlmenn yfir 5,5%. Börn og ungmenni geta einnig 

þróað með sér þunglyndi, en á lægra stigi en hjá fullorðnum (WHO, 2017). Áætlað er að á milli 

2005 og 2015 hafi orðið 18,4% aukning á algengi þunglyndis. Þetta aukna algengi endurspeglar 

fólksfjölgun í heiminum og hlutfallslega aukningu innan aldurshópa þar sem þunglyndi er 

algengast (GBD, 2015).  
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     Kvíðaraskanir og þunglyndi eru mjög algengar meðal ungmenna (13 til 19 ára), en talið er 

að um 11% þjáist af einhvers konar kvíðaröskunum. Raskanir á borð við félagsfælni og sértæka 

fælni (fælni sem einskorðuð er við tiltekið fyrirbæri eða aðstæður) eru á meðal helstu 

kvíðaraskana hjá ungmennum (Costello, Copeland og Angold, 2011). Algengi þunglyndis 

meðal barna og ungmenna er talið vera um 2,6% þar telst alvarlegt þunglyndi sem algengasta 

lyndisröskunin (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye og Rohde, 2015). 

     Það hefur ekki alltaf verið viðurkennt að börn gætu þróað með sér kvíða og þunglyndi. 

Fræðimenn fyrri tíma deildu um það og settu fram kenningar eins og að börn væru með 

óþroskað yfirsjálf og skort á sjálfsmynd (Rie, 1966) og gætu því ekki þróað með sér þunglyndi. 

Þessar kenningar eru ekki almennt viðurkenndar í dag en lögðu grunn fyrir síðari kenningar. Í 

dag hljóða kenningar um geðraskanir barna á annan veg. Börn alveg niður í leikskólaaldur geta 

þróað með sér kvíða og þunglyndi (Paulus, Backes, Sander, Weber og von Gontard, 2014). Líkt 

og hjá fullorðnum þá er einnig kynjamunur á tíðni kvíðaraskana og þunglyndisraskana meðal 

barna. Stúlkur greinast almennt meira með kvíða en Drengir og hefst það snemma á lífsleiðinni 

eða um 6 ára aldur (Muris, Merckelbach, Ollendick, King og Bogie, 2002; Muris og Ollendick, 

2002; Spence, 1998). Stúlkur greinast einnig oftar með þunglyndi en drengir og viðhelst þessi 

munur í gegnum fullorðinsárin (Cyranowski, Frank, Young og Shear, 2000; Nolen-Hoeksema, 

2001). 

     Einkenni kvíða og þunglyndis geta komið fram án þess að einstaklingur nái 

greiningarviðmiðum fyrir klíníska geðröskun (Baxter o.fl, 2014). Því verður að gera 

greinarmun á klínískri röskun og ósértækri (nær ekki greiningarviðmiðum) andlegri vanlíðan. 

Andleg vanlíðan lýsir sér sem tilfinningalegri vanlíðan við streituvaldandi fyrirbærum og 

kröfum úr umhverfi okkar og getur sýnt sig í einkennum kvíða og þunglyndis sem og 

líkamlegum einkennum (Arvidsdotter, 2015). Andleg vanlíðan hins vegar nær ekki 

greiningarskilyrðum fyrir geðröskun þó hún geti sýnt sig í kvíða og þunglyndistilfinningum. 

(Baxter o.fl., 2014).  

     Staðhæfingar um að  geðheilsa ungmenna sé að versna og að klínískar geðraskanir séu að 

aukast hafa kveikt undir áhuga fræðimanna. Rannsakendur hafa freistað þess að skoða hvort að 

umfjöllun um versnandi geðheilsu ungmenna bæði hérlendis (Embætti landlæknis, 2017) og 

erlendis (Baxter o.fl, 2014) eigi sér grundvöll í samfélagi nútímans.  

     Aukin viðhorfsbreyting (Baxter, 2014; Kovess-Masfety, Briffault og Sapinho, 2005; 

Murphy, Laird, Monson, Sobol og Leighton, 2000), skjánotkun ungmenna (Cao, Qian, Weng, 
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Yuan, Sun, Wang og Tao, 2011; Herman, Hopman og Sabiston, 2015) og niðurstöður 

rannsókna um aukna andlegan vanlíðan (Baxter, 2014) hafa verið tengdir sem mögulegir þættir 

til að útskýra hnignandi geðheilsu ungmenna. 

     Þessi rannsókn felur í sér að skoða gögn og rannsóknir frá opinberum stofnunum og kanna 

hvort aukning sé á vanlíðan og geðröskunum meðal ungmenna. Skoðaðar voru í framhaldinu 

heimsóknartölur frá helstu opinberu sjúkrastofnunum sem er besta mat sem hægt var að fá sem 

vísbendingu um aukningu á klínískum geðrænum vanda hjá börnum og ungmennum.  

 
 

1 Kvíði 
 
     Flest allir upplifa einhvers konar kvíða yfir lífsleiðina. Kvíði kemur fram hjá öllum og misoft 

en það er hins vegar misjafnt hversu mikil áhrif kvíði hefur á daglegt líf einstaklinga. 

Kvíðaraskanir eru algengt og hamlandi ástand sem byrjar oftast í barnæsku og á 

unglingsárunum. Kvíðinn er úr samræmi við þá hættu sem stafar og hamlar eðlilegri daglegri 

virkni (Craske og Stein, 2018). 

