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Ágrip 

Þunglyndi er sjúkdómur sem getur haft gríðarlegar neikvæðar afleiðingar í för með sér, ekki 

aðeins fyrir þann sem er með sjúkdóminn, heldur einnig fyrir þá sem standa honum næst. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun og líðan aðstandenda 

einstaklinga með þunglyndi, sem og hvaða bjargráð þeir nýta sér, með það að leiðarljósi að 

auka þekkingu á stöðu þeirra. Margar rannsóknir hafa kannað áhrif þunglyndis á einstaklinga 

sem bera sjúkdóminn en síður hefur sjónum verið beint að upplifun aðstandenda þunglyndra 

einstaklinga. Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Hver er upplifun og líðan 

aðstandenda einstaklinga með þunglyndi og hvaða bjargráð hafa þeir nýtt sér? Rannsókn 

þessi er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem notast er við tilgangsúrtak. Gagna var 

aflað með hálf opnum viðtölum við fjóra aðstandendur einstaklinga með þunglyndi, nánara 

tiltekið maka þeirra. Niðurstöður sýndu fram á neikvæða upplifun aðstandenda sem fólst í 

neikvæðum tilfinningum, tengslarofi, meðvirkni og aukinni byrði aðstandenda. Bjargráð voru 

í formi forðunar þar sem aðstandendur nýttu sér ýmsar aðferðir til þess að láta sér líða betur 

og til að forðast streituvaldandi aðstæður. Einnig beittu aðstandendur nálgunar bjargráðum í 

formi fræðslu, stuðnings og annarra úrræða sem í boði voru fyrir aðstandendur.  
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Abstract 

Depression is a disease that can have serious negative consequences, not only for those who 

are struggling with the disease but also for those closest to them. The main goal of the study 

is to shed light on the experience and well-being of the family of individuals with depression 

and what coping strategies they use, with the aim of increasing knowledge of the situation of 

those closest to a depressed person. Many studies have examined the effects of depression on 

the depressed individual, but less attention has been paid to the experiences of those who are 

close to a depressed person. The following research question was posed: What are the 

experiences and feelings of those closest to a depressed person and what coping strategies do 

they use? This study is based on a qualitative research method using a purposive sample. 

Data was obtained through semi-open interviews with four spouses of individuals with 

depression. The results showed negative experience of family which consisted of difficult 

feelings, disconnection, co-dependence and increased burden. Coping strategies were on one 

hand in the form of avoidance where family used various methods to feel better or to avoid 

stressful situations. On the other hand with approach coping in the form of education, support 

and other resources available to the family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Depression, family, spouse, experiance, coping strategies. 

 

 

 

 



  
 

iii 
 

 

 

  

 

 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og er það 

afrakstur eigin rannsóknar.“ 

 

 

___________________________________ 

Amanda Ásdís Jóhannsdóttir 

 

 

 

 

 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægi að mínu mati 

kröfum til BA prófs við hug- og félagsvísindasvið.“ 

 

__________________________________________________________ 

Kristín Elva Viðarsdóttir 

 

 

  



  
 

iv 
 

Formáli 

 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á Akureyri. Ég vil 

koma fram þökkum til leiðbeinanda míns, Kristínar Elvu Viðarsdóttur, sem kom mér að á 

síðustu stundu og fyrir að vilja styðja mig í því viðfangsefni sem ég vildi taka mér fyrir 

hendur. Ég vil þakka þeim viðmælendum sem ég tók viðtal við þar sem þeir gerðu mér kleift 

að komast inn í hugarheim hinna þöglu þolenda sem aðstandendur einstaklinga með 

þunglyndi geta verið.  

Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni fyrir öll fallegu hvatningarorðin ásamt öllum þeim 

sem veittu mér aðstoð og stuðning. Síðast en ekki síst vil ég þakka manninum mínum 

Andrési, fyrir alla aðstoðina og hvatninguna, hann er minn helsti stuðningsaðili og án hans 

hefði mitt nám og þessi skrif ekki orðið að veruleika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

v 
 

Efnisyfirlit 

 
Ágrip ..................................................................................................................................... i 

Abstract ............................................................................................................................... ii 

Formáli ............................................................................................................................... iv 

Efnisyfirlit............................................................................................................................ v 

1. Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2. Fræðileg umfjöllun .......................................................................................................... 3 

2.1 Þunglyndi .................................................................................................................... 3 

2.1.1 Einkenni og greiningarskilmerki ............................................................................ 3 

2.1.2 Algengi ................................................................................................................. 5 

2.1.3 Orsakir .................................................................................................................. 6 

2.1.4 Afleiðingar ............................................................................................................ 7 

2.1.5 Meðferð ................................................................................................................ 8 

 2.1.5.1 Viðtalsmeðferð.................................................................................................. 8 

 2.1.5.2 Lyfjameðferð .................................................................................................... 8 

 2.1.5.3 Aðrar aðferðir ................................................................................................... 9 

2.2 Áhrif og upplifun ......................................................................................................... 9 

2.2.1 Áhrif þunglyndis á fjölskyldueiningu ................................................................... 10 

2.2.2 Áhrif þunglyndis á samband milli maka............................................................... 11 

2.2.3 Meðvirkni ........................................................................................................... 13 

2.2.4 Upplifun aðstandenda - Rannsóknir ..................................................................... 14 

2.3 Bjargráð og úrræði ..................................................................................................... 16 

2.3.1 Hvað er til ráða fyrir aðstandendur? ..................................................................... 18 

2.3.2 Úrræði í boði á Íslandi ......................................................................................... 19 

3. Aðferðafræði .................................................................................................................. 20 

3.1 Rannsóknaraðferð ...................................................................................................... 20 

3.2 Viðmælendur ............................................................................................................. 21 

3.3 Framkvæmd rannsóknar ............................................................................................. 21 

3.4 Gagnagreining og úrvinnsla ....................................................................................... 22 

3.4 Siðferðileg álitamál .................................................................................................... 22 

4. Niðurstöður.................................................................................................................... 24 



  
 

vi 
 

4.1 Neikvæð áhrif - „Þetta getur allt verið mjög erfitt“ ..................................................... 24 

4.1.1 Tilfinningar og viðbrögð ..................................................................................... 25 

4.1.2 Meðvirkni ........................................................................................................... 27 

4.1.3 Tengslarof ........................................................................................................... 28 

4.1.4 Aukin byrði ......................................................................................................... 30 

4.2 Bjargráð - „Ýmislegt sem hefur verið gert og prófað“ ................................................ 31 

4.2.1 Persónuleg bjargráð ............................................................................................. 31 

4.2.2 Stuðningur og fræðsla.......................................................................................... 32 

4.2.3 Úrræði ................................................................................................................. 34 

5. Umræður ....................................................................................................................... 35 

6. Lokaorð.......................................................................................................................... 38 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 40 

Viðauki 1 ......................................................................................................................... 50 

Viðauki 2 ......................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

vii 
 

 

 

 

Myndayfirlit 

 

 

Mynd 1. Tvö yfirþemu og undirþemu .....................................................................................24  



  
 

1 
 

1. Inngangur 

Þunglyndi er sjúkdómur sem hrjáir milljónir manna um allan heim og hefur í för með sér 

gífurlega skerðingu á lífsgæðum. Tíðni þunglyndis fer vaxandi en meira en 300 milljónir 

manna kljást við sjúkdóminn um allan heim (McKnight o.fl., 2019; World Health 

Organization, 2017). Samkvæmt Evrópsku heilsufarsrannsókninni 2015 eru um 8,8% 

fullorðinna á Íslandi þunglyndir (Hagstofa Íslands, 2017) og eru því um tólf til fimmtán 

þúsund manns með þunglyndi á hverjum tíma (Embætti landlæknis, 2012b). Þunglyndi hefur 

ekki aðeins áhrif á einstaklinginn sjálfan heldur einnig fólkið sem stendur honum næst sem 

og samfélagið í heild (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016). Hingað til hafa rannsóknir einkum 

beinst að upplifun og líðan einstaklinga með þunglyndi en töluvert minna hefur verið skoðað 

hvernig upplifun og líðan aðstandenda einstaklinga með þunglyndi er og hvaða bjargráð þau 

nýta sér. Það er því mikilvægt að fá dýpri skilning frá þeim sem standa hinum þunglynda 

næst svo hægt sé að bæta við þekkingu á upplifun aðstandenda.  

 Í þessari rannsókn er notast er við eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst er við 

ritrýndar heimildir ásamt annarri gagnaöflun rannsakanda. Tekin voru viðtöl við fjóra 

aðstandendur einstaklinga með þunglyndi, tveggja karlmanna og tveggja kvenna sem öll eru 

makar hins þunglynda. Viðfangsefnið var nálgast frá upplifun hvers einstaklings sem maki og 

foreldri og er því alfarið hans túlkun á upplifun þegar kemur að börnum þeirra, ekki var rætt 

við börn eða aðra fjölskyldumeðlimi.  

Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn inn í hugarheim aðstandenda hvað varðar 

upplifun, líðan og bjargráð og er tilgangur rannsóknar að vekja athygli á aðstæðum þeirra og 

hvað þeir ganga í gegnum sem aðstandendur. Rannsakandi vonar að þannig sé hægt að auka 

þekkingu á upplifun aðstandenda og auka skilning á þeirra hlutskipti. Leitast verður við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hver er upplifun og líðan aðstandenda einstaklings með þunglyndi og hvaða 

bjargráð hafa þeir nýtt sér?  

Ritgerðinni er skipt í nokkra kafla. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun sem skiptist í þrjá 

undirkafla sem fjalla um þunglyndi, áhrif og upplifun aðstandenda einstaklinga með 

þunglyndi sem og bjargráð og úrræði. Í kafla þrjú er gerð grein fyrir rannsókninni, 

aðferðafræði, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í kafla fjögur er fjallað um megin niðurstöður 

sem flokkaðar hafa verið í megin- og undirþemu samkvæmt túlkun rannsakanda. Í fimmta 

kafla eru umræður þar sem gerð er samantekt á niðurstöðum rannsakanda. Í sjötta kafla eru 
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lokaorð sem innihalda vangaveltur rannsakanda um niðurstöðu rannsóknarinnar. Í viðauka er 

hægt að finna eyðublað fyrir upplýst samþykki sem afhent var öllum þátttakendum ásamt 

spurningaramma sem notaður var til viðmiðunar fyrir rannsókn þessa.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Hér verður fjallað um þunglyndi, einkenni þess og greiningarskilmerki, algengi, orsakir, 

afleiðingar og helstu meðferðir. Því næst verður fjallað um áhrif og upplifun aðstandenda 

einstaklinga með þunglyndi. Að lokum verður fjallað um bjargráð og úrræði sem í boði eru á 

Íslandi.  

2.1 Þunglyndi 

Geðsjúkdómar eru stórt heilsufarsvandamál um heim allan og hafa gríðarleg áhrif, ekki 

aðeins á einstaklinginn sjálfan heldur einnig á fjölskyldu hans, heilbrigðiskerfið og 

samfélagið í heild. Þunglyndi (e. depression) er ein algengasta geðröskunin og heyrir undir 

lyndisraskanir (e. mood disorders) (Lee o.fl., 2010). Þunglyndi er hægt að flokka til að mynda 

í: Einskauta þunglyndi (e. unipolar depression/major depression), fæðingarþunglyndi (e. 

postpartum depression) og skammdegisþunglyndi (e. seasonal affective disorder) (National 

Institution of Mental Health, 2018; World Health Organization, 2018).  

Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er upplifun aðstandenda, er látið nægja að beina 

sjónum að algengustu tegund þunglyndis sem er einskauta þunglyndi (Nolen-Hoeksema, 

2014). Er upplifun aðstandenda einna helst skoðuð út frá því þegar hinn þunglyndi er í 

geðlægðarlotu (e. depressive episode) (Watkins, 2008).  

2.1.1 Einkenni og greiningarskilmerki 

Þunglyndi er geðröskun sem veldur breytingu á líðan, hugsun og hegðun einstaklings á þann 

hátt að það hefur langvinn og neikvæð áhrif á daglegt líf. Viðvarandi depurð og áhugaleysi 

eru áberandi og getur dregið úr getu einstaklings til að takast á við verkefni lífsins (Inga 

Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2017; Lee, o.fl., 2010).  

Þunglyndi lýsir sér á þann hátt að einstaklingurinn upplifir depurð, áhugaleysi á 

athöfnum og neikvæðar hugsanir eru áberandi. Geðslag einkennist af vonleysi, skertri 

sjálfsmynd og skorti á ánægju við daglegar athafnir lífsins. Virkni verður minni þar sem 

einstaklingur finnur fyrir mikilli þreytu, doða, sinnuleysi og dregur sig almennt í hlé. Þá hefur 

þunglyndi líka áhrif á aðra þætti þar sem einkenni geta komið fram í erfiðleikum með svefn, í 

magavandamálum, höfuðverk og öðrum líkamlegum kvillum (Landspítali, e.d.; McKnight 

o.fl., 2019).  
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Við greiningu þunglyndis í vestrænum ríkjum styðst heilbrigðisstarfsfólk við 

greiningarkerfin ICD-10 eða DSM-5. Hvort tveggja er í stöðugri uppfærslu og tekur 

breytingum með bættri þekkingu hverju sinni. 

ICD-10 (International Classification of Diseases) er alþjóðlegt greiningarkerfi, gefið 

út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) sem inniheldur upplýsingar og einkenni um 

sjúkdóma og slys. Getur heilbrigðisstarfsfólk þannig skráð tilfelli undir ICD kóðum og 

samræmir þannig flokkun sjúkdóma og slysa (World Health Organization, 2018). Samkvæmt 

fyrirmælum landlæknis um aðgengi og viðeigandi flokkunarkerfi eru allar 

sjúkdómsgreiningar skráðar í samræmi við ICD-10 hér á landi (Embætti landlæknis, 1997). 

Samkvæmt ICD-10 eru greiningarskilmerkjum þunglyndis skipt í kjarnaeinkenni og 

viðbótareinkenni, og þurfa tvö af þremur eftirfarandi kjarneinkennum að vera til staðar. 

- Lækkað geðslag 

- Áhugaleysi og lítil ánægja eru ríkjandi í daglegum athöfnum 

- Orkuleysi og þreyta 

Að auki þarf að minnsta kosti tveimur af eftirfarandi viðbótar einkennum til þess að 

þunglyndi sé greint.  

- Léleg sjálfsmynd eða lækkað sjálfsmat 

- Einbeitingarleysi 

- Svefntruflanir 

- Mikil sektarkennd 

- Sjálfsvígshugsanir 

- Breytingar á matarlyst 

- Hægangur í hreyfingum 

Einkennin þurfa að hafa verið til staðar í að minnsta kosti tvær vikur og valdið skertri 

virkni í daglegu lífi (Embætti landlæknis, 1997b; World Health Organization, 2018).  

Í greiningarviðmiðum ICD-10 er þunglyndi flokkað eftir fjölda ofangreinda einkenna 

og alvarleika, er því skipt í vægt þunglyndi, miðlungsdjúpt þunglyndi og alvarlegt þunglyndi 

(e. mild, moderate and severe depression) (World Health Organization, 2018). Þeir sem kljást 

við vægt þunglyndi eiga í erfiðleikum með að sinna daglegu lífi að einhverju leyti en halda þó 

almennri virkni og geta sinnt skyldum sínum. Þeir sem hins vegar kljást við miðlungsdjúpt 

þunglyndi og alvarlegt þunglyndi eru yfirleitt með skerta virkni og eiga erfitt með eða geta 

ekki sinnt skyldum sínum meðal annars hvað varðar vinnu, félags- og/eða fjölskyldulíf 

(McKnight o.fl., 2019). 
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 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) er handbók bandarísku 

geðlæknasamtakanna (The American Psychiatric Association) sem geymir upplýsingar um 

greiningu og flokkun geðsjúkdóma. Hún inniheldur upplýsingar sem aðstoða við 

sjúkdómsgreiningu sem og ítarlega umfjöllun um einkenni geðsjúkdóma (The American 

Psychiatric Association, 2013). DSM-5 er sú útgáfa handbókarinnar sem notast er við í dag, 

þá sérstaklega í Bandaríkjunum (Stangor, 2011). Samkvæmt DSM-5 eru greiningarskilmerki 

þunglyndis þungt skap og áhugaleysi til lengri tíma, ásamt hluta af eftirfarandi einkennum: 

- Viðvarandi depurð, kvíði eða tómleiki 

- Vonleysi eða svartsýni 

- Pirringur 

- Sektarkennd, hjálparleysi og tilgangsleysi 

- Áhugaleysi 

- Þreyta, lítil orka 

- Tala og hreyfa sig hægar  

- Erfiðleikar við einbeitingu, minni versnar og erfiðleikar við að taka ákvarðanir 

- Svefnerfiðleikar, vaknað snemma eða sofið yfir sig 

- Breytingar á matarlyst og/eða þyngd 

- Sjálfsvígshugsanir og tilraunir til sjálfsvígs 

- Líkamlegur sársauki, höfuðverkur, krampi, magaverkur 

Einkennin þurfa að hafa verið viðvarandi í að minnsta kosti tvær vikur til greiningar 

þunglyndis. Mismunandi er eftir tegund og vægi þunglyndis hversu mörg einkenni 

einstaklingar upplifa, hversu lengi og hversu oft (National Institute of Mental Health, 2018; 

The American Psychiatric Association, 2013).  

