
HAM við þunglyndi og kvíða

www.ham.reykjalundur.is

http://www.ham.reykjalundur.is/


Hugræn atferlismeðferð (HAM)

• HAM er sálfræðimeðferð sem hefur gefist vel m.a. við 
þunglyndi og kvíða. 

• Í meðferðinni er unnið að því að hafa áhrif á líðan og 
draga úr þunglyndis- og kvíðaeinkennum með því að 
breyta hugarfari og hegðun. 

• Markmiðið er að draga úr neikvæðum hugsunum og 
auka virkni. 

• Þessi aðferð hentar vel þeim sem kannast við 
þunglyndis- og kvíðaeinkenni hvort sem þeir uppfylla 
greiningu eða ekki.

• Efnið er einnig notað sem sjálfshjálparefni.



Tímarnir

• Stuðst er við HAM-bók Reykjalundar og farið verður yfir alla 
12 kafla bókarinnar. Allt efnið er einnig á vefnum 
www.ham.reykjalundur.is

• Tímarnir skiptast í 
• fræðslu, 
• umræður og 
• heimaverkefni. 

• Heimanám er mjög mikilvægt.
• Velja ákveðin tíma dags og taka hann frá til að vinna 

heimaverkefni. 
• Nota t.d. Vikuáætlun sem er í HAM bók Reykjalundar.

http://www.ham.reykjalundur.is/
http://www.ham.reykjalundur.is/library/Skrár/Verkefnablöð/2kafl_verkefni_Vikuaaetlun_landscape_eydublad.pdf


1. tími Kynning 1. kafli

2. tími Þunglyndi og kvíði 1. kafli

3. tími Markmið 2. kafli

4. tími Að takast á við vandann 3. kafli

5. tími Tilfinningar 4. kafli

6. tími Fimm þátta líkanið 5. kafli

7. tími Hugsanaskekkjur 6. kafli

8. tími Að breyta neikvæðum hugsunarhætti 7. kafli

9. tími Atferlistilraunir 8. kafli

10. tími Kjarnaviðhorf og lífsreglur 9. kafli

11. tími Sjálfsefling og ákveðni 10. kafli 

12. tími Bakslagsvarnir og fleiri leiðir 11. og 12. kafli

HAM við þunglyndi og kvíða

Námsefni: HAM Handbók um hugræna atferlismeðferð frá Reykjalundi



Trúnaður og reglur hópsins

1. Mikilvægt að mæta í stundvíslega og í alla 

tímana. 

2. Þagnarskylda ríkir um allt sem fram fer innan 

hópsins, leyfilegt að ræða um fræðsluna ef þess 

er gætt að nefna engin nöfn.

3. Allir þátttakendur fá jöfn tækifæri til að tjá sig og 

leggja fram sín mál.

4. Öllum er frjálst að hafna því að taka þátt í 

umræðum.

5. Heimaverkefni er mjög mikilvægt og þarf að setja 

í forgang. 



Kynning á hópnum

1. Hver er ég…

2. Kynni mín af HAM…

3. Væntingar til námskeiðsins…



Þunglyndi og kvíði
1. kafli



Depurð og þunglyndi

• Það skiptast á skin og skúrir hjá öllum, og depurð er 
fylgifiskur lífsins, líkt og gleðin.

• Depurð getur verið eðlileg viðbrögð við álagi, missi /öðrum 
erfiðleikum eða sjúkdómur. 

• Ef depurð varir í meira en tvær vikur og er farin að trufla 
verulega daglegt líf, getur verið um þunglyndi að ræða. 

• Að vera þunglyndur er annað og meira en að vera leiður, 
dapur eða “fúll” og þunglyndi er ekki persónulegur veikleiki 
eða leti.



Einkenni þunglyndis



SJÁLFA/N MIG

FRAMTÍÐINAHEIMINN

Innihald hugsana í þunglyndi

“Ég er algjör aumingi - asni”

“Mér batnar aldrei”“Aðrir eru miklu duglegri en ég”

Neikvæðar hugmyndir um....



Svarti hundurinn

http://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc








LÍKAMS-

VIÐBRÖGÐ

HUGSANIR TILFINNINGAR

HEGÐUN

Hvaða þáttum höfum við stjórn á?



Bjargráð

 Auka virkni
 Setja raunhæf markmið
 Takast á við vandann
 Taka eitt skref í einu





Auka ánægju

Þegar við erum döpur eða þunglynd eigum við oft 

erfitt með að taka okkur eitthvað fyrir hendur sem 

þó gæti breytt ástandinu og bætt líðan okkar. 

Ein af ástæðunum getur verið sú að okkur dettur 

einfaldlega ekkert í hug Listi yfir ánægjulegar 

athafnir

Skrá yfir ánægjulegar athafnir 

eða Vikuáætlun

http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Listi_yfir_anaegjulegar_athafnir_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Skra_yfir_anaegjulegar_athafnir_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/2kafl_verkefni_Vikuaaetlun_landscape_eydublad.pdf


Virknitafla

Á = Ánægja; F = Færni/frammistaða/afrek; M = Mikilvægi

S = Streita; K = Kvíði;  V = Verkir ……  

http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Virknitafla_landscape_eydublad.pdf


Skiptir túlkun máli?