 

1.1 Kvíðaraskanir 
 
     Kvíðaraskanir eru jafn mismunandi og þær eru margar. Þar má til dæmis nefna 

aðskilnaðarkvíða (e. seperation anxiety disorder; SAD), almenna kvíðaröskun (e. generalized 

anxiety disorder; GAD) , félagskvíða (e. social fobia), áráttuþráhyggjuröskun (e. obsessive – 

compulsive disorder; OCD)  og fleira. Eins og gefur að skilja eru einkenni þessa kvíðaraskana 

mismunandi. Aðskilnaðarkvíði er skilgreindur sem mikill kvíði yfir því að vera í burtu frá 

heimili sínu eða frá aðila sem er náinn einstaklingnum (e. attatchment figure). Almenn 

kvíðaröskun er viðvarandi og óhófleg mikill kvíði og áhyggjur og helst þannig milli aðstæðna, 

meðfylgjandi því er spenna (e. motor tension) og árverkni (e. vigilance). Félagsfælni inniheldur 

skýran ótta gagnvart félagslegum aðstæðum eða í aðstæðum sem einstaklingur þarf að koma 

fram og óttast niðurlæging gæti átt sér stað. Áráttuþráhyggjuröskun lýsir sér sem þráhyggja 

gagnvart hugmyndum, hugsunum eða hvötum sem geta ollið kvíða og þjáningu og síðan áráttu 

sem getur komið fram í endurtekinni hegðun (eins og að kveikja og slökkva ljós) og hugsanir 

sem einstaklingur notar til að bæla kvíða (Muris, P., Merckelbach, H., Ollendick, T., King, N., 

og Bogie, N. 2002).  
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1.2 Kvíði hjá börnum og ungmennum 

 
     Samkvæmt DSM5 (American Psychological Association, 2013), geta börn og unglingar 

greinst með 10 mismunandi kvíðaraskanir; aðskilnaðarkvíða, felmtursröskun (e. panic disorder) 

með eða án víðáttufælni (e. agoraphobia), víðáttufælni án sögu felmturöskunar, sérstaka fælni 

(e. specific phobia), félagsfælni, bráða streituröskun (e. acute stress disorder), almenna 

kvíðaröskun, kvíðaröskun vegna sjúkdómsástands (e. medical condition), kvíðaröskun af 

völdum efnanotkunar (e. substance induced) og kvíðaröskun sem er ekki skilgreind (e. not 

otherwise specified) (Seligman og Ollendick, 2011). Faraldsfræðileg gögn sýna fram á 

mismunandi algengi þessara raskana. Þar hefur sértæk fælni mælst með hæstu tíðnina (Costello, 

Mustillo, Erkanli , Keeler  og Angold, 2003). Meira um algengi mismunandi raskana hér að 

neðan. 

     Kvíðaraskanir eru á meðal algengustu geðraskana hjá börnum og unglingum en eru oft 

ógreindar (e. unrecognized) (Cartwright-Hatton, McNicol og Doubleday, 2006). Algengi 

kvíðaraskana hjá börnum og unglingum er á milli 3.05% (Ford, Goodman og Meltzer, 2003) 

upp í 23.9% (Kroes, o.fl., 2001). Stúlkur virðast upplifa meiri kvíða í barnæsku og á 

unglinsárunum heldur en drengir (Costello, o.fl., 2003). Kvíðaraskanir í barnæsku sem eru 

viðvarandi yfir tíma hafa sýnt sig  vera stór áhættuþáttur í því að þróa með sér geðröskun á 

fullorðinsaldri (Cartwright-Hatton, o.fl., 2006; Kendall, Safford, Flannery – Schroeder og 

Webb, 2004). Í einni rannsókn var upphaf kvíða hjá fullorðnu fólki rakinn til barnæsku eða fyrir 

11 ára aldur (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas og Walters, 2005).  

     Það er munur á milli þess sem er venjuleg þróun fyrir barn og ungling og þess sem er 

óvenjulegt. Stöðugur ótti við aðskilnað frá foreldri getur verið eðlilegt fyrir þriggja ára gamalt 

barn en ekki hjá tíu ára gömlu barni. Kvíði sem kemur upp í kringum ókunnugt fullorðið fólk 

getur verið eðlilegt hjá sjö ára gömlu barni en ekki hjá 14 ára gömlu barni. Það getur verið erfitt 

fyrir börn að gera grein fyrir eða lýsa kvíða eða þunglyndi og það gæti verið lítil ytri 

birtingarmynd (e. external manifestation) fyrir skoðanda (e. examiners) að styðjast við í 

greiningu. Sálmeinafræði (e. phenomenology) kvillans getur verið mjög frábrugðin á milli 

fullorðinna og getur verið mismunandi á milli unglinga og barna. Til dæmis þá hafa börn og 

unglingar færri þunglyndiseinkenni samanborið við fullorðna. Einnig kvarta börn með 
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þunglyndi meira yfir líkamlegum einkennum og upplifa hærri tíðni af ofskynjunum heldur en 

fullorðnir með þunglyndi (Birmaher, Ryan, Williamson, Brent og Kaufman, 1996).  

 

1.3 Algengi kvíðaraskana  
 

Samkvæmt Spitzer og félögum (2006) þjáist 1,6 til 5,0% í þýði af almennri kvíðaröskun. 

Einnig hafa fyrri rannsóknir sýnt að milli 8 til 12 % barna þjáist af einhvers konar kvíða sem er 

það alvarlegur að hann hafi áhrif á daglega virkni (e. daily function) (Bernstein, Borchardt og 

Perwien, 1996).   

Í víðtækri safngreiningu Baxter, Scott, Vos og Whiteford (2013), safnað úr gögnum úr 87 

rannsóknum frá 44 löndum, var algengi kvíðaraskana fullorðinna metið sem 7,3% eftir að 

aðferðafræðilegur mismunur var leiðréttur. Í langsniðsrannsókn þar sem skoðað var úrtak 1420 

barna á aldrinum 9-16 ára var algengi  kvíðaraskana metið sem 2,4 % (Costello, o.fl., 2003).  