2.1.2 Algengi  

Þunglyndi er algeng geðröskun og er talið hrjá rúmlega 300 milljón manna eða um 4-10% 

einstaklinga um allan heim (Marcus o.fl., 2012; World Health Organization, 2017). Allir geta 

fengið þunglyndi óháð aldri, kyni, staðsetningu eða efnahag (Burcusa og Iacono, 2007; 

Thapar o.fl., 2012). Þunglyndi einskorðast þá ekki aðeins við fólk á fullorðins aldri, heldur 

eiga börn og unglingar einnig í hættu á að þróa með sér slíka röskun og er þunglyndi meðal 

þeirra sífellt algengara í hinum vestræna heimi (Burcusa og Iacono, 2007; Embætti 

landlæknis, 2012b).  
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Um 18,4 milljónir manna eru talin þjást af þunglyndi á ári hverju í Evrópu. 

Samkvæmt embætti landlæknis eru um 12 til 15 þúsund manns hér á landi sem þjást af 

þunglyndi á hverjum tíma og um 15 til 25% líkur eru á að fá þunglyndi einhvern tímann á 

lífsleiðinni (Embætti landlæknis, 2012a). Um helmingur þeirra sem fá þunglyndi einu sinni fá 

það aftur á lífsleiðinni, þar af 80% þeirra innan 5 ára (Burcusa og Iacono, 2007). 

Þunglyndiseinkenni eru algeng á hér á landi en Ísland er í fjórða sæti yfir fjölda 

einstaklinga sem finna til einkenna samkvæmt evrópsku heilsufarsrannsókninni sem gerð var 

árið 2015. Hér á landi mældust um 9% fólks með einkenni þunglyndis en meiri líkur voru á 

að konur finndu til einkenna heldur en karlar. Ungar konur á Íslandi voru mun líklegri til að 

finna fyrir einkennum þunglyndis í samanburði við önnur Evrópulönd. Um 11% kvenna hafa 

fundið fyrir einkennum á móti 7% karla og er hlutfallið hærra hjá konum í öllum 

aldurshópum (Hagstofa Íslands, 2017).  

2.1.3 Orsakir 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni eru orsakir þunglyndis flókið samspil félagslegra, 

sálfræðilegra og líffræðilegra þátta (World Health Organization, 2020).  

 Erfðir eiga stóran þátt í því hvort líkur eru á að einstaklingur þrói með sér þunglyndi. 

Þeir sem eiga nána ættingja sem þjást af þunglyndi eru í mun meiri hættu á að fá þunglyndi 

sjálfir ólíkt þeim sem eiga engin líffræðileg tengsl við þunglynda einstaklinga. Tegundir 

þunglyndis geta verið mismunandi á milli fjölskylduaðila í sömu fjölskyldu og ólíkt að styrk. 

Sumir finna aðeins fyrir mildu þunglyndi sem skerðir lífsgæði að litlu leyti á meðan aðrir eiga 

við alvarlegt þunglyndi að stríða sem hefur gríðarleg áhrif á daglegt líf þeirra (Klein og 

Wender, 2005). Niðurstöður tvíburarannsókna hafa leitt í ljós að ef annar eineggja tvíburanna 

er með þunglyndi þá er í 33-70% tilfella hinn tvíburinn með sömu röskun þrátt fyrir að 

tvíburarnir hafi alist upp á sitt hvoru heimilinu og við ólíkar aðstæður (Kendler og Prescott, 

1999; Klein og Wender, 2005; McGuffin o.fl., 1996). Rannsóknir á ættleiðingum í tengslum 

við geðraskanir styðja ofangreint og sýna fram á að tíðni lyndisraskana, líkt og þunglyndis á 

meðal ættleiddra barna, var frekar tengt við sambærilegar raskanir líffræðilegra ættingja en 

við ættleiðingar fjölskylduna (Klein og Wender, 2005; Wender o.fl., 1986). Benda 

niðurstöður þessara rannsókna til þess að erfðir geti verið veigamikill þáttur í orsökum 

þunglyndis. Nýleg langtímarannsókn Kendler og fleiri (2018) gefur til kynna að áhrif erfða 

og umhverfis sé jafnari en áður var talið. 

 Talið er að þunglyndi geti stafað af efnaójafnvægi, nánara tiltekið skorti á mónóamín 

taugaboðefnum í heila, seratóníni, noradrenalíni og dópamíni. Ýmis taugaboðefni eru talin 
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eiga þátt í stjórnun á skapi og virðast ofangreind taugaboðefni spila stórt hlutverk í þunglyndi 

(Klein og Wender, 2005).  

Áföll, erfiðleikar og streituvaldandi atburðir eru áhættuþættir sem auka líkur á 

þunglyndi, eins og skilnaður, alvarleg veikindi og fjárhagserfiðleikar svo eitthvað sé nefnt 

(Kendler o.fl., 1999). Sýnt hefur verið fram á að vanræksla og misnotkun í æsku getur leitt til 

þunglyndis (Humphreys o.fl., 2020). Þá eru tengsl við erfiðar fjölskylduaðstæður svo sem 

misnotkun fjölskyldumeðlims á vímuefnum og þunglyndis aðstandenda hans (Ólafsdóttir 

o.fl., 2018). Twenge (2020) bendir á að aukin notkun tækni og tækja (e. technology) svo sem 

smartsíma geti verið orsakaþáttur í aukinni tíðni þunglyndis. Þá hafa erfðafræðilegir þættir 

minni áhrif og áföll og erfiðleikar meiri áhrif í þunglyndi hjá eldra fólki (Hallgrímur 

Magnússon, 2004). 

2.1.4 Afleiðingar 

Þunglyndi getur leitt til langtíma skerðingar sem hefur áhrif á félagslegt líf, vellíðan, 

sambönd og gæði lífs (Aouizerate og Haffen, 2019). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-

stofnuninni er þunglyndi leiðandi orsök örorku um heim allan og sjúkdómsbyrði þunglyndis 

er mikil (World Health Organization, 2020). Sjúkdómsbyrði geðraskana, þar á meðal 

þunglyndi, er sambærileg við alla líkamlega sjúkdóma samanlagt. Þunglyndi dregur úr 

lífsgæðum og talið er að sá sem þjáist af þunglyndi búi að jafnaði við 50% meiri fötlun en 

þeir sem búa við sykursýki eða astma. Talið er að þunglyndi hafi jafn neikvæð áhrif á 

lífslíkur og reykingar og offita. Þeir sem þjást af sjúkdóminum eru einnig líklegri en aðrir til 

að fá aðra sjúkdóma svo sem hjartasjúkdóma, lungnasjúkdóma og gigt. Ef einstaklingur er 

með þunglyndi eða kvíða og fær hjartaáfall, er hann helmingi líklegri til að deyja í kjölfar 

þess en sá sem þjáist ekki af þunglyndi. Sjúklingar með krabbamein, sem þjást af þunglyndi, 

eru þá allt að 40% líklegri til að deyja en þeir sem fá krabbamein án þess að þjást af 

þunglyndi (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016).  

Afleiðingar þunglyndis snerta ekki aðeins einstaklinginn sjálfan heldur hefur áhrif á 

fjölskyldu hans og nærumhverfi, sem og á samfélagið í heild. Þunglyndi dregur úr getu 

einstaklings til að vera virkur á vinnumarkaði og hefur neikvæð áhrif á frammistöðu í vinnu 

og námi. Atvinnuþátttaka er minni, veikindadögum fjölgar og framleiðni minnkar, sem hefur 

áhrif á afkomu ríkissjóðs (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016).  

Alvarlegasta afleiðing þunglyndis er aukin hætta á sjálfsvígum. Á heimsvísu fremja 

um 1 milljón manna sjálfsvíg á hverju ári og fyrir hverja manneskju sem fremur sjálfsvíg eru 

að minnsta kosti tuttugu eða fleiri sem gera tilraunir til þess að enda líf sitt (Marcus o.fl., 
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2012; World Health Organization, 2017). Á síðustu tíu árum eru sjálfsvíg á Íslandi að 

meðaltali 40 á ári hverju (Embætti landlæknis, 2020). 

2.1.5 Meðferð 

Ýmsar meðferðir eru í boði við þunglyndi. Þær meðferðir sem einkum eru notaðar af fagfólki 

til meðhöndlunar þunglyndis eru viðtalsmeðferð og lyfjameðferð (Landspítali, e.d.; Thapar 

o.fl., 2012). Viðtalsmeðferð og lyfjameðferð í sambland eru talin veita betri árangur en 

lyfjameðferð ein og sér (Pétur Hauksson o.fl., 2017; Dunlop o.fl., 2019). Talið er að 

lyfjameðferð geti dregið úr einkennum þunglyndis á meðan viðtalsmeðferð hjálpi til með 

félagslega virkni og því er samsláttur meðferða árangursríkur. Þá eru ýmsar aðferðir sem hinn 

þunglyndi getur beitt heima við án sérfræðiaðstoðar, bæði einar og sér eða samhliða öðrum 

meðferðum (Baird og Chung, 1999; Klein og Wender, 2005). 

2.1.5.1 Viðtalsmeðferð 

Viðtalsmeðferð (e. psychotherapy) er almennt heiti yfir meðferðarform þar sem notast er við 

samtal við sálfræðing, geðlækni eða annan sérfræðing, sem meðhöndlun á geðrænum vanda. 

Felst meðferðin í því að fræðast um sjúkdómsástand, hegðun, tilfinningar, hugsanir og unnið 

með aðstoð sérfræðingsins. Kenndar eru nýjar aðferðir og hagnýt bjargráð til að takast á við 

aðstæður. Margar tegundir viðtalsmeðferða eru í boði og eru nálganir oft ólíkar. Getur skipt 

máli hvaða geðræna vanda er verið að meðhöndla auk þess sem mismunandi er hvað gagnast 

hverjum og einum. Við þunglyndi og kvíðaröskunum er algengast að beitt sé hugrænni 

atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy) (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016; 

Mayoclinic, 2016; Thapar o.fl., 2012). Hún byggir á því að líðan og hegðun ráðist af því 

hvernig einstaklingurinn hugsar og hvernig hann túlkar veruleikann (Teater, 2013). Byrjað er 

á að greina aðstæður og læra á þær ósjálfráðu hugsanir sem fylgja í kjölfarið, þá er metið 

hvaða áhrif atferli hefur á líðan einstaklingsins. Því næst lærir einstaklingurinn að endurmeta 

hugsanir á skipulagðan hátt og að breyta hegðun á þann hátt að honum fer að líða betur 

(Magnús Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011). Batahlutfall þeirra sem fara í hugræna 

atferlismeðferð er um 60% og er það betra árangurshlutfall en margra annarra meðferða 

meðal annars ýmissa líkamlegra sjúkdóma (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016).  

2.1.5.2 Lyfjameðferð  

Lyfjameðferð (e. pharmacological treatment) er notkun lyfja sem bæta geðslag og líðan hins 

þunglynda einstaklings. Gæði nútíma geðlyfja hafa dregið úr dvalartíma þunglyndra á 

sjúkrahúsum og bætt getu þeirra til að takast á við sjúkdóm sinn með töku lyfja í stað 
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viðameiri samtalsmeðferða (Tómas Helgason o.fl., 1999). Til eru nokkrir flokkar 

þunglyndislyfja með ýmsa virkni sem hafa meðal annars áhrif á boðefnakerfi heilans eða á 

boðleiðir serótóníns og annarra taugaboðefna, meðal annars með því að hamla upptöku þeirra 

(Harmer o.fl., 2017). Nokkur tími getur liðið frá því að árangur hlýst af þunglyndislyfjum, 

jafnvel nokkrar vikur og gæti þurft að annað hvort auka skammtinn ef tilætluð áhrif koma 

ekki fram eða skipta yfir í annað þunglyndislyf (Embætti landlæknis, 2007c). Er því 

meðferðarheldni aðeins um 50% en talið er að bæta megi það hlutfall með aukinni fræðslu og 

aðhaldi við sjúklinginn (Tómas Helgason o.fl., 1999). 

2.1.5.3 Aðrar aðferðir 

Mikilvægt er fyrir hinn þunglynda að leita sér sérfræðiaðstoðar ef þunglyndið er farið að 

skerða virkni og lífsgæði einstaklings verulega en við vægu til miðlungsdjúpu þunglyndi eru 

einnig aðrar gagnlegar aðferðir sem notast má við án sérfræðiaðstoðar (Jorm o.fl., 2002). 

Slíkar aðferðir eru einnig notaðar sem partur af annarri meðferð (Baird og Chung, 1999). 

Þar sem aðgerðarleysi er stór partur af mynstri hins þunglynda getur aukin virkni 

verið mikilvæg fyrir hann, en talið er að á meðan einstaklingur getur haldið uppi einhverri 

virkni í daglegu lífi þá ýtir það undir betri líðan (Inga Hrefna Jónsdóttir, o.fl., 2017). Þá er 

regluleg hreyfing talin gagnleg við þunglyndi þar sem hún eykur blóðflæði til heila og 

framleiðslu taugaboðefna sem verka við þunglyndi (Plante og Rodin, 1990). Þegar 

einstaklingur hugsar betur um sjálfan sig líkamlega og stundar reglubundna hreyfingu ýtir 

það undir meira sjálfsöryggi og betri sjálfsmynd sem dregur úr þunglyndiseinkennum (Baird 

og Chung, 1999; Kristín Birna Ólafsdóttir, 2018). Tengsl eru á milli næringar og þunglyndis. 

Sýnt er fram á að bætt mataræði, magn og gnægð vítamína og Omega-3 fitu í fiski hafi 

jákvæð áhrif á þunglyndi. Þá getur neysla unninnar kjötvöru, mikillar fitu og sykurs, auk 

koffínneyslu, aukið líkur á sjúkdóminum (Li o.fl., 2017). Þá getur fræðsla og stuðningur 

reynst gagnlegur, þá helst fyrir börn og ungmenni sem þjást af þunglyndi. Stuðningshópar þar 

sem fólk með sama kvilla kemur saman hefur reynst fólki vel og ýmis samtök hafa geta verið 

hjálpleg til að fá aukinn stuðning og fræðslu (National Collaborating Centre for Mental 

Health, 2005). 

2.2 Áhrif og upplifun 

Líkt og steinvala sem framkallar gárur þegar henni er kastað í vatn þá er þunglyndi 

heilsufarsvandamál sem hefur áhrif á mun fleiri en þann sem er að kljást við þunglyndið 

(Fadden, 1989). Þunglyndi einstaklings getur haft margs konar áhrif á ýmsa þætti í lífi 
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aðstandenda hans, á andlega og líkamlega líðan, á félagslíf og aðrar athafnir, áhugamál, 

fjárhagsstöðu og samskipti (Highet o.fl., 2004). Þær takmarkanir og þau neikvæðu einkenni 

sem sá þunglyndi upplifir geta haft mikil áhrif á fjölskyldumeðlimi og aðra aðstandendur, 

sem oft finna fyrir miklum vanmætti og vanlíðan. Aðstandendur hafa í mörgum tilfellum búið 

við erfiðar aðstæður til langs tíma og fundið fyrir miklu álagi og erfiðleikum í tengslum 

sínum við þann þunglynda. Þrátt fyrir að hafa gert sitt besta til að veita stuðning þá verða 

samskipti oft stirð. Aðstandandi finnur fyrir neikvæðum hugsunum og pirring í garð hins 

þunglynda og fjarlægist tilfinningalega (Marshall og Harper-Jaques, 2008). Byrði 

aðstandenda þunglyndra einstaklinga er talsverð og oftar en ekki fá þeir ekki nægilegar 

upplýsingar frá sérfræðingum um sjúkdóminn og vita ekki hvernig þeir eiga að takast á við 

aðstæður (Fadden, 1989).  

2.2.1 Áhrif þunglyndis á fjölskyldueiningu 

Ástríkt samband á milli foreldris og barns hefur mótandi áhrif á það hvernig félagsleg, vitræn 

og tilfinningaleg þróun verður í framtíðinni. Örugg tengslamyndun við barn hefur talsvert að 

segja um það hvernig tilfinningaleg virkni barnsins verður. Þversniðs rannsóknir hafa sýnt að 

tilfinningatengsl á milli foreldris og barns hafa sterk tengsl við þunglyndiseinkenni unglinga 

(Boutelle o.fl., 2009; Goodman og Gotlib, 1999). Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi foreldris 

hefur mikil áhrif á börn þeirra og að þau eigi erfiðara með að aðlagast ýmsum aðstæðum. 