VINDURINN?

KÖTTURINN?

INNBROTSÞJÓFUR?

Mismunandi 

- tilfinningar?

- hegðun?



Aðstæður

Atvik

Hegðun 
mín eða
annarra

Hugsun

Athygli

Skilningur
Merking
Túlkun

Viðbrögð

Líðan

Hegðun

Líkams-
viðbrögð

Það eru ekki aðstæðurnar heldur hugsanirnar um þær sem vekja viðbrögð



Aðstæður

Gagnrýni

Hugsun

“Það er ekki 

réttlátt að 

kenna mér 

um þetta”

Viðbrögð
Reiði

Það eru ekki aðstæðurnar heldur hugsanirnar um þær sem vekja viðbrögð

“Alltaf klúðra

ég öllu”

Depurð



„ÞAÐ ERU EKKI HLUTIRNIR SEM KOMA FÓLKI Í UPPNÁM 

HELDUR VIÐHORF MANNA TIL ÞEIRRA”.

Epictetus 55 - 135 e. Kr.

“Men are disturbed, not by
things, but by the principles
and notions which they form 

concerning things”. 

The Enchiridion 
By Epictetus 
Written 135 A.C.E. 
Translated by Elizabeth Carter
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Hvað er ég að hugsa?



Dæmi um hugsanir í þunglyndi

“Ég er ómöguleg/-ur”

“Enginn vill vera nálægt mér”

“Þetta er allt mér að kenna”

“Það þýðir ekkert að reyna”

“Þetta er vonlaust”

“Ég er vonlaus”



Hugsanaskekkjur

• Hugsanaskekkjur geta orsakað vanlíðan t.d. 

“svart-hvítt” hugsunarháttur, alhæfingar, eða 

að taka bara eftir því neikvæða. 

• Hægt er að þekkja hugsanavillur og sjá við

þeim. 

• Líta fremur á hugsanir sem tilgátur en 

staðreyndir.

• Finna mótrök og nota “hjálplegri” hugsanir. 



Hugsanir -
Staðreyndir eða tilgátur?

Gæti ég notað hugsunina sem 

sönnunargagn fyrir rétti?

Mér finnst 

það bara!



Að svara sjálfvirkum neikvæðum hugsunum

• Hver eru áhrifin af því hvernig þú hugsar?

• Hverjar eru sannanirnar?

• Hvaða “bjaganir” eru í gangi?

• Hvaða önnur sjónarhorn eru til staðar?

• Hvað getur þú gert öðruvísi?



HUGSANASKRÁ

http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/7kafl_verkefni_Hugsanaskra_landscape_eydublad.pdf


Tveggja dálka skráning

Aðstæður: __________________________________

Uppbyggjandi hugsanir:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Neikvæðar hugsanir:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________



Það sem ég er þakklát/ur fyrir í dag:

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________



Sem sagt, til að takast á við 
þunglyndi þarf að ...

 Auka virkni – gera fleira skemmtilegt

 Setja markmið

 Svara sjálfvirkum neikvæðum hugsunum

 Takast á við hlutina

 Finna lausnir

 Ekki gefast upp!!!



www.ham.reykjalundur.is

http://www.ham.reykjalundur.is/


Hvað er kvíði?

Annað orð yfir áhyggjur, ótta eða hræðslu

Eðlileg tilfinning hjá heilbrigðum einstaklingum, bæði 
börnum og fullorðnum

Viðbragð sem hefur þjónað mikilvægum tilgangi til að 
komast af

Viðbragð sem býr líkamann undir átök, til að forðast 
eða berjast við aðsteðjandi hættu

Kvíða má líkja við ,,viðvörunarbjöllur” okkar



Hvað er kvíði? frh.

• Alvarleiki kvíða oft metinn út frá hamlandi einkennum

• Ef kvíðinn er í hófi og undir góðri stjórn er hann 
hjálplegur og viðkomandi nýtir betur hæfileika sína og 
getu

• Verður að kvíðaröskun þegar kvíðinn er orðinn mun 
meiri en ástæða er til og farinn að há fólki í daglegu lífi

• Nánir upplýsingar um kvíða t.d. á heimasíðu 
Kvíðameðferðarstöðvarinnar (KMS) 
http://kms.is/almennt-um-kvidha/

http://kms.is/almennt-um-kvidha/


Tvö meginþemu í kvíða

Kvíði snýst um ógn sem er 
ímynduð eða raunveruleg

Aðstæður oft metnar hættulegri en þær eru

..eða afleiðingarnar sérstaklega slæmar fyrir mann

Hvað er 

það versta 

sem gæti 

gerst? 

Hvað get 

ég gert í 

því?

Kvíði× =



Kvíði skiptist í nokkra flokka
Almenn kvíðaröskun
Óhóflegar og þrálátar áhyggjur og kvíði gagnvart öllu mögulegu í daglegu lífi.

Fælni

Óútskýranlegur ótti sem beinist að ákveðnum hlutum eða kringumstæðum í lífi hans. 