     Eins og var gert grein fyrir hér að framan þá er kvíði ekki einungis ein röskun heldur geta 

einstaklingar þróað með sér mismunandi raskanir. Í safngreiningu Costello o.fl. (2011) voru 

gögn úr 26 rannsóknum notuð til að meta algengi mismunandi kvíðaraskana hjá ungmennum, 

13 til 18 ára. Algengi fyrir að hafa einhverja kvíðaröskun mældist 11%. Algengi mismunandi 

raskana voru: almenn kvíðaröskun (1,9%), aðskilnaðarkvíðaröskun (2,3%), félagsfælni (5%), 

sértæk fælni (6,7%) og felmturröskun (1,1%). Eins og talað var um hér að ofan þá virðist vera 

að sértæk fælni sé algengasta kvíðaröskunin.  

     Kynjamunur á algengi kvíðaraskana er til staðar. Í rannsókn Mclean, Asnaani, Litz og 

Hofmann (2011) var lífstíðar algengi kvenna metið hærra fyrir allar tegundir kvíðaraskana. Til 

að mynda var algengi kvenna við að þróa með sér einhverja kvíðaröskun 33% á móti 22% hjá 

körlum. Þessi munur er einnig til staðar hjá börnum og ungmennum. Kynjamunur er til staðar 

snemma á lífsleiðinni eða um 6 ára aldur og eru stúlkur miklu líklegri að þróa með sér 

kvíðaraskanir (Muris, Merckelbach, Ollendick, King og Bogie, 2002; Muris og Ollendick, 

2002; Spence, 1998).  
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2 Þunglyndi 
 

Einkenni þunglyndis geta komið fram á ýmsan hátt. Einkenni geta verið lítil áhugahvöt, 

þyngdaraukning eða þyngdartap, endurteknar sjálfsvígshugsanir og breyting á svefni. 

Einstaklingur þarf að upplifa litla áhugahvöt eða depurð auk fjögurra annarra einkenna 

þunglyndis í að minnsta kosti tvær vikur (American Psychiatric Association, 2013). Þunglyndi 

er einn algengasti sjúkdómur heims og þjást um 300 milljónir manna af honum árlega (WHO, 

2017). 

     Þunglyndi er ekki aldurstengdur sjúkdómur en í upphafi var talið að aðeins fullorðnir 

einstaklingar gætu þróað með sér þunglyndi (Gobbo og Chi,1986). 

 

2.1 Þunglyndi barna og ungmenna 
 
     Það viðhorf að börn sem væru ekki komin á kynþroskaskeið gætu upplifað klínískt 

þunglyndi var hafnað af fræðimönnum um áratugaskeið. Það var talið að börn væru of óþroskuð 

vitsmunalega og tilfinningalega til að upplifa áhrif þunglyndis (Digdon og Gotlib, 1985). 

Ástæður þess þóttu meðal annars vera að börn yngri en níu ára hefðu ekki þróað með sér 

nægilega þroskaða sjálfsímynd og þess vegna gætu þau ekki upplifað misræmi á milli raunsjálfs 

(e. real self) og óskasjálfs (e. ideal self) sem var talinn nauðsynlegur undanfari sektarkenndar 

sem er kjarnatilfinning í þunglyndi (Cowan, 1978; Harter, 1986). Hins vegar gagnstætt þessum 

fræðilegu tilgátum (e. theoretical speculations) hafa raunbundnar kannanir (e. empirical studies) 

sýnt að börn niður í leikskóla hafa reynslu af einkennum þunglyndis (Gobbo og Chi,1986). 

2.2 Algengi þunglyndisraskana 
 
     Í safngreiningu Polanzyc og félaga (2015) var algengi þunglyndissraskana hjá ungmennum 

og börnum metið 2,6%. Þar af var algengi alvarlegs þunglyndis hjá þeim aldurshóp metið 1,3%. 

Costello, Erkanli og Angold (2006) skoðuðu 26 faraldsfræðilegar rannsóknir og ályktuðu að 

um 2,8% barna undir 13 ára þjáist af þunglyndi og fór upp í 5,9% fyrir stúlkur og 4,6% fyrir 

stráka á aldrinum 13-18 ára í Bandaríkjunum. Sömuleiðis fundu Ford og félagar (2003) að í 

Bretlandi þjást um 2,5% barna á aldrinum 13 til 15 ára af alvarlegu þunglyndi. Áhugavert er að 

fram að 13 ára aldri virðast drengir annað hvort vera líklegri eða jafn líklegir til þess að þróa 

með sér þunglyndi miðað við stúlkur (Anderson, Williams, McGee og Silva, 1987; Nolen-
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Hoeksema, 2001; Hankin og Abramson, 2001). Hinsvegar frá 15 ára aldri eru stúlkur tvisvar 

sinnum líklegri til að þróa með sér þunglyndi miðað við stráka (Cyranowski, Frank, Young og 

Shear, 2000). Hlutfall kynjanna viðhelst meira og minna í gegnum fullorðinsárin. 

 

3 Samsláttur kvíða- og þunglyndiseinkenna 
 
     Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikill samsláttur er á milli einkenna kvíða og þunglyndis 

hjá ungmennum (Brady og Kendall, 1992; Seligman og Ollendick, 1998). Það er því erfitt að 

skilja að nákvæmlega áhrif þunglyndis – og kvíðaraskana á einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt 

að börn og ungmenni sem þjást af þunglyndi og kvíða sýni svipaða hugræna upplýsingavinnslu 

sem einkennist af neikvæðri úrvinnslu (e. negative affect) á áreitum og atburðum (Axelson og 

Birmaher, 2001). Fleiri rannsóknir hafa staðfest hlutverk neikvæðrar úrvinnslu í samslætti 

þunglyndis og kvíða, þar sem neikvæð úrvinnsla ber ábyrgð á stærsta hluta sameiginlegrar 

dreifni kvíða og þunglyndis hjá ungmennum (Tully, Zajac og Venning, 2009). Samsláttur 

greindra kvíða- og þunglyndisraskana hefur mælst 75% (Sorenses, Nissen, Mors og Thomsen, 

2005; Weersing, Gonzalez, Campo og Lucas, 2008; Í Garber og Weersing, 2010) en það er 

áhugavert að samslátturinn virðist ekki vera samhverfur. Í einni rannsókn voru 25% til 50% af 

þunglyndum ungmennum sem einnig voru greind með kvíðaröskun en aðeins 10% til 15% af 

þeim sem höfðu kvíðaröskun sem aðalgreiningu, höfðu einnig þunglyndisgreiningu (Angold, 

Costello og Erkanli, 1999; Axelson og Brimaher, 2001; Costello o.fl, 2003; Í Garber og 

Weersing, 2010). Þessi samsláttur kvíða og þunglyndis gerir rannsakendum erfitt fyrir í að 

einangra áhrif tilteknar röskunar.  