Börnin eru síður líkleg til að sýna jákvætt viðhorf gagnvart lífinu og eiga almennt erfiðara 

þegar komið er á fullorðinsár (Jacob and Johnson, 1997). 

Þunglyndi móður getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir afkvæmi, allt frá fæðingu og 

út lífið. Ungbörn þunglyndra mæðra hafa mælst órólegri, með erfiðara skap og skora ekki 

jafn hátt þegar kemur að andlegum þroska sem og hreyfiþroska. Þau eiga erfiðara með að 

finna aðferðir til sjálfstjórnunar og bregðast við streitu á neikvæðari hátt (Goodman og 

Gotlib, 1999). Þá má greina breytingar á lífeðlisfræðilegum þroska nýfæddra barna 

þunglyndra mæðra, líkamleg heilsa þeirra er lakari og meiri líkur á á að þau þrói með sér 

geðrænan vanda eins og þunglyndi (Marshall og Harper-Jaques, 2008). Áhrif þunglynds 

foreldris eru að auki óörugg tengslamyndun (e. insecure attachment), lakari árangur barns í 

námi, félagsfærni þess síðri, sjálfsöryggi minna og hærri tíðni hegðunarvanda (Goodman og 

Gotlib, 1999; Jacob og Johnson, 1997) 

Neikvæð nálgun foreldra á hinum ýmsum þáttum lífsins teygist yfir á hvernig þeir ala 

upp börn sín og á mynstur fjölskyldunnar, foreldrarnir eiga það þá til að hafa minni 

þolinmæði þegar kemur að hegðun barna sinna. Þunglyndir foreldrar eru líklegri til að álíta 
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sig slæma foreldra, telja sig hafa minni stjórn á þáttum í þroska barna sinna og finnast þau 

vera síður líkleg til að geta haft jákvæð áhrif á börn sín. Það bjagar sýn foreldris á slæma 

hegðun, sem talin er verri en hún raunverulega er, sem endurspeglast í því að börn fá fljótar 

og meiri skammir en hegðun þeirra kallar á. Þegar þau á hinn bóginn standa sig vel er hið 

þunglynda foreldri ólíklegra til að verðlauna börn sín fyrir hina jákvæðu hegðun (Goodman 

og Gotlib, 1999). 

Framangreint birtist í sjálfhverfu, neikvæðari orðaskiptum við börn og aðra 

fjölskyldumeðlimi. Þunglyndi aðilinn sýnir oft óvild gagnvart öðrum, kvartar, sýnir reiði, á í 

átökum við aðra og sýnir depurð og pirring í samskiptum við fjölskyldumeðlimi. Þessi 

neikvæðu samskipti ýta undir lakari tengslamyndun hins þunglynda foreldris við barn og aðra 

fjölskyldumeðlimi, sem eiga það til að draga sig til baka. Hinn þunglyndi á því erfitt með að 

veita fjölskyldumeðlimum þá félagslegu og tilfinningalegu nánd og tengsl sem börn og aðrir 

fjölskyldumeðlimir þurfa á að halda (Goodman og Gotlib, 1999). 

Niðurstöður langtímarannsóknar Weissman og fleiri (2006), sem stóð yfir í tuttugu ár, 

sýnir fram á að börn þunglyndra foreldra séu tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að þróa með 

sér lyndisraskanir og kvíðaraskanir, aðallega þunglyndi og einhverskonar fælni, í samanburði 

við börn foreldra sem kljást ekki við þunglyndi. Börn þunglyndra foreldra voru í um tvöfalt 

meiri áhættu að þróa með sér áfengisvanda og um sex sinnum líklegri til að þróa með sér 

vímuefnavanda.  

2.2.2 Áhrif þunglyndis á samband milli maka 

Makar eru þeir sem af aðstandendum þunglyndra virðast bera mestu byrðina samkvæmt 

rannsóknum, um 40% upplifa slíka vanlíðan í sambandinu að þeir hefðu þurft á 

sálfræðimeðferð að halda (Stjernward og Östman, 2008). Erfiðleikar í samskiptum við maka 

og skortur á félagslegri virkni hefur sterka tengingu við þunglyndi, hversu alvarlegt það er og 

hvernig það þróast (Gabriel o.fl., 2010).  

Í samskiptum milli maka, ef annar er þunglyndur, er skortur á jákvæðum samskiptum 

áberandi og eiga aðilar í sambandinu það til að draga sig til hlés. Neikvæð orðaskipti eru 

algeng þar sem aðilar gagnrýna hinn einstaklinginn eða sjálfan sig og fara í vörn. Slík pör 

eiga að meðaltali í mun minni jákvæðum samskiptum en pör þar sem ekki er þunglyndur 

einstaklingur til staðar (Gabriel o.fl., 2010). Streita er meiri og líkur aukast á því að maki hins 

þunglynda verði einnig þunglyndur. Samkvæmt Coyne og fleirum (1987) voru um 36% til 

40% makar þunglynds einstaklings í geðlægðarlotu með nægilega mörg einkenni til að 

greinast með þunglyndi. 
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 Samantektarrannsókn (e. meta-analysis) 84 rannsókna Pinquart og fleiri (2003) leiddi 

í ljós að makar geta verið í viðkvæmari stöðu en aðrir umönnunaraðilar, þ.e. 

fjölskyldumeðlimir og heilbrigðisstarfsfólk svo dæmi séu tekin. Það er vegna þess að það er 

meira í húfi fyrir þá þegar kemur að sambandinu með hinum þunglynda. Niðurstöður sýna að 

aðstandendur þunglyndra einstaklinga eiga við ýmsa sömu eða svipaða streituvaldandi þætti 

að stríða og umönnunaraðilar einstaklinga með alzheimers og vitglöp (Jeglic o.fl., 2005; 

Pinquart o.fl., 2003).  

Aðstandendur þurfa að taka á sig aukna byrði í daglegu lífi, þá sérstaklega þegar 

þunglyndi einstaklingurinn er langt niðri. Felst það í því að hjálpa hinum þunglynda í hinu 

daglegu lífi, svo sem að borga skuldir, búa til mat og sinna börnum og öðru heimilishaldi. 

Töldu aðstandendur maka sína vera auka byrði sem þeir þurftu að taka á sig og áttu þeir 

sérstaklega erfitt með áhugaleysi þeirra, orkuleysi og stanslausar áhyggjur (Barling o.fl., 

1994; Coyne o.fl., 1987; Jeglic o.fl., 2005). 

Samkvæmt Spangenberg og Theron (1999) geta makar sem eru viðkvæmir fyrir 

streitu og eiga erfitt með að takast á við vandamál haft áhrif á þunglyndi maka síns. Geta þeir 

þá síður stutt hinn þunglynda tilfinningalega sem getur haft í för með sér að þunglyndið 

versnar. Þetta getur skapað vítahring þar sem þunglyndi einstaklings getur aukið streitu hjá 

maka sínum sem veldur því að þunglyndið versnar, sem að nýju eykur streitu hjá maka. 

Þunglyndi getur haft mikil áhrif á kynlíf para sem lýsir sér meðal annars í áhugaleysi 

og breyttri kynlífshegðun. Skert kynferðisleg geta getur verið fylgifiskur þunglyndis og 

kemur fram bæði líkamlega og andlega. Þunglyndir einstaklingar hafa minni, eða engan, 

áhuga á kynlífi, karlmenn eiga erfiðara með að ná stinningu og konur kvarta yfir 

leggangaþurrki. Erfiðara er að fá fullnægingu og getur það einnig tengst notkun 

þunglyndislyfja sem eiga það til að draga úr kynferðislegri örvun (Corliss, 2017; Field o.fl., 

2016). Kynjamunur er til staðar þegar kemur að því hvernig brugðist er við neikvæðum 

tilfinningum. Þegar pör eiga í samskiptum sem gætu endað í neikvæðum tilfinningum eru 

konur líklegri til að bregðast við með því að ögra, ofhugsa eða þvinga aðstæður á meðan 

karlmenn í eru líklegri til að gera lítið úr aðstæðum, leita truflanna frá aðstæðum eða forðast 

samskipti sem gætu endað í neikvæðum tilfinningum (Gabriel o.fl., 2010). 

 Sambönd þar sem þunglyndi er til staðar hafa að megineinkenni lakara náið samband 

á milli maka (Zlotnick o.fl., 2000). Í rannsókn Ruscher og Gotlib (1987) voru borin saman 

ellefu pör þar sem þunglyndi var til staðar við ellefu pör þar sem ekkert þunglyndi var til 

staðar. Samskipti paranna voru tekin upp á myndband og voru tjáning, skap, ánægja í 

hjónabandi og hegðun skoðuð. Í þeim tilfellum þar sem annar aðilinn var þunglyndur sýndu 
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bæði sá aðili og maki hans mun neikvæðara skap eftir samskipti sín á milli heldur en pör þar 

sem ekki var þunglyndur maki. Pörin þar sem þunglyndur aðili var til staðar sýndu minni 

jákvæð orðaskipti sín á milli. 

2.2.3 Meðvirkni 

Aðstandendur geta átt á hættu á því að verða meðvirkir með þunglyndum maka sem lýsir sér 

meðal annars í því að allt er gert fyrir maka, hegðun hans afsökuð og logið fyrir hann 

(Embætti landlæknis, 2009a). Kenningar um meðvirkni (e. codependency) lýsa því að 

meðvirkni sé þegar þarfir einstaklinga mætast á óheilbrigðan hátt í sambandi. Meðvirkni er 

lærð hegðun sem birtist í því að einstaklingur er háður öðrum, meðal annars með þeim 

afleiðingum að viðkomandi vanrækir eða gerir lítið úr eigin sjálfi/sjálfsmynd (Hughes-

Hammer o.fl., 1998). 

Einkennum meðvirkni hefur verið skipt í þrjá flokka: Afneitun/ranghugmyndir (e. 

denial/delusion), tilfinningaleg bæling (e. emotional repression) og áráttuhegðun (e. 

compulsion). Önnur einkenni svo sem lágt sjálfsmat og heilsufarsvandamál geta einnig birst. 

Afneitun/ranghugmyndir felast í vangetu til að sjá heildarmynd aðstæðna sinna og sjá aðeins 

það sem einstaklingurinn vill sjá. Tilfinningaleg bæling felst í að bæla niður tilfinningar sem 

tengjast aðstæðum og hunsa tilfinningarnar sínar í stað þess að bregðast við þeim. Bæling 

tilfinninga getur þá birst sem stjórnsemi eða hroki. Áráttuhegðun felst í því að í stað þess að 

takast á við aðstæður og tilfinningar er tekin upp óæskileg hegðun til að losna eða flýja 

aðstæður (Wegschneider-Cruse og Cruse, 1990). 

Timmen L. Cermank (1986) setti fram tillögu um að meðvirknisröskun (e. co-

dependant personality disorder) yrði viðurkennt í DSM-III árið 1986. Lagði hann til að ef 

einstaklingur sýndi einhverja af neðangreindum einkennum ætti hann við meðvirkni að stríða.  

A) Dregur síendurtekið úr sjálfsáliti sínu til að stjórna sjálfum sér og öðrum þegar tekist 

er á við skaðlegar afleiðingar. 

B) Tekur á sig ábyrgð til að mæta þörfum annarra á kostnað þess að útiloka sínar eigin. 

C) Kvíði og vangeta til að setja mörk í nánd og við aðskilnað. 

D) Bundin í flóknum samböndum við einstaklinga með persónuleikaröskun, 

vímuefnafíkn, aðra meðvirkni eða hvatvísi. 

E) Þrjú eða fleiri af eftirfarandi einkennum: 

1. Notar mikið afneitun. 

2. Takmörkuð stjórn á tilfinningum  

3. Þunglyndi 

4. Ofurárverkni 
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5. Þráhyggju 

6. Kvíða 

7. Misnotkun fíkniefna 

8. Var eða er fórnarlamb líkamlegrar eða kynferðislegrar misnotkunnar 

9. Sjúkdóma tengda streitu 

10. Hefur verið í sambandi við einstakling með áfengis- eða fíknivanda í hið 

minnsta 2 ár án þess að leita sér hjálpar.  

Eins og er hefur meðvirkni eða meðvirknisröskun ekki verið viðurkennt í DSM-5 eða 

ICD-10 (American Psychiatric Association, 2013; World Health Association, 2018). Þar sem 

meðvirkni hefur ekki fengið formlega viðurkenningu meðal ICD eða DSM er hugtakið 

teygjanlegt og getur í fórum fræðimanna og annarra fengið mismunandi merkingu (Cermank, 

1986). 

2.2.4 Upplifun aðstandenda - Rannsóknir 

Að vera aðstandandi einstaklings með þunglyndi getur verið krefjandi og valdið miklum 

neikvæðum áhrifum á líf þess sem stendur honum næst. Aðstandendur finna oft fyrir talsvert 

miklum áhrifum þegar kemur að persónulegu lífi, félagslífi og getur ástandið jafnvel haft 

áhrif á líkamlega heilsu viðkomandi (Wijngaardeno.fl., 2004). Farið verður nokkuð ítarlega í 

fáeinar eigindlega rannsóknir á upplifun aðstandenda til þess að dýpka skilning á þeirra líðan 

enn betur.  

Samkvæmt eigindlegri rannsókn Barker og fleiri (2006) þar sem talað var við níu 

maka þunglyndra einstaklinga kom í ljós að þeir fundu fyrir ýmsum tilfinningum gagnvart 

þunglyndum maka sínum eins og pirringi, reiði og óþolinmæði yfir stöðunni sem þeir voru í. 

Lýstu makar yfir hræðslu yfir að gera illt verra ef þeir tjáðu tilfinningar sínar og þjáðust þeir 

því í hljóði. Makar lýstu hversu erfitt var að sætta sig við stöðuna og að vita ekki hvernig best 

væri að takast á við aðstæður. Mikil óvissa var til staðar þar sem makar voru ekki alltaf vissir 

hver ástæðan var fyrir því að hinum þunglynda leið illa og hvort þeir ættu einhvern þátt í því. 

 Erfiðleikar við að taka við byrði daglegs lífs var áberandi hjá mökum þunglyndra og 

lýstu þeir því hvernig hinn þunglyndi dró sig til baka frá öllum þáttum lífsins. Í kjölfarið gat 

komið langt tímabil þunglyndis þar sem lítil samskipti voru á milli aðila, einmanaleiki var 

ríkjandi og þegar einstaklingurinn varð betri af þunglyndinu var óttinn yfir því að hinn 

þunglyndi dytti niður aftur, mikill. Einnig var lýst erfiðleikum við að styðja hinn þunglynda 

og hjálpa, mikil óvissa var um hvað þeir áttu að gera og hvernig væri best að hjálpa. Einnig 

var það að „tipla á tánum“ áberandi í niðurstöðum þar sem maki hins þunglynda var hræddur 

um að „rugga bátnum“ (Barker o.fl., 2006).  
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 Í eigindlegri rannsókn Ählström og Danielson (2009) var könnuð upplifun sjö 

fjölskyldna á heimilislífi þar sem þunglyndur einstaklingur var til staðar. Lýstu allir 

aðstandendur því að þegar einstaklingur var í geðlægðarlotu var hver dagur erfiður. Skiptist 

þá ábyrgð daglegra verkefna sem þurfti að leysa á milli hinna fjölskyldumeðlimanna. Börn 

upplifðu að þau þyrftu að taka á sig fleiri verkefni þegar foreldri var langt niðri og gerðu þau 

það að eigin frumkvæði, eins og að sinna húsverkum, yngri systkinum og innkaupum. Þau 

þurftu einnig að taka ábyrgð á sínu eigin heimanámi og lýstu þau byrði þess að þurfa að sinna 

verkefnum heimilis eftir langan skóladag. Heimilislíf fjölskyldanna einkenndist af óvissu og 

óstöðugleika og fjölskyldumeðlimir lýstu því hvernig þunglyndi einstaklings drægi úr gleði, 

orku og frumkvæði á heimilinu. Einkenni hinna þunglyndu einstaklinga komu fram í miklum 

pirring, eirðarleysi og reiði og voru þeir oft óþolinmæðir og skapstórir. Hafði þetta áhrif á 

fjölskyldumeðlimi og lýstu þeir hversu óþægilegt það væri að vita ekki hvernig hinn 

þunglyndi yrði þann daginn, hvort líðanin væri góð eða slæm. Börn lýstu því hvernig þau 

gætu séð það um leið hvernig dagurinn yrði með því að horfa á foreldri sitt, töluðu þau um að 

þetta lægi í loftinu. Mikill kvíði var meðal barna sem áttu þunglynda foreldra og höfðu 

nokkur börn miklar áhyggjur. Reyndu þau að vernda yngri systkini til að þau sæju ekki 

hversu erfitt foreldri átti og oft létu þau eins og ekkert væri. Önnur börn lýstu reiði og 

skilningsleysi yfir aðstæðunum. Fjölskyldumeðlimir upplifðu mikla einangrun, hinir 

þunglyndu drógu sig til baka og urðu samskipti lítil þegar einstaklingurinn var langt niðri. 

