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Bæklingurinn fjallar almennt um einkenni depurðar og þunglyndis og
hvernig við getum tekist á við þau. Áhersla er lögð á ákveðnar breytingar
sem vitað er að hafa jákvæð áhrif á líðan fólks.

Þunglyndi og
depurð
Það er eðlilegt að finna öðru hvoru fyrir depurð, vanlíðan og sveiflum í líðan. Stundum
finnst okkur eins og slæmu dagarnir komi upp úr þurru en oft getum við tengt þá
við einhverja erfiðleika sem við erum að ganga í gegnum. Oft er það þannig að
depurðin minnkar með tímanum, þegar erfiðleikarnir eru gengnir yfir eða við höfum
náð að aðlagast breyttum aðstæðum. Depurð er eðlileg tilfinning sem allir finna fyrir á
einhverjum tímapunkti í lífi sínu.
Einkenni þunglyndis og depurðar eru í eðli sínu þau sömu og finnst fólki því oft erfitt að átta sig á
muninum þar á milli. Manni getur nefnilega liðið ansi illa án þess að maður flokkist sem þunglyndur og
maður getur þurft á aðstoð að halda til að takast á við þá vanlíðan. Alvarleiki depurðarinnar er því ekki
endilega það sem skiptir máli þegar við gerum greinamun á depurð og þunglyndi. Það sem skiptir máli
er samblanda af þeim einkennum sem viðkomandi finnur fyrir, hversu langvinn einkennin eru og hversu
víðtæk áhrif þau hafa á líf viðkomandi. Þau sem glíma við þunglyndi upplifa talsvert mikla og víðtæka
hömlun af einkennum sínum, talsvert meiri en við upplifum þegar við erum að ganga í gegnum svokölluð
depurðartímabil. Slík hömlun kemur fram á ólíkum sviðum lífsins, eins og á getu viðkomandi til að sinna
námi og starfi, áhugamálum, félagslífi og almennum athöfnum dagslegs lífs.

Einkenni þunglyndis
Birtingarmynd þunglyndis getur verið ólík
milli fólks og ólíkra tímabila. Breytilegt er
hversu mörgum einkennum fólk finnur fyrir
og hversu alvarleg einkennin eru. Hér eru
helstu einkenni þunglyndis talin upp. Fyrstu
tvö einkennin eru svokölluð höfuðeinkenni
þunglyndis og er greining á þunglyndi
háð því að viðkomandi hafi upplifað annað
einkennið, eða bæði, ásamt ákveðnum
fjölda af öðrum hamlandi einkennum í
ákveðinn tíma.
Bls. 2

• Viðvarandi depurð
• Áhuga- og/eða ánægjuleysi
Fólk upplifir að hlutir sem áður vöktu upp áhuga/ánægju gera
það ekki lengur.
• Breyting á matarlyst eða líkamsþyngd

• Breyting á svefni
Margir upplifa aukna svefnþörf á meðan aðrir eiga erfitt með að sofna,
halda sér sofandi eða vakna fyrr en venjulega.
• Þreyta og orkuleysi
• Einbeitingarerfiðleikar og erfiðleikar með að taka ákvarðanir

Fólk finnur annað hvort fyrir lystarleysi eða fær aukna matarlyst.

Auknir erfiðleikar með að hugsa og einbeita sér. Einnig oft erfiðleikar

Algengt er að fólk sýni þyngdarbreytingar án þess að vera að

með að taka ákvarðanir.

reyna að ná þeim fram.
• Hugsanir um dauðann
Auknar hugsanir um dauðann eða óskir um að vera dáinn.
Einnig hugsanir og áætlanir um að skaða sig eða taka eigið líf.

• Sjálfsgagnrýni, sektarkennd og að finnast maður vera einskis virði
• Eirðarleysi eða hægar hreyfingar
Sumir eru sífellt á iði og eiga erfitt með að vera kyrrir á meðan aðrir
hreyfa sig og tala hægar en þeir eru vanir.

Að takast á við vandann
Þegar okkur líður illa getur verið mikilvægt að gera ákveðnar breytingar í þeim tilgangi
að líða betur. Venjulega er ráðlagt að gera breytingar á tveimur sviðum: á hegðun
okkar og hugsun.