 

4 Aukið algengi geðraskana  
 
     Baxter og félagar (2014) skoðuðu hvort að algengi klínískra geðraskana, kvíða og alvarlegs 

þunglyndis, hefði aukist á árunum 1990 til 2010. Niðurstöður gáfu til kynna að ekki væri 

aukning á klínískum kvíða og sömuleiðis ekki á alvarlegu þunglyndi. Hins vegar eru 

vísbendingar um að á meðan geðraskanir virðast ekki vera að aukast í algengi þá virðist ósértæk 

(nær ekki greiningarviðmiðum) andleg vanlíðan (e. Psychological distress) hjá almenningi vera 

að aukast (Baxter o.fl, 2014). 
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4.1 Andleg vanlíðan 
 
     Andleg vanlíðan lýsir sér sem tilfinningalegri vanlíðan við streituvaldandi fyrirbærum og 

kröfum úr umhverfi okkar. Andleg vanlíðan sýnir sig í einkennum kvíða og þunglyndis og að 

auki birtast líkamleg einkenni oft samhliða þeim (Arvidsdotter, 2015). Það er mikilvægt að gera 

grein fyrir því að þótt að andleg vanlíðan geti sýnt sig í kvíða – og/eða þunglyndistilfinningum 

þá er ekki um að ræða klíníska geðröskun heldur tilfinningalega vanlíðan hjá einstaklingum, 

sem nær ekki greiningaskilyrðum fyrir geðröskun. 

     Algengi  geðraskana virðist því ekki vera að aukast. Ein möguleg skýring fyrir því að svo 

virðist vera eru vísbendingar um að almenn andleg vanlíðan sé að aukast (Baxter o.fl., 2014). 

Það er því mikilvægt að skoða hvort staðhæfingar um aukið algengi geðraskana, þá sérstaklega 

hjá ungmennum, gætu meðal annars skýrst af aukinni andlegri vanlíðan í samfélaginu frekar en 

aukningu á klínískum geðröskunum. Þetta er á margan hátt rökrétt skýring þar sem að talið er 

að aukning hafi orðið á streituvöldum í umhverfi okkar (Baxter o.fl., 2014) og sumar rannsóknir 

hafa tengt það við aukningu á geðröskunum (Bhat og Rather, 2012). Auknir streituvaldar hafa 

verið til dæmis verið tengdir við aukna fólksflutninga úr dreifbýli í þéttbýli (Baxter, 2014). 

Baxter og félagar (2014) athuguðu hvort að algengi klíníska geðraskana hefði aukist í 

samfélögum þar sem aukning var á fólksflutningum í þéttbýli. Það kom í ljós að algengi 

klínískra raskana hafði haldist stöðugt yfir það 15 ára tímabil sem fólksflutningar voru hvað 

mestir. Aftur á móti var sterk fylgni milli aukinna fólksflutninga við aukningar á 

stressviðbrögðum og almennri andlegri vanlíðan. 

4.2 Viðhorfsbreyting 
 
     Það virðist hafa verið mikil vitundarvakning undanfarin ár varðandi geðheilsu og mikilvægi 

þess að viðhalda góðri andlegri heilsu. Þessi viðhorfsbreyting og aukin vitundarvakning sýnir 

sig til dæmis í tölum sem sýna aukna umfjöllun fjölmiðla um geðheilsu. Til að mynda jukust 

blaðafyrirsagnir sem innhéldu orðin: kvíða, þunglyndi eða geðheilsu, um 88% frá 1980 til 2000. 

Slík þróun hefur aukist með tilkomu internetsins (Baxter, 2014). Rannsóknir hafa gert grein 

fyrir því að þessi viðhorfsbreyting gæti verið millibreyta í því að útskýra það af hverju geðheilsu 

virðist fara hnignandi í samfélaginu. Þar sem einstaklingar eru líklegri til þess að viðurkenna 

tilvist einkenna á algengum geðrænum kvillum á síðustu áratugum (Baxter 2014; Kovess-

Masfety, o.fl., 2005; Murphy, o.fl., 2000). 
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4.3 Skjánotkun 
 
     Skjánotkun á snjallsímum og spjaldtölvum hefur einnig verið í umræðunni sem mögulegur 

orsakavaldur þess að geðheilsa sé að versna. Niðurstöður rannsókna eru flestar á því að mikil 

skjánotkun sýni fylgni við verri geðheilsu ungmenna (Cao, o.fl, 2011; Herman, o.fl., 2015). 