Lýstu fjölskyldumeðlimir lélegum og oft litlum samskiptum, að það væri nær ómögulegt að 

ná sambandi við hinn þunglynda á stundum og þegar verst lét lá hann í rúminu allan daginn. 

Félagslegt líf varð fyrir áhrifum af líðan hins þunglynda og lýstu margir fjölskyldumeðlimir 

því hversu fáa vini þau ættu og að áhuginn til að eignast fleiri vini væri lítill eða enginn. Börn 

forðuðust samskipti þegar líðan hins þunglynda var slæm og upplifðu sum þeirra hræðslu við 

hvernig viðbrögð þau fengu ef þau nálguðust einstaklinginn. Töldu þau sig vera að trufla. 

Fjölskyldumeðlimir lýstu því samt sem áður að góðir dagar væru afkastamiklir á þeirra 

mælikvarða, þá væri ýmislegt gert með fjölskyldunni. Lýstu aðstandendur því að hinn 

þunglyndi væri oft að reyna að gera sitt besta og að litlu hlutirnir eins og það að einangra sig 

ekki, skipti máli. Sum barnanna töldu ekkert merkilegt þegar þunglynda foreldrið var í 

geðlægðarlotu og það stoppaði þau ekki í félagslegum athöfnum og sum sögðu að þessar 

aðstæður hefðu kennt þeim ýmislegt, meðal annars hefðu þau öðlast meiri skilning á líðan 

annarra (Ählström, Danielson, 2009).  

 Highet og fleiri (2005) komust að sambærilegum niðurstöðum í eigindlegri rannsókn 

sinni, að draga sig til baka og einangra sig var áberandi í hegðun hins þunglynda. Oft var 
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afskiptaleysið slíkt að hinn þunglyndi hreinlega virti ekki aðra viðlits og var honum lýst sem 

alveg tómum. Skap hins þunglynda var þungt og bar á miklum pirring og reiði, og var hann 

einnig dapur og grátgjarn. Aðstandendur lýstu því hvernig þeir gætu verið að taka þátt í 

ánægjulegum athöfnum með hinum þunglynda og allt í einu færi hann að til dæmis að gráta 

sem væri ekki í neinu samræmi við aðstæður. Lýstu þeir einnig viðkvæmni og hversu lítið 

þurfti til að koma hinum þunglynda úr jafnvægi. Hann legðist jafnvel í rúmið í marga daga 

vegna einhvers sem þeir töldu smávægilegt. Upplifðu aðstandendur hinn þunglynda sem 

óöruggan og kvíðinn á stundum og vantaði mikið upp á sjálfsöryggið. Var það áberandi að 

mati aðstandanda hversu óákveðnir hinir þunglyndu voru, einbeiting var léleg og gleymska 

mikil. Einnig var neikvæðni og svartsýni yfirdrifin.  

 Sú tilfinning að stjórnast af lífi annarra var upplifun margra aðstandenda þunglyndra 

einstaklinga samkvæmt rannsókn sem gerð var í Svíþjóð. Voru niðurstöður á sömu leið og 

ofangreindar rannsóknir sýndu. Aðstandendur lýstu því hvernig þeir voru settir í stöðu 

umönnunaraðila, hvernig heimilishald og önnur ábyrgð lagðist á þá og að þeirra þarfir væru 

aldrei í forgangi. Þeirra félagslíf stjórnaðist af hinum þunglynda, þ.e. hvort hægt væri að 

bjóða einhverjum á heimilið og oft urðu vinir fjarlægir. Hafði þunglyndið einnig áhrif á starf 

aðstandanda en veikindi hins þunglynda gat haft það í för með sér að umönnunaraðili gat ekki 

unnið jafn mikið, þurfti að fara úr vinnu til að sinna hinum veika og veikindaleyfi urðu tíðari. 

Atvinna var stundum valin með tilliti til þess að hún hentaði samhliða því að geta sinnt hinum 

þunglynda þegar á þurfti að halda. Lýstu aðstandendur því að vinnan væri góð truflun frá 

vanda heimilislífsins og aðstæðunum þar (Stjernward og Östman, 2008).  

2.3 Bjargráð og úrræði 

Bjargráð (e. coping strategies) eru leiðir eða aðferðir til að takast á við erfiðar aðstæður og 

hjálpa til að gera erfiðan atburð þolanlegri og líðan betri (Landspítali, 2020). Bjargráð eru 

einstaklingsbundin, koma í mörgum formum og hefur persónuleiki einstaklingsins mikið um 

það að segja hvaða bjargráð hann nýtir sér (Cleveland Clinic, 2020).  

Samkvæmt Lazarus og Folkman (1984) eru bjargráð einskonar ferli, breytileg yfir 

tíma og fara eftir því hvaða aðstæður eru fyrir hendi. Samkvæmt þeim er hægt að skipta 

bjargráðum í vandamálamiðuð bjargráð (e. problem focused coping), tilfinningalega miðuð 

bjargráð (e. emotion focused coping) og forðunar bjargráð (e. avoidant coping) (Lazarus og 

Folkman, 1984). Þegar einstaklingar notast við vandamálamiðuð bjargráð þá er áherslan á að 

greina aðstæður og notast við aðferðir sem eru hjálplegar í erfiðum aðstæðunum til að finna 

bestu lausnina. Tilfinningalega miðuð bjargráð byggjast á leiðum til að huga að tilfinningum 
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sem koma upp í kjölfar atburðar eða aðstæðna og beina þeim annað. Þá er áherslan lögð á 

viðbrögð við áreitinu, hvernig því er tekið en ekki endilega hvernig hægt sé að leysa 

fyrirliggjandi vanda eða áreiti. Sem dæmi geta slík bjargráð verið að tjá tilfinningar frjálslega, 

líta á björtu hliðarnar, hreyfing, hugleiðsla, slökun og notkun vímuefna til deyfingar (Anzaldi 

og Shifren, 2018; Lazarus og Folkman, 1984). Forðunar bjargráð er þegar einstaklingur notar 

forðun, afneitun og aftengingu til að bregðast við erfiðleikum (Anzaldi og Shifren, 2018). 

Aðgerðum og athöfnum sem falla undir forðunar bjargráð er ekki ætlað breyta aðstæðum 

(Roth og Cohen, 1986). Felur forðun í sér að einbeita sér að tilfinningum og athöfnum sem 

aftengja einstaklinginn frá hinum þunglynda, tilfinningalega eða frá öðrum þáttum lífsins. 

Fyrir aðstandanda felur það í sér að hann reynir að koma sér undan eða gleyma tímabundið 

streitunni sem er til staðar (Carver o. fl., 1989). 

Vandamálamiðuð bjargráð eru talin gefa bestu niðurstöðuna, ýta undir betri andlega 

líðan og hafa jákvæð áhrif á streitu. Tilfinningamiðuð bjargráð hafa aftur á móti verið tengd 

við meiri streitu og lakari heilsu. Þá er talið að forðunar bjargráð virki síst af öllum þremur 

flokkum bjargráða. Hvaða bjargráð eru nýtt af ofangreindum bjargráðum er mismunandi milli 

kynja en karlar eru líklegri til að nýta sér vandamálamiðuð bjargráð eða forðunar bjargráð á 

meðan konur nota sambland ýmsa bjargráða og eru líklegri til að leita sér stuðnings. Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt að vandamálamiðuð bjargráð eru helst hjálpleg við erfiðar aðstæður þar 

sem breyting er möguleg. Tilfinningalega miðað bjargráð eru almennt hjálplegri þegar 

breytingu er ekki hægt að ná (Anzaldi og Shifren, 2018). Forðunar bjargráð virka þá best í 

aðstæðum þar sem engin uppbyggileg viðbrögð eru möguleg og draga þá úr streitu (Lazarus 

og Folkman, 1984). 

Roth og Cohen settu fram kenningu um bjargráð sem skiptist í tvo hópa, nálgunar 

bjargráð (e. approach coping) og forðun (e. avoidance) og byggir skiptingin á því hvort það 

bjargráð sem nýtt er beinist að ógninni eða frá henni. Nálgunar bjargráð er tilfinningalegt, 

hegðunar eða vitrænt atferli sem er stýrt að ógninni eða neikvæðu aðstæðunum, þar á meðal 

að reyna að leysa vandamálið með einhverjum leiðum eða leita sér upplýsinga. Forðun er 

aftur á móti stýrt frá ógninni eða neikvæðu aðstæðunum; að draga sig til baka, forðast að 

hugsa um vandamálið eða gera annað til að forðast að hugsa um eða takast á við vandamálið. 

Nálgunar bjargráð eru talin hentugri og að þau skili betri árangri en þó er talið að forðun sé 

betri kostur í sumum aðstæðum þar sem hætta er á að sjóði upp úr og aðstæður verði 

stjórnlausar (Carver og Connor-Smith, 2010; Roth og Cohen, 1986).  

Kenningar hafa verið lagðar fram í tengslum við bjargráð, skiptingu þeirra og verkun 

en á heimasíðu Landspítalans er bjargráðum einfaldlega lýst sem allskonar aðferðum sem fá 
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einstaklinginn til að líða betur hverju sinni. Getur það verið allt frá því að anda djúpt, leita 

stuðnings til vinar, fara út í göngu, fá sér kaffibolla, hlusta á tónlist eða annað sem ýtir undir 

betri líðan. Aðstoð og þjónusta hjá fagfólki eru talin flokkast undir stærri bjargráð. Einnig er 

talað um neikvæð og jákvæð bjargráð þar sem neikvæð bjargráð eru talin óhjálpleg og jákvæð 

bjargráð talin hjálpleg og að þau ýti undir jákvæðar afleiðingar (Landspítali, 2020). Þó er það 

ef til vill ekki gagnlegt að greina á milli góðra og vondra bjargráðra fyrir alla og að á stundum 

geta öll bjargráð átt rétt á sér (Anzaldi og Shifren, 2018; Lazarus og Folkman, 1984). 

2.3.1 Hvað er til ráða fyrir aðstandendur? 

Fjölskyldur og aðstandendur einstaklings með þunglyndi hafa oft lítinn skilning og þekkingu 

á hvað þunglyndi er og vita því ekki hvernig takast á við aðstæður. Þar sem fjölskyldur verða 

fyrir áhrifum af þunglyndi fjölskyldumeðlims er mikilvægt að þær leiti sér fræðslu og haldi 

samskiptum opnum þar sem það viðheldur ákveðinni virkni í fjölskyldunni. Fjölskyldan og 

hinn þunglyndi geta haldið ákveðinni rútínu í daglegu lífi og jafnvel ýtt undir jákvæða 

breytingu til langtíma. Það getur reynst árangursríkt þegar fjölskylda tekur virkan þátt í ferli 

þess þunglynda, bæði þegar kemur að því að hvetja hann til að leita sér hjálpar og þegar 

meðferðaferli tekur við (Families for Depression Awareness, 2004; Manczak o.fl., 2017; 

Riebschleger o.fl., 2008). Skilningur fjölskyldu á sjúkdóminum þunglyndi getur haft áhrif á 

hversu árangursrík meðferð er og jafnvel hvort einkenni þess þunglynda aukist eða minnki. 

Hlutverk fjölskyldu eru því fjölbreytt og getur skipt sköpum hvort veittur sé stuðningur og 

hlýja. Að fylgst sé með einkennum getur hjálpað þar sem hinn þunglyndi hefur oft bjagaða 

mynd af heiminum og getur fjölskyldan gefið hlutlausa sýn á virkni og einkenni 

einstaklingsins með þunglyndi (Klein og Wender, 2005).  

Að leita sér þekkingar eykur skilning á ástandi hins þunglynda, einkennum og 

vandamálum. Fræðsla ýtir undir það að fjölskyldumeðlimir ráði frekar við aðstæður, þeir vita 

betur hvernig takast eigi við aðstæður og hvernig er best að hjálpa, auk þess að væntingar til 

hins þunglynda og hvað hann getur gert verða raunhæfari. Þar sem þunglyndi fylgir mikil 

vanlíðan og álag, er mikilvægt að sá þunglyndi finni fyrir stuðningi og hvatningu frá 

aðstandendum og fái aðstoð til að leita sér hjálpar (Families for Depression Awareness, 2004; 

Riebschleger o.fl., 2008). Samkvæmt embætti landlæknis er þó mikilvægt að hinn þunglyndi 

taki sjálfur ákvörðun um að leita sér hjálpar þar sem hann verður að vera tilbúinn að takast á 

við vinnuna sem tekur við (Embætti landlæknis, 2009a). 

 Mikilvægt er að aðstandandi hætti ekki að hugsa um sjálfan sig og felst það meðal 

annars í því að hann sinni áfram sínum áhugamálum, haldi áfram að hitta vini, fái heimsóknir 
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og elti sína drauma. Það getur stuðlað að vellíðan og auknu sjálfstrausti og gerir 

einstaklingum kleift að takast frekar á við ástandið heima við. Fyrst og fremst þarf 

aðstandandi að vita að það er þunglyndi einstaklingurinn sem bera þarf ábyrgð á sínum 

sjúkdómi þrátt fyrir að stuðningur og hvatning sé honum nauðsynlegur (Embætti landlæknis, 

2009b).  

2.3.2 Úrræði í boði á Íslandi 

Fjöldi úrræða, þá sérstaklega í gegnum heilbrigðiskerfið, eru í boði fyrir hinn þunglynda. 

Aðstandandi hefur ekki sama aðgengi nema í þeim tilfellum þar sem áhrifin hafa leitt til 

kvilla, svo sem kvíða eða þunglyndis. Þó eru önnur úrræði, samtök og opinber þjónusta, sem 

hægt er að leita til fyrir ráðgjöf, hjálp og jafnvel til að ræða um stöðuna (Geðfræðsla, e.d.).  

Meðal þeirra má nefna Geðhjálp sem eru samtök þar sem bættur hagur fólks með 

geðfatlanir og geðraskanir er í fyrirrúmi. Bjóða samtökin upp á ráðgjöf án endurgjalds, 

upplýsingamiðlun og hagsmunagæslu. Einnig eru í boði sjálfshjálparhópar fyrir einstaklinga í 

húsnæði Geðhjálpar (Geðhjálp, e.d.). Hugarafl eru félagasamtök einstaklinga sem hafa átt við 

geðvandamál og eru þau staðsett í Reykjavík. Samtökin bjóða upp á ýmsa fræðslu í formi 

myndbanda og hljóðbóka ásamt fleiru. Í Hugarafli er starfræktur aðstandendahópur og eru 

markmiðin þau að styrkja aðstandendur og veita fræðslu ásamt annarri þjónustu (Hugarafl, 

e.d.). Á Akureyri er staðsett geðverndarmiðstöðin Grófin. Miðstöðin er hugsjón hóps notenda 

geðheilbrigðisþjónustu, aðstandenda og fagfólks. Miðstöðin býður upp á hópastarf og fræðslu 

fyrir þátttakendur í Grófinni og aðstandendur, auk þess að vinna að forvörnum (Grófin 

Geðrækt, e.d.). Hjá Píeta samtökunum starfa fagaðilar sem aðstoða einstaklinga yfir 18 ára 

sem eru með sjálfsvígshugsanir eða kljást við sjálfskaðandi hegðun. Samtökin bjóða einnig 

upp á stuðningshópa og ráðgjöf fyrir aðstandendur sem eiga ástvin í vanda eða hafa misst 

ástvin vegna sjálfsvígs (Píeta Samtökin, e.d.). Á vegum Rauða krossins er í boði þjónusta 

fyrir aðstandendur og þá sem eru að kljást við andlega erfiðleika. Hjálparsíminn 1717 er á 

vegum Rauða krossins en einnig er boðið upp á netspjall á 1717.is. Í báðum úrræðum er 

veittur sálrænn stuðningur, hlustun, ráðgjöf og upplýsingar um önnur úrræði sem eru í boði. 