Virkni
Ef við lítum til einkenna þunglyndis ætti ekki að koma á óvart að þegar fólk er í slíku
ástandi verður það óvirkara og framtakslausara en það á að sér að vera. Margir hætta
jafnvel algjörlega að sinna félagslífi, skyldustörfum og/eða áhugamálum á slíkum
tímabilum. Þrátt fyrir að einkenni þunglyndis kalli á slíka óvirkni spilar hún í raun stórt
hlutverk í að viðhalda vítahring þunglyndis og vanlíðunar. Þess vegna viljum við grípa
inn í og virkja okkur til athafna.
• Aukin virkni dregur úr þreytu
Undir eðlilegum kringumstæðum þurfum við hvíld þegar við erum þreytt en þegar
við erum þunglynd er því öfugt farið. Þegar við erum þunglynd þurfum við að gera
meira til að vera ekki eins og þreytt!
• Athygli okkar fer annað

Leið til að virkja okkur
Þegar við vinnum að því að auka virkni er mikilvægt að hafa ákveðið jafnvægi í hvers konar virkni við
tökum okkur fyrir hendur. Við viljum ekki fylla daginn okkar eingöngu með þeim skyldustörfum sem hafa
setið á hakanum. Við viljum einnig leggja áherslu á að sinna öðrum hlutum sem skipta okkur persónulega
máli, eins og áhugamálum, fjölskyldu og vinum.
1. Gerðu lista
Gott er að byrja á því að gera aðgerðarlista yfir það sem við telum okkur þurfa að gera og það sem okkur
langar að gera. Dæmi um atriði á slíkum lista getur t.d. verið að setja í þvottavél, stunda hreyfingu, hitta
vin, bjóða maka á stefnumót eða prjóna.
2. Gerðu áætlun
Næst skal gera áætlun um það sem við ætlum að gera af listanum og hvenær. Við getum bæði gert
áætlunina fyrir vikuna í heild sinni eða fyrir einn dag í einu, en þá gerum við hana kvöldið áður. Það að
ákveða hvað við ætlum að gera og hvenær eykur líkurnar á afkastameira og fjölbreyttara lífi.

Hugsanir
Þegar okkur líður illa skekkjast hugsanir okkar og verða gjarnan neikvæðari. Á slíkum tímabilum er
algengt að hugsanir okkar fari að einkennast af vonleysi, tilgangsleysi, svartsýni og sjálfsgagnrýni. Slíkar

Þegar við erum að gera eitthvað beinir það athygli okkar af vanlíðan og neikvæðum

hugsanir geta farið að hafa áhrif á hegðun okkar og hindrað okkur í að gera hluti sem við myndum

hugsunum, að minnsta kosti um stund.

á öðrum tímabilum gera. Slíkt ýtir áfram undir auknar neikvæðar hugsanir og þar með erum við föst í

• Við verðum ánægðari með okkur
Virkni getur leitt til þess að okkur finnst við vera að taka stjórnina á lífi okkar aftur.
Að gera hluti ýtir undir jákvæðar hugsanir um frammistöðu okkar og getu í stað
neikvæðra hugsana um okkur sjálf sem koma frekar fram þegar við erum óvirk.
Þegar við gerum hluti getum við einnig komist að því að sumt sem við tökum okkur
fyrir hendur veitir okkur meiri ánægju en við hefðum haldið.
• Virkni vekur upp áhuga
Undir eðlilegum kringumstæðum gerum við hluti því okkur langar til þess en þegar
við erum þunglynd er það þveröfugt. Við þurfum að byrja á því að gera eitthvað til
þess að fá áhuga á því. Hafðu í huga að stundum þurfum við að gera sama hlutinn
nokkrum sinnum áður en áhuginn kemur upp.
• Aukin virkni ýtir undir skýrari hugsun
Þegar við erum óvirk festumst við í hugsunum okkar og upplifum að vandamál
okkar séu óyfirstíganleg. Aukin virkni hjálpar okkur að hugsa á annan hátt og sjá
vandamálin í nýju ljósi.
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vítahring depurðar og þunglyndis
Þegar okkur líður illa verða neikvæðar hugsanir oft svo fastgrónar
að við hættum að taka eftir þeim eða veita þeim sérstaka eftirtekt.
Þegar við tökum svo eftir þeim lítum við á þær sem heilagan
sannleika og efumst ekki um trúverðugleika þeirra. Vegna þessa er
mikilvægt að stoppa, skoða hugsanir
okkar á gagnrýnin hátt og þjálfa
okkur í að breyta hugsunum okkar
þegar við á.