Hinsvegar sýndu niðurstöður úr rannsókn Przybylski og Weinstein (2017) ekki fram á línulegt 

samband skjánotkunar og verri geðheilsu. Ein ástæða þess gæti verið að rannsóknin gerði 

greinarmun á mismunandi tegundum skjánotkunar. Til dæmis á skjánotkun á virkum dögum og 

um helgar. Niðurstöðurnar benda meðal annars til þess að skjánotkun geti verið ungmennum 

gagnleg í heimi sem sífellt er að verða tengdari og að óhófleg skjánotkun hafi einungis lítil áhrif 

á geðheilsu. Skjánotkun gæti þó haft áhrif á geðheilsu með óbeinum hætti. Þar sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á skaðleg tengsl skjánotkunar ungmenna og svefns. Minni svefn hefur til dæmis 

verið tengdur við aukna áhættu ungmenna á að þróa með sér alvarlegt þunglyndi (Roberts og 

Duong, 2014). Í allsherjagreiningu Hale og Guan (2015), á 67 rannsóknum sem skoðuðu 

samband milli skjánotkunnar og svefns hjá bæði börnum og ungmennum, sýndu niðurstöður 

fram á að í 90% rannsókna hafði skjánotkun skaðleg (stytti lengd svefns og seinkaði svefntíma) 

áhrif á svefn einstaklinga. Það er því möguleiki að skjánotkun sé ekki beinn áhrifavaldur á verri 

geðheilsu ungmenna, heldur skerði hana óbeint. 

5 Mælingar á geðrænum kvillum barna og unglinga 
 
     Þegar algengi geðraskana er metið þá þarf að hafa nokkra hluti í huga. Það þarf að skilja að 

mælingar sem gefa til kynna að einhver andleg vanlíðan sé til staðar hjá einstaklingi og þær 

mælingar sem gera grein fyrir klínískum vanda eða greiningu í einstaklingi. Klínísk greining á 

geðheilsu einstaklinga byggir á ýmsum hlutum. Til að mynda viðtali við sálfræðing eða 

geðlækni og stöðluðum spurningalistum sem mæla einkenni og hegðunarmynstur sem tengd 

hafa verið við tiltekna röskun. Greining röskunar fer eftir því hvort safn einkenna og alvarleiki 

þeirra nái skilgreindum þröskuldi (Baxter o.fl., 2014).  

     Í yfirferð á tveimur algengustu geðsjúkdómunum hér að framan, þunglyndi og kvíða, 

kemur greinilega í ljós að til þess að einstaklingur sé greindur með tiltekna röskun er ekki 

einungis horft til þeirra einkenna sem hann sýnir heldur einnig hvernig eða hvort þessi 

einkenni sýna sig í hegðun sem hamla einstakling í að haga lífi sínu með eðlilegum hætti 

(Craske og Stein, 2016). Til dæmis verður oft breyting á svefnmynstri hjá þunglyndum 
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einstakling  (American Psychiatric Association, 2013). Því er hömlun sem orsökuð er af 

einkennum eitt af því sem skilur á milli greiningar geðsjúkdóms eða ósértækri (nær ekki 

greiningarviðmiðum) vanlíðan.  

     Sjálfsmatskvarðar eru í miklum mæli notaðir til að gera grein fyrir geðrænni heilsu 

ungmenna og barna. Þeir geta veitt upplýsingar um reynslu barnsins sem er ekki endilega hægt 

að fá frá öðrum (Strauss, 1990). Spurningar geta gefið vísbendingu um almenna vanlíðan en 

það er mikilvægt að mistúlka ekki svör spurningalista sem ekki fylgja klínískum viðmiðum.  

Tölur um heimsóknir og innlagningu á opinberar stofnanir í tengslum við geðrænan vanda geta 

gefið góða mynd af umfangi geðraskana í samfélaginu þar sem um er að ræða einstaklinga sem 

leita sér hjálpar vegna erfileika í daglegu lífi. 

 

6 Andleg vanlíðan og opinber gögn varðandi ungmenni á Íslandi 
 
     Eins og áður var sagt þá getur sjálfsmat unglinga á eigin líðan gefið góða mynd um líðan 

þeirra. Í þessari ritgerð verða annars vegar athuguð gögn sem sýna sjálfsmat ungmenna um 

eigin líðan sem eiga að gefa vísbendingar um þróun andlegrar vanlíðan hjá íslenskum 

ungmennum. Þar var aðallega stuðst við niðurstöður úr skýrslum frá Rannsóknum og greiningu 

(2012; 2016). Hins vegar verða skoðaðar tölur frá opinberum stofnunum sem geta gefið góða 

mynd um þróun klínískra geðraskana milli ára. Þær opinberu tölur sem voru skoðaðar fengust 

úr skýrslum opinberra embætta eða voru sendar frá stofnunum. Um er að ræða heimsóknartölur 

frá Barna – og unglingageðdeild (BUGL), skýrsla embætti landlæknis (2017) um geðheilbrigði 

ungs fólks og tölur frá hagstofu. 

     Með þessum gögnum vonumst við meðal annars til þess að komast að því hvort niðurstöður 

um aukna andlegan vanlíðan úr rannsókn Baxter og félaga (2014) eigi við um íslenska unglinga. 

Samhliða því munum við skoða hvort tölur frá opinberum stofnunum sýni sömu þróun og þær 

tölur sem eiga við sjálfsmat ungmenna um eigin líðan.   
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6.1 Sjálfsmat ungmenna á eigin líðan 
 
     Rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur virðast vera viðkæmari fyrir að þróa með sér einkenni 

kvíða og þunglyndis (GDB, 2015). Tölur úr skýrslu Rannsóknar og greiningar (2016) sýna að 

stúlkur í 9. og 10. bekk meta almennt andlega heilsu sína lakari miðað við stráka. Áhugavert er 

að hlutfall bæði drengja og stúlkna sem meta andlega heilsu sína „góða“ eða „mjög góða“ hefur 

lækkað töluvert frá árunum 2014 til 2016.  

 

 
Mynd 1: Hlutfall stúlkna og stráka í 9. og. 10. bekk sem meta andlega heilsu sína „góða“ eða „mjög góða“  frá 
árunum 2000 til 2016. Gögn frá Rannsóknir og greining (2016). 