Þessi þjónusta er í boði fyrir þá sem eiga erfitt, til dæmis þá sem eru í sjálfsvígshugsunum, en 

einnig fyrir aðstandendur sem þurfa að leita hjálpar. Þessi þjónusta stendur til boða allan 

sólarhringinn endurgjaldslaust og er algjörlega nafnlaus (Rauði Krossinn, e.d.). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknar, hvers konar rannsóknaraðferð var notuð 

og hvernig framkvæmd rannsóknar fór fram. Lýst verður undirbúningi rannsóknar, hvernig 

viðmælendur voru valdir, hvernig gagnasöfnun fór fram og hvernig unnið var úr þeim 

gögnum sem safnað var. Að lokum er farið í siðfræðileg álitarmál.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) í formi hálf 

opinna (e. semi-structured) einstaklingsviðtala. Eigindleg rannsóknaraðferð er kjörin þegar 

tilgangurinn er að veita skilning á og lýsa fyrirbærum í heimi fólks. Markmiðið er að skoða 

viðfangsefnið frá ólíkum hliðum og ná djúpri þekkingu um efnið frá sjónarhóli viðmælanda 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í eigindlegri rannsóknaraðferð eru viðtöl notuð sem gagnasöfnunaraðferð þar sem 

samskipti á milli viðmælanda og rannsakanda endurspeglar flókið samspil hegðunar, 

hugsana, skynjana og tilfinninga. Slík gagnasöfnun hentar vel þegar skoða á upplifun, reynslu 

og viðhorf einstaklinga. Þótt efni viðtalanna sé að hluta til fyrirfram ákveðið af rannsakanda 

og rammast af spurningum hans, ræðst endanlegt efni þeirra af svörum viðmælenda. 

Upplýsingar eru fengnar fram með persónulegum samtölum og þannig geta samskipti orðið 

mun persónulegri í samanburði við ýmsar aðrar rannsóknaraðferðir þar sem viss tengsl og 

traust geta myndast á milli viðmælanda og rannsakanda. Hafa þarf í huga að ýmsir þættir eins 

og ríkjandi viðhorf og orðræða í samfélaginu geta haft mikil áhrif á hvernig viðmælandi tjáir 

sig þegar kemur að skoðunum og umfjöllun um eigið líf (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Hálf-opin einstaklingsviðtöl eru byggð á opnum spurningum, þar sem stuðst er við 

viðtalsramma (sjá viðauka 2) sem innihalda spurningar tengdu efninu. Sá rammi er nýttur til 

að halda samtalinu á ákveðinni braut. Viðmælendur voru hvattir af rannsakanda til að tala 

frjálslega út frá fyrrnefndum spurningum (Bricki og Green, 2016; Helga Jónsdóttir, 2013). 

Eigindleg rannsóknaraðferð var valin þar sem markmið rannsóknar er ekki að mæla, 

heldur kortleggja og skilja upplifun viðmælanda. Er rannsakandi og þekking hans þannig í 

raun mælitækið (e. research instrument). Hluti af því að ná dýpri skilning á upplifun 

aðstandenda er mannleg nálgun og samtöl. Má líkja því við að ekki nægir að kunna aðeins 

stafi eða orð til að skilja raunverulega þýðingu orða heldur verði að tengja þau við upplifanir, 

tilfinningar og reynslu. Með því að hlýða á og bera saman upplifanir aðstandenda þunglyndra 

megi öðlast dýpri skilning á aðstæðum þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Þar sem hlutverk rannsakanda og túlkana hans, val á spurningum og möguleg tengsl 

hans við viðmælendur, er nauðsynlegt að rannsakandi sé meðvitaður um hlutlægni sitt við 

alla vinnslu gagna. Þá er mikilvægt að rannsakandi hafi undirbúið rannsókn vel og hafi 

ákveðið við upphaf hennar hvernig vinna skal úr upplýsingunum og sé meðvitaður um 

hlutverk sitt og möguleg áhrif á niðurstöðu rannsóknar (Kvale, 1996). 

3.2 Viðmælendur  

Við rannsóknina er stuðst við tilgangsúrtak (e. purposive sample), þá eru viðmælendur valdir 

með því markmiði að þeir henti þörfum rannsóknar og hafi yfir að búa persónulegri þekkingu 

á því viðfangsefni sem rannsakað er (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðmælendur voru fengnir í gegnum tengslanet rannsakanda, orðið var látið berast og einnig 

var haft samband við aðila í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Aðstandendur einstaklinga 

með þunglyndi voru beðnir um að hafa samband ef þeir voru tilbúnir að veita viðtal. Var eina 

skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni að vera aðstandandi þunglynds einstaklings. Fimm 

einstaklingar samþykktu að koma í viðtal en einn hætti við, því voru fjórir sem tóku þátt. 

Viðmælendur voru tvær konur og tveir karlmenn á aldursbilinu þrjátíu til sextíu ára og áttu 

þau öll þunglyndan maka. Allir viðmælendur áttu börn með hinum þunglynda og voru búin 

að vera með maka sínum í að minnsta kosti tíu ár. Í rannsókn þessari eru viðmælendum gefin 

dulnefni í því skyni að gæta að nafnleynd og eru þau hér eftir nefnd: Fannar, Kári, Sóley og 

Anna. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar  

Gagnaöflun hófst í febrúar árið 2021 og stóð til mars 2021 í formi hálf-opinna 

einstaklingsviðtala. Fóru öll viðtölin fram á heimili viðmælanda en rannsakandi áleit 

mikilvægt að ræða við viðmælendur á þeirra heimavelli til að skapa þægilegt og öruggt 

andrúmsloft. Áður en viðtöl hófust var stutt spjall þar sem rannsakandi útskýrði efni, tilgang 

og markmið rannsóknar, þakkaði viðmælendum fyrir að gefa sér tíma í rannsóknina og 

svaraði spurningum um ferlið. Upplýsingarblað var lagt fyrir viðmælendur og útskýrt hvað 

fælist í samþykki þeirra. Viðmælendum var kynnt að viðtöl væru trúnaðarmál, þeir gætu 

dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er og að ekki væri þörf á að svara einstaka 

spurningum kysi viðmælandi að gera það ekki. Viðtölin innihéldu 14 spurningar tengdum 

upplifun og reynslu aðstandenda af þunglyndi og tók hvert viðtal um klukkustund. Flæði 

samtala var gott og leyfði rannsakandi viðmælendum að fara djúpt ofan í þau atriði sem skipti 

þá máli. Var það mat rannsakanda að öllum hafi liðið vel og átt auðvelt með að tjá sig um 
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viðfangsefnið. Í lok viðtals spurði rannsakandi hvort það væri eitthvað sem þeir vildu bæta 

við. Viðtölin voru hljóðrituð til að auðvelda úrvinnslu rannsóknarinnar að fengnu samþykki 

viðmælenda. Viðtölin voru afrituð orðrétt í tölvu innan tveggja daga frá því að þau voru 

tekin. Viðmælendum var boðið að lesa yfir viðtöl sín sem og þær tilvitnanir sem eftir þeim 

eru hafðar í rannsókninni en engar athugasemdir bárust. Gögn voru varðveitt vandlega á 

meðan á rannsókninni stóð og þeim eytt að henni lokinni.  

3.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Viðtöl voru ítrekað lesin yfir og frumgreining hófst á gögnum. Rannsakandi hafði 

rannsóknarspurningar í huga þegar gagnagreining fór fram. Svör viðmælanda voru borin 

saman og greind í megin- og undirþemu út frá viðtölum með því að draga út lykilsetningar í 

vinnuskjal með blýanti og litum. Þemagreining felur í sér að sameiginlegir þættir eru sigtaðir 

upp úr hverju viðtali (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Dregnar voru fram þær tilvitnanir sem einkenndu viðtölin og studdu eða féllu að greiningu og 

þau sett fram í niðurstöðu til stuðnings þemagreiningu rannsakanda. Úr viðtölum voru greind 

tvö meginþemu og undir þeim nokkur undirþemu sem lýstu neikvæðum áhrifum aðstandenda 

og bjargráðum sem nýtt voru. Meginþemun eru neikvæð áhrif og bjargráð. Neikvæð áhrif 

skiptist í fjögur undirþemu: Tilfinningar og viðbrögð, tengslarof, meðvirkni og aukin byrði. 

Bjargráð skiptist í þrjú undirþemu: Persónuleg bjargráð, stuðningur og fræðsla, og úrræði.  

Leitað var ráða lögmanns hvort leyfi þyrfti frá persónuvernd til verndar viðmælendum 

í rannsókn þessari en niðurstaðan var sú að slíkt leyfi væri óþarft þar sem rannsóknin er háð 

upplýstu samþykki og efni viðtala fól ekki í sér söfnun viðkvæmra heilbrigðisupplýsinga, 

heldur aðeins lýsingu á upplifun aðstandenda sjálfra.  

3.4 Siðferðileg álitamál 

Siðferðileg álitamál vega þungt í allri rannsóknarvinnu og eru fjórar siðareglur hafðar að 

leiðarljósi í vísindarannsóknum: Sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan 

felur í sér virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Þá er upplýst og óþvingað 

samþykki viðmælenda mikilvægt og að þeim sé gert skýrt hvert sé markmið og tilgangur 

rannsóknar. Viðmælendur þurfa að vita að þeir geti hætt þátttöku í rannsókn hvenær sem er 

án útskýringa. Skaðleysisreglan felur í sér að gæta þess að enginn skaði hljótist af þátttöku og 

að hugað sé að hagsmunum viðmælenda. Velgjörðareglan felur í sér að einungis séu gerðar 

rannsóknir sem eru öðrum til hagsbóta og að sem minnstu skuli fórna. Réttlætisreglan felur í 
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sér að dreifa birgðum og gæðum af sanngirni svo allir fái það sem þeim ber (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Viðmælendur þessarar rannsóknar undirrituðu upplýst samþykki (Sjá viðauka 1) áður 

en viðtal hófst og farið var yfir efni, tilgang og markmið rannsóknar. Fengu viðmælendur 

upplýsingar um áhættu og ávinning rannsóknar, að þeir gætu hætt hvenær sem er, og að 

fyllsta trúnaðar og nafnleyndar yrði gætt.  
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4. Niðurstöður 

Við greiningu gagna komu fram tvö meginþemu, neikvæð áhrif og bjargráð og undir hvoru 

meginþema eru nokkur undirþemu. Neikvæð áhrif - „Þetta getur allt verið mjög erfitt” 

greindist í eftirfarandi undirþemu: Tilfinningar og viðbrögð, meðvirkni, tengslarof og aukin 

byrði. Bjargráð - „Ýmislegt sem ég hef gert og prófað“ greindist í eftirfarandi undirþemu: 

Persónuleg bjargráð, Stuðningur og fræðsla, og úrræði (Mynd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Tvö meginþemu og undirþemu. 

4.1 Neikvæð áhrif - „Þetta getur allt verið mjög erfitt“ 

Hér verður lýst upplifun aðstandenda á því að vera í lífi einstaklings sem þjáist af þunglyndi. 

Fjallað verður um helstu tilfinningar og reynslu aðstandanda, meðvirkni, tengslarof og einnig 

hina auknu byrði sem aðstandendur þurfa að taka á sig þegar hinn þunglyndi er í 

geðlægðarlotu. 

Neikvæð áhrif 

Tilfinningar og 

viðbrögð 

Meðvirkni 

Tengslarof 

Aukin byrði 

Bjargráð 

Persónuleg bjargráð 

Stuðningur og fræðsla 

Úrræði 

Upplifun og bjargráð aðstandenda einstaklinga með 

þunglyndi 
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4.1.1 Tilfinningar og viðbrögð  

Allir viðmælendur lýstu litrófi tilfinninga í tengslum við hinn þunglynda og hvernig það var 

dagamunur á hvers konar tilfinningar væru við lýði. Tilfinningar þeirra stjórnuðust meðal 

annars af því hvernig hinum þunglynda leið hverju sinni. Þær tilfinningar sem viðmælendur 

fundu helst fyrir voru hjálparleysi, pirringur og óöryggi. Einnig einskonar doði og að þeir 

urðu á stundum samdauna ástandinu. Fannar og Kári lýsa því á þennan hátt: 

Þetta er sko bara… Algjör rússíbanareið sko. Maður getur verið bara alveg lost og…Sko 

bara algjör dagamunur á manni og stundum bara munur á morgnana og svo á kvöldin, 

hjá mér og henni. Maður upplifir alveg flest allar tilfinningar sem hægt er að upplifa sko, 
held ég (Fannar). 

Það er kannski í rauninni ótrúlegt hversu mikið maður hefur fundið í gegnum tíðina. Þá 
meina ég bara allar tilfinningarnar og já, fundið til. Þetta er bara… Skilurðu, að finna allt 

gagnvart manneskjunni er sérstakt, finna vont, finna gott, finna ekkert (Kári). 

Allir viðmælendur töluðu um það að upplifa mikið óöryggi og mikil óvissa fylgdi því 

að vita ekki í hvernig ástandi hinn þunglyndi yrði hverju sinni. Gátu aðstæður verið allt frá 

því að hinn þunglyndi átti góðan dag og sinnti verkefni í að hann ætti slæman dag og lægi 

jafnvel í rúminu óviðræðuhæfur. Viðmælendur lýstu því að þegar maki var í geðlægðarlotu 

gæti hann verið pirraður, dapur, eirðarlaus eða reiður, en jafnframt væri mögulegt að hann 

sýndi engar tilfinningar. Lýstu Fannar og Kári því báðir að suma daga fundu þeir kvíða fyrir 

því að koma heim frá vinnu því þeir vissu ekki við hverju mátti búast. Gekk Fannar svo langt 

að segja að stundum átti hann það til að finna einhverja afsökun til að fara ekki strax heim.  

Þetta er bara stundum bara komið gott, þessi óvissa… Að vita ekki að hverju 
maður gengur þegar maður er búinn að vinna allan daginn og er þreyttur og 

kannski erfitt og svona… Og stundum er ég bara of búinn á því til að takast á við 

það sem er heima… Ég hef til dæmis bara sko… Sleppt því að koma heim, sent 
sms að ég þurfi að vinna lengur að redda einhverjum eða þú veist…. Stundum er 

þetta já, bara of mikið svo er ég bara að horfa aðeins í símanum eða eitthvað, í 

vinnunni sko (Fannar). 

Allir viðmælendur töluðu um að erfitt væri að verða ekki pirraður og reiður við þann 

þunglynda þótt að flestir væru fastir á því að það væri ekki sanngjarnt af þeim. Sóley og Anna 

töluðu um að þær vissu að hinn þunglyndi væri ekki að gera þetta viljandi en eftir erfiðan dag 

væri erfitt að stjórna tilfinningum sínum gagnvart hinum þunglynda. Sóley og Anna fundu 

báðar mjög sterkt fyrir pirring og Anna talaði um hversu oft hún yrði reið við hinn 

þunglynda, eins og upp úr þurru, og hún gæti á stundum ekki hamið sig að hækka róminn. Í 

svörum beggja kvenna kom sterkt fram hversu ósanngjarnt þeim fannst hlutskipti sitt vera 
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þrátt fyrir að þær sýndu vissan skilning á stöðu hins þunglynda. Sóley og Anna lýstu því 

svona: 

Þessi staða, þetta gerir mig svo ofboðslega pirraða að stundum hata ég sjálfa mig 

fyrir það næstum… Ég bara finn hvernig ég pirra mig á öllu sem hann gerir og 

sko ef hann kvartar eða andvarpar eða bara eitthvað þá finn ég alveg bara… Og 

svo verð ég svo reið, svo ofboðslega reið að ég gæti sprungið. Bara þú veist, 
hvernig lenti ég í því að þurfa að sjá um sjúkling sem… Æji þetta er ekki 

sanngjarnt að segja en mér finnst þetta samt svo ósanngjarnt allt saman (Sóley) 

Ég hef búið lengi við þetta ástand og því hef ég náð að stjórna þessu aðeins betur 
en... Þetta getur allt verið mjög erfitt og ég finn fyrir pirring og þarf að vera 

meðvituð um að stoppa mig af… Og bara muna að það gerir ekkert gagn. En sko, 

mér finnst þetta ekki auðvelt og stundum hugsa ég að langi ekki að vera í þessari 

stöðu og að ég eigi skilið annað... Stundum gerir þetta mig reiða, ekki hann 
þannig bara staðan (Anna). 

Allir viðmælendur fundu fyrir öðrum erfiðum tilfinningum í garð hins þunglynda og 

lýstu depurð, hjálparleysi, vonleysi, uppgjöf, vanmætti og einnig hræðslu yfir því hvað hinn 

þunglyndi gæti gert sjálfum sér. Var það meginstef í svörum allra viðmælenda að ofantaldar 

tilfinningar væru yfirgnæfandi þegar hinn þunglyndi var sem dýpst niðri í þunglyndinu.  