Tengist fælnin oftast ákveðnum dýrum, hlutum eða aðstæðum.

Felmtursröskun með/án víðáttufælni

Óvænt og endurtekin ofsakvíðaköst sem geta orðið til þess að fólk verði mjög kvíðið 

við að sækja staði þar sem köstin gætu komið.

Félagsfælni

Einkennist af miklum ótta við aðstæður sem eru hluti af daglegu lífi, eins og að hefja 

samtal við ókunnuga 

eða þá sem þú þekkir lítið, borða á almannafæri, tala fyrir framan aðra, fara í veislur og 

fleiri aðstæður þar sem hætta er á að annað fólk dæmi viðkomandi.

Heilsukvíði

Óhóflegur ótti við að vera haldinn alvarlegum sjúkdómi þrátt fyrir að niðurstöður 

læknisskoðana bendi til annars. Næmi gagnvart merkjum frá eigin líkama sem oft eru 

rangtúlkuð.



Líkamleg einkenni kvíða?

Líffæri Viðbrögð

Nýrnahettur Seyta adrenalíni og noradrenalíni

Lifur Sleppir sykri út í líkamann

Lungu og öndunarfæri Lungnapípur og nasir víkka

Meltingarfæri

Blóð tæmist úr meltingarvegi og melting síðustu máltíðar hægist eða stöðvast. Vöðvar í 

ristli spennast upp. Því sem þegar er í ristli er flýtt út.

Þvagblaðra Vöðvar í blöðru spennast upp. Því sem þegar er í blöðru er flýtt út

Nýru Hægja á þvagframleiðslu

Hjarta Eykur hraðann

Æðar Dragast saman - blóðþrýstingur hækkar.

Munnvatns- og tárakirtlar Hægja á framleiðslu

Augu Sjáaldur þenjast út

Svitakirtlar Auka framleiðslu

Smávöðvar við hár Spennast upp og valda gæsahúð

Efnaskipti í frumum Aukast

Þessi einkenni eru til staðar þegar við skynjum hættu

Kvíði er óttaviðbragð, til komið vegna þess að við höfum misst öryggi okkar



Hegðun í kvíða

Forðunarhegðun
Að reyna að koma sér undan aðstæðum – flýja eða fresta. 

Öryggishegðun
Að mæta aðstæðum en gera “varúðarráðstafanir” s.s. þegja, 
horfa niður, sitja nálægt dyrum, endurtaka í huganum....

Okkar leið til að tryggja öryggi 

okkar en ...

viðheldur kvíðanum til lengri 

tíma.



Að brjóta upp vítahringi

Vera vakandi fyrir forðunar- og öryggishegðun

Kvíðastigveldi
Brjóta verkefni niður í smærri einingar þannig að við ráðum 
auðveldlega við hvert skref.

Með því að mæta óttanum skref fyrir skref erum við að safna 
nýjum upplýsingum og reynslu.



Hugsun í kvíða

Alltaf einhver kenning í kollinum…
…sem við teljum vera þá einu réttu.

Það þarf að kanna hug okkar og skoða óttann.

Spyrja einfaldra spurninga:
Hver er óttinn? 
Um hvað snýst hann? 
Hvað heldurðu að muni gerast?
.. ,,og hvað þá?” 
Hvað er það VERSTA sem gæti gerst?
Hvað er það BESTA sem gæti gerst?
Hvað er LÍKLEGAST að gerist? 





Heimaverkefni úr 1. kafla: 

Virknitafla

Listi yfir ánægjulegar athafnir

Skrá yfir ánægjulægar athafnir

Samantekt - hugleiðingar úr 1. kafla

http://ham.reykjalundur.is/medferdarhandbok/1.-thunglyndi-og-kvidi/verkefnablod/
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Virknitafla_landscape_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Listi_yfir_anaegjulegar_athafnir_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Skra_yfir_anaegjulegar_athafnir_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/1kafl_verkefni_Samantekt_eydublad.pdf

	HAM við þunglyndi og kvíða
	Hugræn atferlismeðferð (HAM)
	Tímarnir
	HAM við þunglyndi og kvíða 
	Trúnaður og reglur hópsins
	Kynning á hópnum
	Þunglyndi og kvíði 1. kafli
	Depurð og þunglyndi
	Einkenni þunglyndis
	Slide 10 
	Svarti hundurinn
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Bjargráð
	Slide 17 
	Auka ánægju
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	Hugsanir - Staðreyndir eða tilgátur?
	Að svara sjálfvirkum neikvæðum hugsunum
	Slide 29 
	Tveggja dálka skráning  Aðstæður: __________________________________
	Slide 31 
	Sem sagt, til að takast á við þunglyndi þarf að ...
	Slide 33 
	Hvað er kvíði?
	Hvað er kvíði? frh.
	Tvö meginþemu í kvíða
	Kvíði skiptist í nokkra flokka
	Líkamleg einkenni kvíða?
	Hegðun í kvíða
	Að brjóta upp vítahringi
	Hugsun í kvíða
	Slide 42 
	Slide 43 