 

     Í töflu 1 má sjá svarhlutfall ungmenna sem sögðust hafa upplifað einmanaleika, verið 

niðurdregin/döpur eða að framtíðin væri vonlaus, síðastliðna sjö daga (Rannsóknir og greining, 

2012). Þessir þættir eru allir taldir vera einkenni þunglyndis (American Pscychological 

Association, 2013), þó að hér sé ekki verið að ræða um klínískan vanda hjá ungmennum heldur 

vísbendingar um vanlíðan sem gæti verið til staðar. Í töflunni sést bersýnilega að hlutfall stelpna 

sem upplifað hafa einhverra þessara tilfinninga jókst mikið frá 2009 til 2012, bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Hlutfall stráka hinsvegar stendur nokkurnveginn í 

stað á þessu tímabili þó sést að aukning sé á að strákum finnist „framtíðin sé vonlaus“ frá 2009 

til 2012. 
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Tafla 1: Hlutfall ungmenna í 9. og 10. bekk sem sögðust hafa upplifað einmannaleika, verið niðurdregin/dapur 
eða fannst framtíðin vonlaus, síðastliðna 7 daga (Rannsóknir og greining, 2012). 

 Landsbyggðin Höfuðborgasvæðið 

2006 2009 2012 2006 2009 2012 

Einmannaleiki Drengir 3,9% 5,2% 4,9% 4,7% 3,9% 3,8% 

Stúlkur 14,2% 9,8% 13,2% 11,1% 7,8% 9% 

Niðurdregin/dapur Drengir 3,2% 4% 3,7% 3,5% 3,6% 3,7% 

Stúlkur 11,8% 8,4% 11,6% 10,3% 7,9% 9,7% 

Framtíðin vonlaus Drengir 3% 3,7% 4,1% 3% 2,9% 3,4% 

Stúlkur 6,2% 5% 7,2% 5,4% 4% 6,5% 

 

 

     Gögn úr skýrslu rannsóknar og greiningar (2016) sýna hlutfall ungmenna í 9. og 10. bekk 

sem skoruðu hæst á kvíða – og þunglyndiskvarða með þriggja ára millibili frá árunum 1997 til 

2016. Verulega aukning sýnir sig hjá stelpum sem skora hæst á bæði þunglyndis- og 

kvíðakvarða. Mælingar stráka sem skora hæst á kvörðunum hafa haldist nokkuð stöðugar á 

þessum árum, þó að árið 2016 sé hæsta hlutfall stráka sem mælast með hæsta skor á báðum 

kvörðunum miðað við fyrri ár.  

     Mikilvægt er þó að gera grein fyrir því að þessir tilteknu kvíða – og þunglyndiskvarðar eru 

með engum hætti klínísk mæling. Rannsóknir og greining notast í þessari könnun við 

spurningar úr kvíða- og þunglyndiskvarða Derogatis. En þó ekki listanum í heild. 

Kvíðakvarðinn samanstendur af þremur spurningum sem engin er sértæk við kvíða. 

Þunglyndiskvarðinn inniheldur fleiri spurningar og einhverjar þeirra gera grein fyrir einkennum 

þunglyndis. Hvorugur listinn styðst við klínísk viðmið, til að mynda er ekki spurt um hömlun 

af neinu tagi. Kvarðarnir gefa samt sem áður vísbendingar um ósértæka (nær ekki 

greiningarviðmiðum) vanlíðan. 
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Mynd 2: Hlutfall stúlkna og stráka sem skoruðu hæst á kvíðakvarða Rannsóknar og greiningu (2016) frá 2000 til 
2016. 

 

 
Mynd 3: Hlutfall stúlkna og stráka sem skoruðu hæst á þunglyndiskvarða Rannsóknar og greiningu (2016) frá 
2000 til 2016. 
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6.2 Gögn um geðrænan vanda í opinberum stofnunum 
 
     Fjöldi einstaklinga sem leita sér hjálpar á opinberum stofnunum getur gefið góðar 

vísbendingar um algengi og þróun geðraskana milli ára. Einstaklingar sem sækja opinberar 

stofnanir uppfylla oft greiningarviðmið fyrir geðraskanir og þessar stofnanir halda skrá yfir 

fjölda sem uppfylla þessi viðmið milli ára. 

     Í gögnum Hagstofu frá árunum 2005 til 2016 má sjá stöðuga hækkun á heimsóknum til 

barna- og unglinga geðlækna frá 2007. Þó þarf að hafa í huga að komur til geðlækna sýna í raun 

og veru ekki fram á að klínískur vandi sé til staðar þó að það gæti hugsanlega verið að 

grundvöllur sé fyrir því og sé það þá ástæða heimsóknar.  

     Tölur úr skýrslu frá landlæknis (2017) sýna hins vegar fjölda innlagna á sjúkrahús 

einstaklinga 20 ára og yngri á árunum 2011 til 2016 vegna geðræns vanda. Hér er því um að 

ræða einstaklinga sem hafa verið greindir með annað hvort lyndis- eða kvíðaröskun. Stöðug 

aukning er á innlögnum frá 2011 til 2015. Árið 2016 fækkar innlögnum talsvert en það gæti 

skýrst að hluta til út frá því að sama ár var  sálfræðiþjónusta á heilsugæslu aukin talsvert. 

 

 
Mynd 4: Fjöldi heimsókna til barna – og unglingageðlækna frá 2005 til 2016. Gögn fengin frá Hagstofu. 
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Mynd 5: Fjöldi sjúkrahúslega vegna geðræns vanda á árunum 2011 til 2016 hjá einstaklingum 20 ára og yngri. 
Gögn frá skýrslu embætti landlæknis (2017). 

 
     Á mynd 6 má sjá þá miklu aukningu sem orðið hefur á skráðum samskiptum á 

heilsugæslustöðvum landsins. Með samskiptum er meðal annars átt við komur, símtöl og 

vitjanir. Samskiptin snúa þá að kvíða – og lyndisröskunum hjá einstaklingum 20 ára og yngri. 

Þetta gefur áhugaverða mynd af þróun á þessum algengustu geðröskunum á Íslandi. 

Athyglisvert er að samskipti varðandi kvíðaraskanir fjórfaldast á milli 2011 og 2015.  