Allir viðmælendur lýstu hversu mikið þetta tæki úr þeim og hversu erfitt það væri að 

vita ekki hvað hægt væri að gera í málunum. Viðmælendur voru á sama máli að flestallt hafi 

verið reynt til að láta hinum þunglynda líða betur. Allt frá því að reyna að gleðja hann með 

því kaupa hvaðeina sem hann vildi, með því að dekra við hann, vera ofur-glaður eða mjög 

blíður. Reynt var að verða að óskum hins þunglynda og gera allt sem hann bað um. Töluðu 

allir viðmælendur um að hafa margoft hvatt hinn þunglynda til að leita sér hjálpar, reynt var 

að draga hann út, meðal annars í göngutúra, og hann hvattur til að borða hollari mat. Tóku 

næstum allir viðmælendur á sig aukna ábyrgð, meðal annars verkefni sem hinn þunglyndi átti 

að ljúka. Tveir viðmælenda töluðu um að þeir hafi hringt fyrir hinn þunglynda, hvort sem það 

var að panta tíma einhverstaðar eða tilkynna veikindi. Einnig töldu viðmælendur sig vera 

búnir að reyna allt þegar kom að því að láta hinn þunglynda skilja hversu slæmt ástandið væri 

fyrir hann, sig og fjölskylduna. Höfðu sumir prófað hörku, sagt maka að „komast bara yfir 

þetta”, að aðrir höfðu það verra, vera „kaldir”, gráta og öskra. Viðmælendur áttu sameiginlegt 

að finnast í raun ekkert virka þegar hinn þunglyndi var langt niðri og tjáðu allir að þeir væru 

einfaldlega farnir að draga sig til baka til að geta haldið áfram með lífið svo þeir myndu ekki 

detta niður sjálfir í neikvæðni. Kári taldi sig hafa náð einskonar jafnvægi eftir mörg ár í 

sambandi með þunglyndum einstakling en hann talaði um að það virkaði best að draga sig til 

baka en á sama tíma sýna skilning og vera til staðar. Hinir viðmælendurnir tóku í sama streng 
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þrátt fyrir að þeir töldu sig ekki hafa náð jafnvægi og þyrftu stundum að minna sig á að sýna 

skilning og alúð. Töluðu Fannar og Sóley um að verða samdauna ástandinu: 

Eftir þennan tíma að lifa með þessu þunglyndi þá er bara… Maður er svo dofinn, 

eða þú veist, svona samdauna þessu ástandi. Ég er farinn að bakka, fara til baka 

þegar hún er dottin langt niður því mér finnst ég bara ekkert geta gert í 

stöðunni… Svo ég gleymi eiginlega bara stundum að henni líði illa… Sko ég veit 
að þetta hljómar hræðilega en þetta er bara… Ég er… Þetta er bara vaninn og 

þegar maður er bara vanur að einhver er alltaf í vondu skapi að þá bara er þetta 

svona venjulegt. Ég á að vera meira að sýna henni ást og svona (Fannar). 

Æji þetta er bara svo þreytt eða skilurðu… Maður er bara orðin svo vanur þessu 

og í byrjun í sambandinu þá var ég alveg fullt að reyna og reyna, hélt að ég gæti 

komið honum upp. En svo bara veit ég að það er ekkert hægt. Ég bara geri mitt 

og hann verður bara að fá að gera sitt (Sóley). 

4.1.2 Meðvirkni  

Upplifun allra viðmælanda var sú að það væri mjög krefjandi að vera aðstandandi þunglynds 

einstaklings. Ásamt því að takast á við allskonar tilfinningar lýstu viðmælendur einkennum 

meðvirkni sem litaði samband þeirra og heimilislíf. Viðmælendur áttu erfitt með að setja 

hinum þunglynda mörk og tóku ítrekað þarfir hans fram yfir sínar eigin. Þá sögðu Kári, 

Fannar og Anna að þau héldu skoðunum sínum fyrir sig og áttu þau það til að gera lítið úr því 

hvernig þeim liði. Afneitun var áberandi meðal viðmælenda og yfirleitt var ekki rætt við hinn 

þunglynda um ástandið. Töluðu Anna og Fannar um hversu mikið leyndarmál þunglyndið 

væri og að gætt væri að því að enginn kæmist að því hversu slæmt það væri á stundum. Lýstu 

þau því á þennan hátt: 

Ég veit ekki hversu oft ég hef í raun þurft að hreinlega ljúga fyrir hann, segi þá að 

hann sé að gera eitthvað annað eða hafi þurft að vinna eða sinna einhverju. Ef það 
er til dæmis veisla og honum líður mjög illa þá hef ég til dæmis sagt hann sé með 

í maganum eða hann þurfti að sinna einhverju mikilvægu. Það þarf að passa að 

ímyndin brotni ekki (Anna). 

Þetta er bara svo mikil meðvirkni og maður byrjar á því að vilja vera góður því 

maður skilur að hún geti bara ekki mætt. Svo vill maður ekki eyðileggja hvernig 

fólk sér hana og maður veit að hún yrði kannski ekki sátt við það ef maður myndi 
bara segja, já hún er bara liggjandi upp í rúmi, grátandi. Ég hef afsakað hana í svo 

mörg skipti og stundum þarf maður að passa sig að… Ég veit ekki, flækjast ekki í 

sínum eigin lygum skilurðu, bara hvað sagði ég að hún hafi verið að gera 

(Fannar). 

Það var áberandi meðal viðmælenda sú upplifun að finnast þeir þurfa að „tipla á 

tánum“ í kringum hinn þunglynda því þeir hræddust afleiðingar. Upplifun viðmælenda var sú 

að hvert orð gat haft neikvæðar afleiðingar, ef þannig lá á hinum þunglynda gátu þeir átt von 

á gagnrýni ef þeir sögðu eitthvað vitlaust. Þótti viðmælendum mikilvæg sú áhersla að „vagga 
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ekki bátnum“ til að heimilislíf færi ekki úr skorðum. Anna sagði að hún gerði sér grein fyrir 

því að öll fjölskyldan væri sennilega meðvirk og þar væru börnin ekki undanskilin. Börnin 

gættu sín á hvernig þau hegðuðu sér nálægt hinu þunglynda foreldri þegar ástand þess var 

slæmt og áttu það til að forða sér af heimilinu þegar þeim fannst andrúmsloftið of þrúgandi.  

Viðmælendur reyndu sitt besta að halda heimilislífi sem eðlilegustu og lýstu þeir því 

að gagnvart börnum sínum reyndu þeir að fela eða gera lítið úr ástandinu. Viðmælendur áttu 

það sameiginlegt að „setja upp andlit” fyrir aðra fjölskyldumeðlimi og jafnvel þykjast vera 

mun hressari eða jákvæðari en þau í voru í raun. Það var því ekki rætt opinskátt um þunglyndi 

á heimilinu og átti það sérstaklega við þar sem voru ung börn. Algengt var að foreldrar segðu 

við börnin að það væri ekkert að ef þau spurðu og afsakanir voru tíðar. Anna lýsti því svona: 

Fyrir börnin þá er þetta eitthvað sem ég hef alltaf gert og mun alltaf gera held ég. 

Þau eiga ekki að finna fyrir svona og ég reyni að halda áfram lífinu, að allt sé 

bara fínt og gott... Pabbi er þá lasinn og allir verða lasnir. Pabbi er svo þreyttur 

því jú það verða allir þreyttir en pabba líður aldrei illa... Þetta er svona smá 
feluleikur (Anna).  

4.1.3 Tengslarof  

Áberandi var í svörum allra viðmælenda ákveðin fjarlægð í sambandi aðstandanda við hinn 

þunglynda, sérstaklega þegar hinn þunglyndi var langt niðri. Einkennandi var að hinn 

þunglyndi drægi sig til baka frá svo til öllum athöfnum daglegs lífs þegar honum leið mjög 

illa og tók hann lítið sem ekkert þátt í fjölskyldulífi. Allir viðmælendur töluðu um að erfitt 

væri að nálgast hinn þunglynda þegar hann var í geðlægðarlotu og ef þeir gerðu tilraun til að 

fá hann til að taka þátt í einhverju var annað hvort lítið um svör eða jafnvel hreytt í þá. Voru 

allir á sama máli að af reynslunni hafi þeir lært að trufla ekki ef hinn þunglyndi var langt 

niðri. Á sama tíma og hinn þunglyndi dró sig til baka þá lýstu viðmælendur hvernig þeir 

gerðu slíkt hið sama, var fjarlægðin bæði líkamleg og andleg. Anna lýsir því svona: 

Þetta hefur haft mikil áhrif á okkur, okkar samband. Ef hann er mjög mikið niðri 

þá er í raun engin samskipti okkar á milli þannig lagað. Eða ekki einu sinni þegar 

hann er langt niðri einu sinni, það er bara þögn á milli okkar. Hann vill ekki tala, 
vill ekki taka þátt í neinu, hann vill ekki hlusta á mig og eftir öll þessi ár er þetta 

orðið vani. Ég finn það líka bara á mér að ég loka á hann andlega, ég er ekki beint 

svona köld en ég er meira svona… Kannski hlutlaus, hann er bara þarna og það er 
allt í lagi. Kannski til að taka þetta ekki of mikið inn á mig (Anna). 

Kári upplifir mikla fjarlægð á milli hans og maka þegar þunglyndi er djúpt, hefur það 

mikil áhrif á nánd og kynlíf að hans mati: 

Það er sorglegt hvernig þetta er, stundum er þetta allt í lagi og verður alltaf skárra 

þegar hún er góð. Þá er allt frekar gott þannig þótt það sé fullt af svona drasli 
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undir niðri sem leysist ekkert… En þegar hún er mikið niðri þá bara… Þá er bara 

rosalega mikil svona… Það er bara engin nánd og ég á það til að verða bara 
kaldur. Ég finn mikla höfnun og bara mjög mikið þegar hún segir nei við kynlífi 

sem er eiginlega alltaf. Það er… Það bara svona…. Hefur mikil áhrif á sambandi 

að… Kona og karl á að vera saman og það að missa af þessari nánd er… Hefur 

áhrif á allt annað (Kári). 

Upplifun viðmælanda var einnig sú að vegna vanlíðunar vildi hinn þunglyndi ekki 

mikið fara utan við heimili sitt og því var lítið gert saman. Töluðu Kári og Fannar um að 

þegar hinn þunglyndi var ekki í geðlægðarlotu væri minni fjarlægð á milli þeirra og það væri 

ýmislegt gert eins og að fara út að borða og út í göngutúr svo dæmi séu nefnd. Fundu þeir þá 

vonarneista um að allt yrði í lagi og að tengingin væri til staðar. Fannar sagði: 

Alltaf þegar henni líður betur þá held ég að lífið verði gott, nú verði allt bara flott 

og þá finn ég að ég elska hana. Þá sé ég hana loksins brosa og við getum grínast 

saman og svona, brasað en… Svo bara kabúmm, alltaf kemur þetta tímabil aftur 
og ég er alltaf skíthræddur við það því ég veit að hún týnist aftur. Ég bara…. Ég 

er hræddur um að bilið verður of mikið, veggurinn bara muni haldast uppi og… 

Ég er hræddur um hvernig þetta endar (Fannar). 

Hins vegar töluðu þeir báðir um þegar ekkert væri gert saman þegar geðlægðarlota 

væri til staðar hefði það mikil áhrif á þá. Fundu þeir fyrir neikvæðu tilfinningunum og báðir 

lýstu einskonar vegg sem þeir settu upp til að vernda sig. Kári talaði um að eftir mörg ár í 

sambandi væri sífellt erfiðara að taka svokallaða „vegginn” niður, að það væri orðið meiri 

vani að vera kaldur gagnvart hinum þunglynda. Talaði hann um að það þyrfti að taka vissa 

ákvörðun af hans hálfu að hleypa hinum þunglynda að sér aftur. 

Sóley talaði um að vegna þess að þetta ástand skapaði rifrildi og spennu leiddi það til 

þess að þau vildu ekki vera nærri hvort öðru og í raun væri hún annað hvort að rífast við hann 

og tuða eða þá að forða sér burt. Skapaði hvort tveggja mikla gjá á milli þeirra og hugsaði 

hún oft um skilnað. Einnig var talað um einmanaleika sem fylgir því að vera aðstandandi 

þunglynds einstaklings þegar hann væri í geðlægðarlotu og upplifunin að standa einn, var 

sterk. Talaði Anna um að hún væri orðin vön því að standa ein og að hún teldi 

einmanaleikatilfinninguna minnka með árunum. Kári og Fannar töluðu hins vegar um að 

einmanaleikatilfinningin væri yfirgnæfandi á verstu stundunum og báðir töldu sig standa eina 

tilfinningalega og þegar kom að því að taka ábyrgð daglegs lífs. Var Kári þó á sama máli og 

Anna að hann væri orðinn vanur þessu og því væri þetta auðveldara en það var fyrst í þeirra 

sambandi. 

Lýstu viðmælendur því að þegar hinn þunglyndi væri langt niðri hefði það einnig 

áhrif á börn þeirra. Kári talaði um að stundum gerðu börnin tilraun til að sýna foreldri sínu 
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eitthvað en sæju fljótt ef það lá ekki vel á og voru þau þá fljót að bakka. Taldi Kári það skapa 

fjarlægð á milli barns og hins þunglynda foreldris. 

4.1.4 Aukin byrði  

Þunglyndi einstaklings hafði mikil áhrif á heimilislíf og teygði sig yfir alla anga lífsins, hvort 

sem það kom að barnauppeldi, félagslífi, heimilisverkum, fjármálum eða annarri ábyrgð.  

Viðmælendur töldu að þeir þyrftu að taka á sig aukna byrði þegar kom að verkefnum daglegs 

lífs og var það þeim krefjandi á tímum. Kári segir:  

Ég sko… Æji ég hef alltaf reddað öllu sem þarf að redda. Ef hún er out þá verð 
ég bara að halda áfram lífinu og við börnin, við höldum áfram öllu og hlæjum og 

brösum saman. Ég sinni því sem þarf að sinna, það þarf gera til fyrir börnin í 

skólann, keyra þau til og frá, elda og... Hjálpa með heimalærdóminn, þrífa 
heimilið, muna að þrífa handklæðin og svona dæmi. Ég get talið endalaust upp en 

þegar hún er out þá er ég bara einstæður en það er sem betur fer ekki alltaf sem 

hún er það langt niðri að hún gerir bara ekkert (Kári). 

Sóley tók í sama streng:  

Ég þarf bara að gera allt hérna á heimilinu, ekki séns að hann setji í þvottavél eða 

sjái um annað. Ef hann er ekki alveg lengst ofan í holunni þá brasar hann eitthvað 

en það er samt ekki jafn oft og ég myndi vilja. Ég tuða yfir að hann hjálpi aldrei 

en veit að það gerir ekkert. Það er líka bara erfitt þegar það er mikið álag á mér í 
vinnunni og svo er mikið í gangi hjá fjölskyldunni en samt þarf ég að gera þetta 

allt saman. Við erum að tala um að ég þarf að gera allt, sko elda, þrífa, koma 

börnunum í háttinn, fixa allt sem þarf að fixa eins og í peningamálum og svona. 
Ef það er eitthvað vesen þá kvartar hann og bara sekkur inn í sig og ræður ekki 

við hlutina. Hverfur bara inn í símann sinn. Ég bara þarf að díla við það (Sóley). 

Viðmælendur lýstu því að djúp geðlægðarlota hins þunglynda hefði einnig áhrif á aðra 

fjölskyldumeðlimi en þeir töldu að börn væru næm og finndu fyrir því þegar hinu þunglynda 

foreldri leið ekki vel. Hins vegar töldu allir viðmælendur að þeir gætu gert ástandið bærilegt á 

þann hátt að það væri ekki að hafa mikil áhrif á börnin. Þó viðurkenndu viðmælendur að 

börnin hefðu vit á að vera ekki mikið í kringum einstaklinginn þegar svo lá á. Leituðu börnin 

þá frekar til viðmælenda með vandamál sín.  

Fannar taldi að það væri óhjákvæmilegt að það komi skarð á milli hins þunglynda og 

annarra fjölskyldumeðlima og að erfitt væri fyrir þau að treysta manneskjunni fyrir 

tilfinningum og öðru. Þegar það væri komið í vana að einstaklingurinn dragi sig til baka og 

sýndi engan eða lítinn áhuga þá ósjálfrátt lærðu fjölskyldumeðlimir að vera ekki að leita til 

þeirrar manneskju. Því lenti það ítrekað á honum að sjá um að hlúa að andlegum, 

tilfinningalegum og líkamlegum þörfum barna sinna.  

Talaði Kári um að þunglyndi maka hefði áhrif á innkomu heimilis, að vegna sjúkdóms 

síns hefði maki hans ekki verið mikið á vinnumarkaðnum og því var afkoma heimilis alfarið 
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á herðum Kára. Lýsti hann hversu hamlandi ástandið væri fyrir hinn þunglynda, eins og geta 

hans til að mennta sig til þess að fá betri vinnu, því sjúkdómurinn gat gert það að verkum að 

hinn þunglyndi gat ekki sinnt því sem sinna þurfti. Auka álag hafði slæm áhrif á þunglyndi 

maka. Skipti það ekki máli hvort álagið sem skapaðist lá á Kára, til að mynda í starfi, eða á 

maka hans og reyndi Kári því að taka á sig það sem hann gat.  