Leið til að breyta hugsun
1. Reyndu að taka eftir þeim neikvæðu hugsunum sem fara í gegnum huga þinn. Hvað ertu að segja við
sjálfa(n) þig? Hvernig ertu að hugsa (t.d. um aðstæður, framtíðina, þig, annað fólk)?
2. Minntu þig á að hugsanir þínar geta verið litaðar af líðan þinni og verið skekktar, óraunhæfar og
ósanngjarnar.
3. Æfðu þig í að að svara þessum hugsunum og koma með mótrök gegn þeim. Getur þú hugsað þetta á
einhvern annan hátt? Hvað væri rökréttara og sanngjarnara að segja? Myndir þú segja þetta við besta
vin þinn?
4. Í hvert skipti sem gamla, neikvæða og skekkta hugsunin kemur upp þarft þú að minna þig á að hún
þarf ekki að vera sönn og rifja upp nýju, rökréttu hugsunina. Ef neikvæða hugsunin kemur upp tíu
sinnum þá minnir þú þig á nýju hugsunina tíu sinnu. Það tekur tíma að þjálfa upp nýjan hugsunarhátt
því sá gamli er oft svo rótgróinn.
Hafðu í huga að hér er ekki verið að segja að óbilandi jákvæðni sé lausnin við þunglyndi og depurð.
Markmið okkar ætti aldrei að vera það að hugsa bara jákvætt um allt, óháð því sem í gangi er. Slíkt getur
nefnilega haft þau áhrif að við förum að gera lítið úr raunverulegum vandamálum og förum jafnvel að
horfa algjörlega fram hjá þeim. Þegar við erum að breyta hugsunum okkar ættum við því alltaf að hafa
skynsemi og raunsæi að leiðarljósi. Hlutirnir eru kannski ekki frábærir en þeir eru mögulega ekki alveg
jafn slæmir og við sjáum fyrir okkur. Það er oftast einhver millivegur. Þennan milliveg eigum við þó oft
erfitt með að sjá þegar okkur líður illa og þurfum því að minna okkur reglulega á hann.

Frekari stuðningur

Hér má sjá dæmi þar sem gripið er inn í neikvæðar hugsanir og þeim breytt:

Þessi bæklingur er hugsaður sem leiðarvísir fyrir

Aðstæður: Fæ slæma einkunn á prófi

nemendur til að takast á við depurð og væg
þunglyndiseinkenni.

Neikvæð hugsun: „Ég er svo heimskur“

Mögulega er þessi bæklingur og þau ráð sem talin

Rökhugsun: „Ég get ekki dæmt gáfur mínar út frá einu prófi. Þetta var erfitt próf og ég náði ekki að læra

eru hér upp nægjanleg til að takast á við þá vanlíðan

jafn vel fyrir það og ég hefði viljað. Það voru fleiri sem féllu og ekki finnst mér þau vera heimsk. Mér hefur
áður gengið vel með verkefni og hef náð prófum sem þýðir að ég get þetta alveg.“
Lykilatriði er að trúa ekki sjálfkrafa þeim neikvæðu hugsunum sem koma upp í huga okkar, jafnvel þó
okkur líði eins og þær séu sannar. Við viljum efast um þessar hugsanir, velta öðrum möguleikum fyrir
okkur og gefa okkur tækifæri til sjá hlutina frá öðrum sjónarhornum.
Þegar okkur finnst erfitt að breyta hugsunum okkar eða okkur líður eins og það sé ekki hægt getur verið
gagnlegt að tala um hlutina við annað fólk. Þannig fáum við aðstoð þeirra við að sjá hlutina frá öðru
sjónarhorni og við áttum okkur mögulega betur á hversu skekktar hugsanir okkar eru.
Bls. 4

sem þú finnur fyrir. Ef þú telur þig þurfa á meiri
stuðningi að halda getur þú leitað til námsráðgjafar eða
sálfræðiþjónustu HR.
Öllum sem glíma við alvarleg þunglyndiseinkenni og/
eða eru með sjálfsvígshugsanir er ráðlagt að leita
aðstoðar fagfólks.
Allar frekari upplýsingar um þjónustu og hvernig eigi að
bóka viðtal má finna á https://www.ru.is/radgjof
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