 

 
Mynd 6: Fjöldi skráða samskipta á heilsugæslum landsins á árunum 2011 til 2015. Gögn frá skýrslu embætti 
landlæknis (2017). 
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Þó er mögulegt að þessi aukning í samskiptum endurspegli ekki aukningu í tíðni kvíða – og 

lyndisraskana vegna þess að frá um 2010 hefur þjónusta við geðrænum vanda einstaklinga yngri 

en 18 ára verið aukin á heilsugæslustöðvum. Því gætu þessar tölur skýrst af tilfærslu á þjónustu 

úr stofnunum sem þjónusta geðrænan vanda ungmenna í heilsugæslustöðvar landsins. 

 

6.2.1 Innlagnir á Barna- og  unglingageðdeild 
 
     Barna- og unglingageðdeild Landspítalans eða BUGL veitir börnum og unglingum að 18 

ára aldri þjónustu vegna geðraskana og þroskaraskana. Á BUGL er bæði göngudeild og 

legudeild. Hlutverk göngudeildar er að taka á móti börnum og unglingum sem eiga við 

geðrænan vanda að etja. Byrjað er á að skilgreina vandann og ítarleg greiningarvinna er unnin 

og að henni lokinni er boðið upp á meðferðarúrræði við hæfi. Legudeildin er frábrugðin að því 

leyti að börn og unglingar geta dvalið þar yfir daginn eða allan sólarhringinn. Notast var við 

gögn frá BUGL sem sýndu bæði heildar komufjölda milli ára og innlagnir eftir aldri. 

Komufjöldi barna og unglinga á BUGL á árunum 2008 til 2018 má sjá á mynd 7. Athugavert 

er að árið 2018 var metár hvað varðar komufjölda á BUGL, 7069 komur, og er það um 18% 

hækkun milli áranna 2017 og 2018. 

 

 
Mynd 7: Komufjöldi á BUGL frá 2008 til 2018. Gögn fengin frá BUGL. 
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     Við nánari skoðun á innlögnum á einstaklingum sem sóttu meðferð frá árunum 2016 til 2018 

(mynd 8) sést að innlagnir á 15. og 16. ára ungmennum hafa farið fækkandi frá 2016. Örlítil 

fjölgun var hjá 14 ára ungmennum sem sóttu meðferð á þessu tímabili.  

 

 
 

Mynd 8: Fjöldi ungmenna í meðferð á BUGL eftir aldri. Gögn fengin frá BUGL. 

 
 
 

7 Umræða 
 
     Þetta verkefni fólst í því að gera grein fyrir þróun geðheilsu ungmenna á Íslandi á síðustu 

árum. Gögn úr skýrslum sem sýndu sjálfsmat ungmenna um eigin líðan áttu að endurspegla 

ósertæka vanlíðan ungmenna og opinber gögn frá hinum ýmsu stofnunum að gera betur grein 

fyrir umfangi vandans í samfélaginu og hvort einhverjar vísbendingar væru að finna um aukin 

klínískan vanda hjá ungmennum. 

     Gögn frá Rannsóknum og greiningu sem sýndu sjálfsmat einstaklinga á líðan sinni benda til 

þess að geðheilsa ungmenna fari versnandi. Ungmenni meta líðan sína í minna mæli góða eða 

mjög góða í dag miðað við fyrri ár og það á sérstaklega við um stúlkur. Það er í takt við 

rannsóknir sem sýnt hafa að stúlkur séu almennt líklegri til þess að þróa með sér kvíða (Muris, 

Merckelbach, Ollendick, King, og Bogie, 2002; Muris og Ollendick, 2002; Spence, 1998). 

Aukning á vanlíðan stúlkna sést einnig greinilega í töflu 1 (sjá á bls. 14) þar sem mikil aukning 
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er í svörum þeirra um að framtíðin sé vonlaus, aukna tilfinningu um einmanaleika og aukinn 

dapurleika frá 2009 til 2012. Drengir virðast einnig upplifa aukningu á að „framtíðin“ sé 

vonlaus„ á sama árabili en ekki í jafn miklum mæli. Svör ungmenna við kvíða– og 

þunglyndiskvarða Rannsókna og greiningar benda einnig til aukinnar vanlíðan stúlkna. Þar sem 

kvarðarnir uppfylla ekki klínísk viðmið er ekki mögulegt að álykta um aukningu á geðröskunum 

ungmenna útfrá þeim. 

     Tölur frá opinberum stofnunum varðandi heimsóknir til geðlækna geta gefið góða mynd af 

algengi og þróun geðraskana milli ára. Hins vegar getur verið að komur til geðlækna segi ekki 

endilega til um að klínískur vandi sé til staðar en gæti verið grundvöllur fyrir því. Í tölum frá 

Hagstofu sýndu komur til barna- og unglingageðlækna á árunum 2005 til 2016 má sjá gífurlega 

fjölgun frá 2010 til 2016. 

     Tölur sem sýna fjölda sjúkrahúslega vegna geðræns vanda hjá einstaklingum 20 ára og yngri 

á heilsugæslustöðvum gefa til kynna að aukning verði á innlögnum á árunum 2011 til 2015. 

Einnig sýna tölur varðandi samskipti (komur, vitjanir og símtöl) á heilsugæslustöðvum að 

fjölgun er á samskiptum um kvíða- og lyndisraskanir. Samskipti sem varða lyndisraskanir eru 

rúmlega 1000 árið 2011 en fer stigvaxandi fram að árinu 2015 og er þá í um það bil 2500 

tilfellum sem er um 150% fjölgun á 5 árum. Samskipti um kvíðatengd tilfelli eru um 1000 árið 

2011 en fara upp úr öllu valdi árið 2015 eða í tæplega 8000 tilfelli, sem er 800% hækkun. 