Draumar aðstandanda voru ekki eltir vegna ástands heima fyrir og töluðu 

viðmælendur um að þunglyndi maka hefði áhrif á félagslíf að einhverju leyti og hvaða 

áhugamál þeir völdu sér. Lýsir Sóley þessu svona: 

Ég er svona draumóramanneskja og ég…Sko, það er svo margt sem mig langar 
að gera, ferðast, klifra upp á fjöll og já...Ég elska að prófa eitthvað nýtt en ég hef 

bara ekki gert það vegna þess sem ég þarf að hugsa um. Það er nóg að gera heima 

og ég er stundum bara búin á því og langar bara að sofa. Ég er aðeins farin að 
reyna að láta draumana mína rætast núna en þessi staða gerir þetta erfiðara, allt 

sem liggur á herðunum og það er ekki alltaf tími fyrir mig að gera það sem mig 

langar að gera, eins og áhugamál og svona (Sóley). 

Aðrir viðmælendur voru á sama máli og töldu að vegna álags heima fyrir og hversu 

mikið meira þeir þyrftu að gera og bera ábyrgð á þá væri vinum eða áhugamálum ekki sinnt 

sem skyldi. Kári taldi að í gegnum sambandstímann hafi hann á stundum sleppt að hitta vini 

vegna þess hve illa maki hans tók í það. Gagnrýndi hún þá að hann væri að fara frá henni. 

Þegar hann sinnti áhugamálum sínum þá kvartaði maki hans yfir því að það væri margt sem 

þyrfti að sinna, fjölskylda og annað heima við og fannst honum það ósanngjarnt þar sem hann 

sá þá þegar um flest allt á erfiðu stundunum.  

 

4.2 Bjargráð - „Ýmislegt sem hefur verið gert og prófað“ 

Hér verður fjallað um þau bjargráð sem aðstandendur einstaklinga hafa nýtt sér, stuðning og 

fræðslu og einnig hvaða úrræði þau hafa notað sem í boði eru hér á landi. 

4.2.1 Persónuleg bjargráð  

Mismunandi var hvernig viðmælendur tókust á við þunglyndi maka síns og lýstu þeir ýmsum 

aðferðum til að gera ástandið bærilegt á verstu tímum. Þeir áttu það sameiginlegt að fjarlægja 

sig frá aðstæðum, sama í hvaða formi það var. Sóley var eini viðmælandinn sem átti það til 

að byrja rifrildi við maka sinn þegar hann var langt niðri og þögull. Lýsti hún því að þegar 

hún sæi að hann væri kominn í „þetta ástand“, brást hún við með því að vilja fara beint í átök 

þrátt fyrir að hún gerði sér mjög fljótt grein fyrir því að það væri ekki rétta ákvörðunin. 

Bakkaði hún yfirleitt fljótt og fjarlægði sjálfan sig af heimilinu til að aðstæður færu ekki úr 

böndunum. Nýtti hún göngutúra mikið sem sitt bjargráð þar sem hún hlustaði á hljóðbækur 
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eða tónlist og lét sig dreyma um eitthvað líf sem væri ekki hennar. Hreyfingin gagnaðist 

henni vel og henni fannst hún geta andað þegar hún var komin í burtu frá heimilinu. Þegar 

heim var komið lýsti hún því hvernig hún færi strax inn í herbergi og forðaðist hinn 

þunglynda. Kári og Fannar nýttu sér einnig hreyfingu sem bjargráð og líkamsræktarsalur var 

sá staður sem þeim fannst þeir geta gleymt sér og byggt sig upp. Báðir lýstu þeir hvernig þeir 

forðast aðstæður með því að annað hvort láta eins og ekkert væri að eða gera minna úr 

aðstæðum. Kári sagði að hann hafi reynt að vera ofur-jákvæður og bregðast við gagnrýni með 

gríni til að létta andrúmsloftið, taldi hann það sitt bjargráð að geta verið léttur og það gert 

ástandið betra. Einnig fannst honum gott að loka sig af með góða bók því þannig gæti hann 

aðeins aftengt sig.  

Fannar taldi sig finna um leið á andrúmsloftinu þegar hinum þunglynda maka leið illa 

og þegar makinn fór að verða pirraður og gagnrýna ætti Fannar það til að fara út af heimilinu 

með barn sitt og gera eitthvað skemmtilegt með því. Eytt var löngum tíma úti og vonaðist 

Fannar að maki sinn yrði í betra skapi þegar heim væri komið á ný. Anna lýsti því einnig 

hvernig hún brást við með því að forða sér frá aðstæðum og loka sig af: 

Það er ýmislegt sem ég hef gert og prófað… Í gegnum tíðina. Ég eiginlega set upp 
vegg og loka á. Ég nota bara þögnina mína því ég veit að það gagnast mér best og 

verndar mig. Ég reyni að vera sem minnst fyrir honum og nota garðinn mikið til 

að láta mér líða betur. Vinn í garðinum og dunda mér, ég get dundað mér bara 
allan daginn ef ég get, alveg fram á kvöld. Svo er ég bara alltaf með eitthvað í 

eyrunum, mér finnst það hjálpa mér að líða betur ef ég er með hljóðbók eða tónlist 

og nýti það í raun alltaf, finnst gott að loka mér aðeins frá umheiminum (Anna).  

4.2.2 Stuðningur og fræðsla 

Viðmælendur voru flestir á sama máli að stuðningur og fræðsla sé gríðalega mikilvægur fyrir 

aðstandanda þunglynds einstaklings. Það að geta leitað til að fjölskyldumeðlims eða vinar 

þegar erfitt er, reyndist þeim flestum ómetanlegt. Að þeirra mati hafði sá stuðningur það í för 

með sér að þeim leið eins og þeir væru ekki einir og að þeir gætu betur ráðið við ástandið. 

Rætt var um að vegna þess að viðmælendur gátu ekki tjáð sig að fullnustu við hinn þunglynda 

um sínar tilfinningar, vandamál og aðra erfiðleika, væri það mikilvægt að hafa einhvern sem 

hlustar á þau og gefur þeim hvatningu og ráð. Sóley og Fannar lýsa því svona:  

Það er gott fyrir aðstandendur held ég, að hafa einhvern nálægt manni sem nennir 

að hlusta á mann kvarta og hreinlega vera ekki sama um hvað maður er að ganga í 

gegnum… Það er svo mikið sem ég bara get ekki talað við hann um og þótt ég 
geri það þá endar það oft bara í einhverjum pirring og rifrildi. Þegar mér líður sem 

verst þá get ég hringt í vinkonur og systur og svona og þá eru þær alltaf til staðar 

(Sóley). 
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Já sko… Ég bara leitaði mér ekki stuðnings lengi vel og var bara einn í þessu öllu 

saman. En svo bara fann ég að ég þurfti að fá að segja einhverjum, að tala um 
þetta. Ég hef falið þetta svo lengi og… Já…. En það hjálpaði alveg að tala um 

þetta, og ég talaði um þetta við einn sem hefur upplifað það sama. Það gerði 

helling, einhver sem skilur mann og getur líka kannski sagt hvernig hann höndlar 

þetta og hvað hann gerir og svona. Svo hefur hann farið í fullt af þú veist svona… 
Meðferðum eða svona stuðningshópum og hefur sagt mér margt sem hann lærði 

og svona... Ég þyrfti að henda mér á eitthvað svoleiðis held ég bara (Fannar). 

 

Kári tók í sama streng og fannst mjög mikilvægt að geta talað um aðstæður við 

einhvern hlutlausan sem sýnir skilning. Hann taldi að allir í þessari stöðu þurfi á því að halda 

að eiga einhvern að sem veitir stuðning og er til staðar þegar ástandið er orðið krefjandi fyrir 

aðstandanda. Talaði hann um hversu mikilvægt væri að fræða sig um sjúkdóm hins 

þunglynda til að vita hvað hann væri að ganga í gegnum. Einnig hefði það nýst honum vel að 

lesa greinar á netinu um þunglyndi því þá hefði hann talið sig betur í stakk búinn til þess að 

hjálpa maka sínum og veita honum meiri stuðning og hlýju.  

Anna var sú eina af viðmælendum sem lýsti því yfir að hún hefði séð eftir því að hafa 

sótt sér stuðning hjá öðrum fjölskyldumeðlimum. Hún upplifði að hún hafi deilt einhverju 

með öðrum sem hefði átt að vera einkamál og að hún væri hrædd um að þetta gæti breytt 

skoðun fjölskyldumeðlima á hinum þunglynda. Hins vegar taldi hún að fræðsla væri 

nauðsynleg til að hafa skilning á ástandi maka síns og hafði hún eytt miklum tíma í að lesa 

sér til um þunglyndi sem og að nýta sér það sem í boði er líkt og greinar, hljóðvörp og annað 

fræðsluefni. Anna hafði nýtt sér internetið til að nálgast greinar með upplýsingum um bæði 

hvað felst í sjúkdóminum, hvað væri hægt að gera og hvert væri hægt að leita til að hjálpa 

einstaklingnum. Einnig hafði hún hlustað á ógrynni viðtala sem snertu málefnið og þótti 

henni gagnlegt að hlusta á einstaklinga sem höfðu þurft að kljást við geðræn vandamál.  

Sóley taldi að mikið framboð væri af fræðsluefni um þunglyndi og nefnir hún 

sérstaklega netið sem góðan gagnagrunn upplýsinga. Taldi hún meira en nóg til af 

upplýsingum tengdum þunglyndi á netinu og að aðgengi væri gott. Fannar taldi upp það sem 

honum hafði fundist hjálplegt: 

Sko ég hef alveg skoðað á netinu en er ekki mikið að skoða greinar og svona. Bara 
frekar svona eins og youtube vídeó og ég hef líka séð eitthvað um þunglyndi inn á 

Heilsuveru sem ég skoðaði. Og svo er ég bara mikið að hlusta á hlaðvörp sem tala 

um allskonar svona sem tengist geðveiki eða sko… Ég meina ekki geðveiki heldur 
svona andleg vandamál og meðvirkni og svona allskonar, bara til að fá að vita 

meira (Fannar).  
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4.2.3 Úrræði  

Viðmælendur höfðu allir leitað sér úrræða utan heimilis vegna þunglyndi maka síns nema 

Fannar. Höfðu viðmælendur nýtt sér heilsugæslustöð sína og talað við heimilislækni um líðan 

aðstandanda. Sóley hafði líka leitað til heimilislæknis vegna eigin tímabundinar vanlíðunar. 

Anna hafði rætt við prest en svörin sem hún fékk voru eins, hinn þunglyndi þarf að vilja 

hjálpa sér sjálfur og leita þar með sjálfur hjálpar. Sjálf hafði hún leitað til sálfræðings til að 

vinna úr sínum eigin málum og bæta líðan. Töldu hún og Sóley að það væri mikið af 

úrræðum í boði hér á landi þrátt fyrir að þær teldu að þau mættu vera sýnilegri. Sóley hafði 

nýtt sér sálfræðiþjónustu fyrir sjálfan sig, hafði haft samband við geðdeild og nýtt sér 

þjónustu hjálparsímans 1717 á vegum Rauða krossins. Þótti henni sú þjónusta mjög góð og 

að aðilinn hinu megin á línunni væri greinilega búinn að fá fræðslu hvernig bregðast ætti við. 

Hins vegar fór tvennum sögum um upplifun á hjálp frá geðdeild. Lýsir Sóley því svona: 

Ég hef sjálf þurft að nýta mér geðdeild fyrir mörgum árum síðan og fékk mjög 

góða þjónustu og allt gert fyrir mig sko. Hins vegar hef ég verið aðstandandi 

aðila sem þurfti mjög á aðstoð geðdeildar að halda því að sko…. Hann vildi bara 
deyja. Hann hafði áður átt við vímuefnavandamál að stríða og þótt hann væri ekki 

að nota akkúrat þarna þegar hann fór þangað, sko ég fór með honum. Þá fékk 

hann bara ekki að koma inn og fékk að heyra þessa setningu, við erum ekki 
afvötnunarstöð. Og vísað frá, ég var svo reið (Sóley). 

Kári lýsti einnig óánægju sinni með þjónustu geðdeildar en hann hafði fyrir nokkrum 

árum reynt að leita hjálpar þar fyrir hinn þunglynda.Var maki hans í alvarlegri geðlægðarlotu 

og var hann ráðalaus. Lýsti hann samtali sínu við starfsmann geðdeildar sem stuttaralegu og 

var lítið um svör. Upplifun Kára af samtali við starfsmann var sú að ef hinn þunglyndi væri 

ekki í sjálfsvígshugleiðingum þá væri í raun ekki hægt að hleypa honum á deildina. Var Kári 

þá ekki viss hvað hann ætti til ráðs að taka en taldi hann að fjöldi úrræða hlyti að vera mun 

betri í dag en þá, þrátt fyrir að hann teldi samt að sýnileiki gæti verið betri. Taldi hann sig 

ekki vita um mikið fleiri úrræði sem í boði voru en geðdeild, bráðadeild og heimilislæknir. Þó 

sagðist hann hafa heyrt um Píeta samtökin og hjálparsímann 1717.  
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5. Umræður 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna upplifun aðstandenda einstaklinga með 

þunglyndi og hvaða bjargráð þeir nýttu sér. Niðurstöður byggja á greinum og rannsóknum 

sem tengjast efninu sem og viðtölum sem tekin voru við fjóra maka þunglynds einstaklings. 

Bar niðurstöðum þessarar rannsóknar að mörgu leyti saman við fræðilega umfjöllun og 

rannsóknir um áhrif og upplifun aðstandenda. 

 Það er krefjandi að vera aðstandandi einstaklings með þunglyndi, þá sérstaklega þegar 

hann er í geðlægðarlotu og var reynsla allra viðmælenda lituð af neikvæðum afleiðingum 

þunglyndis maka þeirra. Upplifun viðmælanda var að miklu leyti sambærileg þótt einstaka 

atriði væru ólík. Bjargráð, sem viðmælendur nýttu sér, voru af ýmsum toga en þó áttu allir 

viðmælendur það sameiginlegt að fjarlægja sig frá aðstæðum og hinum þunglynda þegar 

einstaklingurinn var í geðlægðlægðarlotu.  

 Líkt og kemur fram í eigindlegri rannsókn Barker og fleiri (2006) þá lituðust 

tilfinningar aðstandenda af pirringi, reiði og óþolinmæði og voru óvissa og hræðsla áberandi 

meðal þátttakanda. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru á sömu leið. Allir viðmælendur lýstu 

alls konar tilfinningum sem þeir fundu í garð hins þunglynda og var pirringur og reiði 

yfirgnæfandi. Líkt og þátttakendur í rannsókn Barker og fleiri lýstu, þá var hræðsla yfir 

afleiðingum gjörða og orða sinna áberandi meðal viðmælenda, og voru þeir einnig hræddir 

við að hinn þunglyndi myndi detta í geðlægðarlotu á ný. Óvissa var ríkjandi, tjáðu 

viðmælendur hversu óvissir þeir væru yfir ástæðu þess að hinn þunglyndi fór í geðlægðarlotu 

og einnig að þeir vissu ekki hvernig best væri að bregðast við.  

Niðurstöður sýndu mikið rof á tengslum milli hins þunglynda og fjölskyldumeðlima 

sem var gegnumgangandi í viðtölum við alla viðmælendur. Erfiðleikar við að tjá tilfinningar, 

halda samskiptum opnum og á jákvæðum nótum var einkennandi og skortur á 

samverustundum ýtti undir frekari aðskilnað. Viðmælendur lýstu því hvernig samskipti urðu 

lítil sem engin, hinn þunglyndi drægi sig til baka og einangraði sig. Samræmist ofangreint 

niðurstöðum rannsókna Barker og fleiri (2006) og Highet og fleiri (2005). Töluðu 

viðmælendur um að það gæti verið nær ómögulegt að ná sambandi við hinn þunglynda, á 

stundum lægi hann jafnvel lengi í rúminu og hafði það talsverð áhrif á tengsl þeirra á milli. 

Einnig hafði það að segja hversu pirraður hinn þunglyndi væri oft á tíðum og að viðmælendur 

gætu átt von á gagnrýni eða hreytingi. Rannsókn Ählström og Danielson (2009) tekur í sama 

streng. Vegna þessa forðuðust viðmælendur oft heimilið og hinn þunglynda. Viðmælendur 

töluðu um að setja upp „vegg“ og verða „kaldir“ eða hlutlausir.  
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Meðvirkni var mikil í fjölskyldum allra viðmælanda og var lítið sem ekkert rætt um 

þunglyndi einstaklings, hvorki á milli maka né við börn. Dregið var úr alvarleika ástands og 

gerðar tilraunir til að fela ástandið fyrir börnum og utanaðkomandi. Samkvæmt niðurstöðum 

sýndu allir viðmælenda að minnsta kosti tvö af megineinkennum meðvirkni samkvæmt 

tillögum Cermank um meðvirkni með hinum þunglynda (Cermank, 1986). Einn viðmælandi 

lýsir einkennum þess að hafa dregið úr sjálfsáliti sínu til að stjórna aðstæðum. Lýstu allir 

viðmælenda því að þeir hefðu tekið á sig aukna ábyrgð til að mæta þörfum hins þunglynda á 

sinn kostnað, meðal annars í heimilisstörfum og uppeldi sem og auknu tilfinningalegu 

hlutverki á kostnað þess að geta stundað félagslíf. Báru þau tilfinningar sínar sjálf og deildu 

ekki með maka. Er það í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Stjernward og Östman (2008) 

en samkvæmt henni stjórnast félagslíf aðstandenda af þunglyndinu, þ.e. ef það var slæmt var 

ekki hægt að bjóða vinum heim sem gerði það að verkum að vinir urðu oft fjarlægir. Rauður 

þráður var í gegnum viðtöl við viðmælendur að „tipla á tám“ í kringum hinn þunglynda og 

gæta sín á orðum og gjörðum. Töldu flestir að best væri að halda ástandinu sem stöðugustu 

með því að segja sem minnst og halda í friðinn, sem er í takt við niðurstöður Barker og fleiri 

(2006).  

Allir viðmælendur töluðu um að þeir þyrftu að taka á sig aukna byrði í sambandi sínu 

við hinn þunglynda og er það í samræmi við niðurstöður rannsókna (Ählström og Danielson, 

2009; Barker o.fl., 2006; Highet o.fl., 2005). Sú byrði fólst meðal annars í aukinni ábyrgð 

þegar kom að heimilishaldi, barnauppeldi og öðrum tilfallandi verkefnum. Erfitt var að geta 

ekki deilt með maka sínum áhyggjum sem og ef upp komu erfiðleikar í einkalífi eða vinnu, 

var það auka byrði sem þeir hefðu viljað geta deilt með maka sínum. Deildu allir 

viðmælendur þessari upplifun. Einn viðmælenda lýsti maka sínum á stundum sem sjúkling og 

er það í samræmi við niðurstöður Sternward og Östman (2008) sem sýnir að þátttakendur taki 

á sig stöðu umönnunaraðila og að þar sem hinn þunglyndi legðist á stundum í rúmið var allt 

annað á herðum aðstandanda.  

Allir viðmælendur lýstu einkennum sem falla undir skiptingu bjargráða samkvæmt 

Roth og Cohen (1986) og Folkman og Lazarus (1984). Lýsingar á bjargráðum sem telja má til 

forðunar bjargráða voru áberandi, fólst það í því að fjarlægja sig úr aðstæðum, koma sér ekki 

í aðstæður með því að fara ekki heim og með því að forðast árekstra eða samtal við hinn 

þunglynda. Einn viðmælandi skar sig úr að því leyti að beita frekar tilfinningar bjargráðum, 

tilfinningar voru tjáðar með því að stofna til rifrilda við hinn þunglynda þegar hann var djúpt 

niðri. Þó dró viðmælandi sig fljótlega af heimili og fjarlægði sig líkt og aðrir viðmælendur 

lýstu.  



  
 

37 
 

Samkvæmt niðurstöðum voru bjargráð viðmælenda einnig falin í því að gera lítið úr 

ástandinu eða reyna að létta á stöðunni. Þegar verst lét var áberandi að viðmælendur færu af 

heimilinu og nýttu sér hreyfingu eða annað til þess að láta sér líða betur. Göngutúrar, 

líkamsrækt og útivinna voru nefnd í sambandi við bjargráð sem þeir notuðu og þeim fannst 

árangursríkt fyrir betri líðan. Það var þeirra leið til að takast á við vandamálið, því á þann hátt 

töldu þeir að afleiðingar yrðu ekki jafn slæmar og forðast þannig streitu, þ.e. þannig þyrftu 

þeir ekki að kljást við ákveðnar tilfinningar, lenda í rifrildi sem myndu þá jafnvel draga dilk á 

eftir sér og gera stöðuna verri. Það er í takt við kenningar Lazarus og Folkman (1984) ásamt 

Roth og Cohen (1986) um forðun sem bjargráð. Viðmælendur nýttu sér einnig tónlist, 

hljóðbækur og annað slíkt til að láta sér líða betur.  

 Stuðningur og fræðsla voru flestum viðmælendur nauðsynlegur og höfðu allir 

viðmælenda sótt stuðning til vina eða annarra fjölskyldumeðlima til þess að fá að tjá eigin 

tilfinningar. Að það sé hlustað á þá og þeim veitt hvatning var þeim mikilvægt og gat gert 

gæfumun til að viðmælendum liði betur þegar erfiðir tímar sóttu á. Fræðsla var þeim 

mikilvæg og töldu allir sig hafa öðlast mun meiri skilning á ástandi maka síns eftir að hafa 

lesið sér til um sjúkdóminn. Það er í samræmi við niðurstöðu Roth og Cohen (1986) um 

nálgunar bjargráð en þau eru talin eru hentugri og skila betri árangri. Það að bregðast við með 

því að fræða sig eykur skilning á stöðu hins þunglynda svo betur sé hægt að takast á við það 

sem fylgir þunglyndi maka. Töldu viðmælendur að mikið framboð væri af fræðsluefni um 

sjúkdóminn og að aðgengi þeirra væri gott. Notuðu flestir internetið til þess að sækja sér 

fræðslu eins og almennar greinar og Heilsuveru, einnig var minnst á hlaðvörp og myndskeið 

á Youtube.  

Úrræði voru mörg og aðgengileg að mati viðmælenda en að mati sumra þeirra mættu 

þau vera sýnilegri. Leitað hafði verið til heilsugæslustöðva til að fá hjálp fyrir aðstandendur, 

talað við heimilislækni, sálfræðinga og geðdeild. Einnig höfðu tveir viðmælanda sótt hjálp 

fyrir sig sem og aðstandanda. Sóttur var tími hjá sálfræðingi og notast við þjónustu 

geðdeildar á einum tímapunkti bæði fyrir aðstandanda og viðmælanda þó ekki á sama tíma. 

Einn viðmælenda hafði nýtt sér hjálparsíma 1717 á vegum Rauða krossins til að leita hjálpar 

fyrir aðstandanda og hrósaði þeirri þjónustu. Almennt voru viðmælendur á sama máli að 

úrræði hér á landi væru góð þótt þeir hafi lýst óánægju með geðdeild þegar þeir leituðu 

þangað fyrir maka sinn.    
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6. Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á neikvæðar afleiðingarnar þunglyndis á samband 

milli maka, á fjölskyldueiningu og á ýmsa aðra þætti lífsins. Kemur það skýrt í ljós hversu 

krefjandi það getur verið að vera aðstandandi einstaklings með þunglyndi og þá sérstaklega 

að vera maki hans. Þunglyndi einstaklings getur haft gríðarleg áhrif á andlega heilsu þeirra 

sem standa honum næst og er upplifun þeirra lituð af erfiðleikum og erfiðum tilfinningum. 

Niðurstöður sýna að aðstandendur hins þunglynda nýta sér hin ýmsu bjargráð til að láta sér 

líða betur. Bjargráð í formi forðunar er það sem verður yfirleitt fyrir valinu hvort sem það er 

að forðast að tala um aðstæður, láta eins og þunglyndið sé ekki til staðar, fjarlægja sig frá 

aðstæðum eða setja upp „vegg“. Upplifun aðstandenda er sú að það er mjög krefjandi að vera 

aðstandandi þunglynds einstaklings og eru bjargráð sem nýtt eru í takt við erfiðleika við að 

halda tengslum á meðan þunglyndi er sem verst.  

  Við skoðun niðurstöðu rannsóknarinnar má að mati rannsakanda hafa í huga að allir 

viðmælendur höfðu verið með maka sínum í meira en tíu ár. Allir nota forðun sem bjargráð 

þegar þeir telja sig ekki geta gert neitt í aðstæðum og hafa fundið tilfinningaleg bjargráð með 

því að nota tónlist og hreyfingu, ásamt því að hafa nýtt sér nálgunar bjargráð í formi fræðslu, 

stuðnings og annarra úrræða. Er það skoðun rannsakanda að mögulega megi af þessu ráða, að 

með reynslunni hafi viðmælendur fundið sambærileg bjargráð og beita þeim með svipuðum 

hætti við sambærilegar aðstæður til að takast á við þunglyndi maka síns, sem gæti ef til vill 

verið skýring á því að öll samböndin hafa enst þrátt fyrir neikvæð áhrif þunglyndis í 

sambandi aðila. 

Þar sem aðeins voru tekin viðtöl við fjóra einstaklinga sem allir voru maka hins 

þunglynda verða niðurstöður ansi einsleitar og því telur rannsakandi mikilvægt að 

framtíðarrannsóknir innihaldi stærra og fjölbreyttara úrtak svo hægt sé að alhæfa frekar á 

þýðið. Upplifun barna og unglinga sem og foreldra þunglyndra einstaklinga er sjónarhorn 

sem vert er að skoða betur til að auka skilning og þekkingu á stöðu þeirra sem standa hinum 

þunglynda næst. Vert er að kanna frekar hvaða bjargráð einstaklingar nýta sér og hver þeirra 

fela í sér bestu útkomuna fyrir alla aðila. Þá hvort makar noti önnur bjargráð og úrræði en 

aðrir aðstandendur. Í heimildaröflun þessarar rannsóknar var það áberandi, að mati 

rannsakanda, hversu lítið af rannsóknum hafa verið gerðar á síðari árum á upplifun 

aðstandenda einstaklinga með þunglyndi og hvaða bjargráð þeir nýta sér. Sér í lagi með vísan 

til mikils vöxt þunglyndis á heimsvísu. 
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Telur rannsakandi í ljósi ofangreindra niðurstaðna rannsókna, sem sýnt hafa fram á 

hina miklu vanlíðan aðstandanda einstaklinga með þunglyndi, sé mikilvægt að gera grein 

fyrir og skilja stöðu þeirra. Mikilvægt er að þeir leiti sér hjálpar þegar aðstæður og líðan eru 

farnar að hafa veruleg áhrif á þeirra lífsgæði. Úrræði þurfa að vera sýnileg og aðgengileg fyrir 

aðstandendur. Telur rannsakandi að þátttaka aðstandanda í meðferðarferli hins þunglynda sé 

nauðsynleg. Jafnframt að þeim sé boðin fræðsla og stuðningur um leið og hinn þunglyndi 

hefur meðferð. Gæti það verið mikilvægur partur af bæði meðferðarárangri og 

meðferðarheldni að aðstandendur séu vel fræddir um gang mála og geti þá tekið þátt í eða að 

minnsta kosti stutt hinn þunglynda í þeim aðferðum sem verið er að beita. Sýn hins 

þunglynda á ýmsa þætti lífsins getur verið bjöguð vegna mikillar vanlíðunar og því telur 

rannsakandi að það gæti skipt sköpum að aðstandandi sé undirbúinn að ýta undir þau skref 

sem þarf að taka samkvæmt meðferðarferli. Stingur því rannsakandi upp á því að 

fræðslubæklingur fyrir aðstandendur sé sendur heim með hinum þunglynda. Þar mætti útlista 

hvernig aðstandandi getur aðtoðað hinn þunglynda, helstu úrræði sem aðstandandi getur nýtt 

sér til að gæta að eigin heilsu og benda á stuðningshópa sem í boði eru, hvort sem það er á 

vegum heilsugæslustöðvar eða sjálfstæðir hópar á samfélagsmiðlum eða spjallrásum.  

Vegna hins mikla tengslarofs sem þunglyndi einstaklings skapar á milli aðila er 

mikilvægt að mati rannsakanda að leita leiða til að sporna við því, til dæmis með því að hluti 

af meðferð hins þunglynda sé kennsla eða fræðsla sem nýtist hinum þunglynda og 

aðstandanda hans, sem geti gefið báðum aðilum tól og tækni til að vinna með tilfinningar 

sínar og hvors annars, og þannig aukið nánd. 

 Hinn þunglyndi á við að stríða gríðarlega erfiðan sjúkdóm sem dregur mjög úr 

lífsgæðum og mikilvægt er að einstaklingurinn leiti sér hjálpar sem fyrst. Þó ekki einungis 

fyrir sjálfan sig heldur einnig fyrir aðstandendur sína. Án þess að draga úr þeirri miklu byrði 

og erfiðleikum sem fylgir því vera sá sem þjáist af þunglyndi, eru aðstandendur oft á tíðum 

hinir þöglu þolendur þunglyndis og þarf því að viðurkenna erfiðleika þeirra og veita þeim 

nauðsynlegan stuðning. 
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Viðaukar 

Viðauki 1  

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn um upplifun aðstandenda einstaklings með 

þunglyndi 

-Upplifun, bjargráð og stuðningur 

 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn með það að markmiði að skoða upplifun þeirra sem eru 

aðstandendur þunglyndra einstaklinga og hvaða bjargráð þau nýta sér. Markmið 

rannsóknarinnar er að fá innsýn og dýpri skilning á upplifun aðstandanda þunglyndra 

einstaklinga. Leitast verður eftir því að sjá hvað aðstandendur upplifa í tengslum við hinn 

þunglynda og hvaða bjargráð þau hafa nýtt sér. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum 

við einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að vera aðstandandi þunglynds einstaklings. 

Viðtölin koma til með að veita dýpri innsýn í líf og upplifun aðstandanda. Viðmælanda ber 

ekki skylda til að taka þátt og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 

Viðmælanda er frjálst að neita að svara ákveðnum spurningum. Rannsakandi lofar að gæta 

nafnleyndar og fara með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Viðmælanda verður boðið að 

lesa yfir rannsóknina og verður ekkert birt sem viðmælandi vill ekki að verði gert opinbert. 

Með yfirlýsingu þessa verður farið sem trúnaðarmál og hún hvorki vistuð með samtölunum 

né notuð við skráningu þeirra eða greiningu. Yfirlýsingin mun ekki koma fyrir augu annarra 

en rannsakanda og verður í vörslu hans. * * * Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar 

rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku: 

Nafn_____________________________________________________ 

Dagsetning:_____________________________ 
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Viðauki 2  

 
 

 Spurningarrammi - Viðtöl 2021 

 

1. Hvaða reynslu hefur þú af því að vera maki einstaklings með þunglyndi?  

2. Hvaða tilfinningum hefur þú fundið fyrir í sambandinu við makann þegar kemur að 

þunglyndi?  

3. Hefur þunglyndi maka þíns takmarkað þitt líf; þína drauma og þína lífsánægju, gerir 

þú minna af því sem gerir þig ánægða/n eins og að hitta vini eða sinna áhugamáli?  

4. Hvað upplifir aðstandandi sem helstu einkenni þess þunglynda? Eru einhver merki 

áður en maki dettur í þunglyndi?  

5. Hvað einkennir hegðun þess þunglynda helst?  

6. Hvaða áhrif hefur þunglyndi aðstandenda haft á í fjölskyldueiningu? 

7. Hefur maki leitað sér hjálpar og hvers konar hjálp fékk hann þá? Var hann/þið sátt við 

þá hjálp? Í hvaða formi fékk hann hjálp? 

8. Hefur þú leitað að aðstoð fyrir maka og þá hvers konar aðstoðar? Hefur þú þurft að 

óska eftir aðstoð heilbrigðiskerfisins vegna þunglyndis aðstandanda? Ef já, hver voru 

viðbrögð þeirra?  

9. Hefur þú leitað þér að fræðslu um þunglyndi maka? Ef já, á hvers konar vettvangi?  

10. Hefur þú nýtt þér einhver bjargráð? 

11. Hvaða bjargráð hefur þú nýtt sér? Getur þú útskýrt nánar?  
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12. Hefur þú fengið einhvern stuðning, leitað þér stuðnings? Ef já, hvaða stuðning. Ef nei, 

myndiru óska eftir meiri stuðning og hvaða stuðning hefðir þú viljað fá? Ef þú hefur 

viljað meiri stuðning hver er ástæða þess að það er ekki nægur stuðningur?  

13. Hver er þín upplifun að aðgengi að gagnlegum upplýsingum fyrir aðstandendur 

þunglynda á netinu eða annarsstaðar? Hefur þú getur nýtt þér eitthvað sem hefur 

virkað fyrir þig?  

14. Þekkir þú til einhverra úrræði sem eru í boði á Íslandi fyrir aðstandendur eða 

þunglynda Já: hvers konar úrræða? 

 

 

 

 