Hinsvegar, eins og gert var grein fyrir hér að framan, gæti þessi aukning verið sökum aukinnar 

þjónustu og tilfærslu á þjónustu á heilsugæslustöðvar landsins hjá ungmennum 18 ára og yngri. 

     Tölur frá BUGL um heildarkomufjölda á árunum 2008 til 2018 sýna að það er nokkuð mikið 

samræmi milli ára en hins vegar er mikil fjölgun á frá árinu 2017 til 2018 eða um 18% aukning. 

Tölur sem sýna heildarkomufjölda eftir aldri sem sóttu meðferð á BUGL árin 2016-2018 að 

töluverð lækkun var hjá 15 og 16 ára aftur á móti fækkar komum 13 ára barna frá 2016 til 2017 

en fer aftur í sama fjölda árið 2018. Samræmi er á milli ára hjá 14 ára börnum en fjölgar lítillega 

árið 2018.  

     Þegar gögn um sjálfsmat ungmenna eru tekin saman virðist vera svo að andleg vanlíðan sé 

að aukast og þá sérstaklega hjá stúlkum. Geðrænn vandi gæti einnig verið að aukast ef miðað 

er við tölur opinberra stofnanna, þar sem mikil aukning er á innlögnum og samskiptum á 

heilsugæslu og sjúkrahúsum sem snýr að geðrænum vanda. Hins vegar sýna tölur frá BUGL að 

það er ekki mikil aukning á undanförnum árum á heimsóknum eða meðferðum. Þannig að 

unglingar 13 til 16 ára virðast ekki vera að sækja sér aðstoð vegna geðrænna erfileika í meira 
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mæli. Þetta gefur til kynna að andleg vanlíðan meðal ungmenna sé að aukast en klínískur vandi 

standa í stað hjá unglingum í gagnfræðiskóla, 13 til 16 ára, en gæti verið að aukast hjá 

ungmennum á menntaskólaaldri.  

     Grein Baxter og félaga (2014) bendir til þess að aukin vanlíðan sé þáttur í því að það virðist 

eins og geðrænn vandi sé að aukast. Niðurstöður úr þessu verkefni styðja við þá tilgátu um 

aukna vanlíðan ungmenna. Þetta er rökrétt skýring á margan hátt þar sem oft er erfitt að greina 

á milli vanlíðan hjá einstaklingi og þess hvort klínískur vandi sé til staðar.  

     Ástæður fyrir þessari auknu vanlíðan sem virðist vera til staðar eru eflaust ótalmargar. 

Miklar viðhorfsbreytingar hafa átt sér stað varðandi geðheilsu. Það sýnir sig meðal annars í 

aukinni umfjöllun dagblaða (Baxter o.fl., 2014).  Einstaklingar virðast vera líklegri til þess að 

greina frá geðheilsu sinni nú til dags frekar en áður fyrr og hefur það verið tengt við þessa 

viðhorfsbreytingu (Murphy, Laird og Monson o.fl., 2000; Kovess-Masfety, Briffault og 

Sapinho, 2005; Í Baxter o.fl., 2014). 

     Skjánotkun hefur verið á milli tannana á fræðimönnum sem mögulegur orsakavaldur á 

aukinni vanlíðan ungmenna (Cao, o.fl, 2011; Herman, Hopman og Sabiston, 2015). En nýleg 

rannsókn bendir til þess að ekki sé beint línulegt samband milli verri geðheilsu og aukinnar 

skjánotkunnar (Przybylski og Weinstein, 2017). Þó er mögulegt að skjánotkun hafi áhrif á 

geðheilsu á óbeinan hátt sem millibreyta á gæði og lengd svefns (Robert og Duong, 2014; Hale 

og Guan, 2015). 

     Þessi rannsókn hefur þó miklar takmarkanir. Til að mynda gáfust ekki færi á því að fá 

frumgögn til þess að vinna með og túlka. Því var nauðsynlegt að leita í skýrslur og rannsóknir 

sem innihéldu gögn sem hægt væri að nota í þessari rannsókn. Því gátu rannsakendur ekki 

skoðað ákveðinn aldurshóp, sem hefði verið óskandi, því gögnin voru fengin eftir hentugleika. 

Einnig voru ýmiss konar gögn og upplýsingar sem ekki var hægt að fá í þessa rannsókn, til 

dæmis tölur um veikindadaga og leyfisdaga frá grunnskólum. Tölur frá opinberum stofnunum 

geta sýnt fram á umfang geðræns vanda en sýna hinsvegar ekki greinilega þróun geðraskana í 

samfélaginu og því takmarkar það alhæfingar sem hægt er að gera um hvernig geðraskanir eru 

að þróast hjá ungmennum á Íslandi. 

     Niðurstöður þessara rannsóknar geta þó gefið góðar vísbendingar um geðheilsu ungmenna 

á Íslandi, þar sem gögnin eru skoðuð og túlkuð með því markmiði að bera saman opinber gögn 

og gögn um sjálfsmat ungmenna. Mikilvægt er að skoða slík gögn samhliða vegna þess að það 
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er nauðsynlegt að gera greinarmun á ósértækri vanlíðan og geðrænum vanda í klínísku 

samhengi.  

     Í framhaldi af þessari rannsókn væri gott að skoða vanlíðan hjá ungmennum samhliða 

gögnum um algengi geðraskana á Íslandi milli ára. Einnig væri áhugavert að skoða hvort aukin 

vanlíðan sýni sig í versnandi mætingu í skóla eða brottfalli úr íþróttaiðkun, til þess að sjá hver 

afleiðing versnandi geðheilsu er á hegðun ungmenna. Að auki þætti rannsakendum áhugavert 

að sjá hvort að nýleg breyting á fyrirkomulagi menntaskóla, þar sem skólaseta var stytt í þrjú 

ár, gæti haft skaðleg áhrif á geðheilsu ungmenna, þar sem álag á nemendur gæti aukist í kjölfar 

þessara breytinga. 
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