
MooDFOOD-rannsóknarverkefnið hefur komist að niðurstöðum byggðum á sönnunum varðandi 
hlutverk matar við að koma í veg fyrir þunglyndi. 

Verkefnið rannsakaði sönnunargögn fyrir hlutverki fæðuhópa, næringarefna, neyslumynsturs, 
fæðubótarefna og fæðutengdrar hegðunar (svo sem neyslu matar í núvitund). 

Næringarfræðingar geta gegnt lykilhlutverki við að hjálpa fólki að hlúa að andlegri heilsu sinni 
með heilbrigðu mataræði. 

YFirlit YFir Niðurstöður
KOMið Í VEG FYrir ÞuNGlYNDi

•   Heilbrigðar matarvenjur í samræmi við ráðleggingar 
heilbrigðisyfirvalda geta minnkað þunglyndiseinkenni hjá 
almenningi. Grænmeti, ávextir og fiskmeti gegna sérlega 
mikilvægu hlutverki.

•   Sönnunargögn benda ekki til þess að neysla fæðubótarefna geti 
hjálpað við að koma í veg fyrir þunglyndi

•   Þyngdartap getur dregið úr þunglyndiseinkennum hjá fólki sem 
þjáist af offitu.

MEðHöNDluN ÞuNGlYNDis
•  Heilbrigðar matarvenjur geta hjálpað við að minnka 

þunglyndiseinkenni hjá einstaklingum með meiriháttar 
þunglyndisröskun (MDD).

•  Omega-3 fæðubótarefni (≥1g/dag EPA og DHA) geta haft 
smávægileg jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni hjá einstaklingum 
með MDD sem nota þunglyndislyf.

sJÚKliNGAr ÁN GrEiNiNGAr Á 
MEiriHÁttAr ÞuNGlYNDisrösKuN:
Hvaða ráðleggingar varðandi mataræði get ég veitt til að 
hjálpa við að minnka hættu á að sjúklingur myndi með sér 
þunglyndi?
Ráðleggðu sjúklingum þínum að borða á heilbrigðan 
hátt daglega, í samræmi við ráðleggingar innlendra 
heilbrigðisyfirvalda. Þyngdartap getur einnig hjálpað við að 
draga úr þunglyndiseinkennum hjá fólki sem þjáist af offitu.
Ætti ég að mæla með fæðubótarefnum?
Nei. Niðurstöður sanna að fæðubótarefni minnka ekki 
hættu á að einstaklingar verði þunglyndir.

sJÚKliNGAr MEð GrEiNDA MEiriHÁttAr  
ÞuNGlYNDisrösKuN:
Hvaða ráðleggingar varðandi mataræði get ég veitt 
sjúklingum sem þjást þegar af þunglyndi?
Heilbrigt mataræði getur dregið úr þunglyndiseinkennum, rétt 
eins og það getur komið í veg fyrir þau. 
Ætti ég að mæla með fæðubótarefnum?
Omega-3 fæðubótarefni (≥1g/dag EPA og DHA) geta 
haft smávægileg jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni hjá 
einstaklingum með MDD sem nota þunglyndislyf.

MooDFOOD er fjármagnað af Seventh 
Framework-áætlun Evrópuráðsins (FP7-

KKBE-2013-2-1-01).

KOMið Í VEG FYrir ÞuNGlYNDi MEð MAtAræði 

MiKilVæGt - ViNsAMlEGAst AtHuGA
Þegar sjúklingur með þunglyndiseinkenni leitar til heilsugæslu er það mikilvægur tími til að tryggja að hann fá stuðning og sé vísað til viðeigandi 
geðheilbrigðisdeildar. Þó svo að heilbrigt mataræði geti dregið úr áhættu á að fá þunglyndi, og geti hjálpað við meðferð á þunglyndi, þá kemur það ekki í 
staðinn fyrir viðeigandi geðmeðferð og lyfjagjöf. Að auki ættu fæðubótarefni aldrei að koma í staðinn fyrir viðeigandi geðmeðferð og lyfjagjöf. 

www.moodfood.vu.eu

LEIÐBEININGAR FYRIR NÆRINGARRÁÐGJAFA  

Þunglyndi er ein helsta orsök örorku í Evrópu. Þar til nú hafa 
næringarráðgjafar haft takmarkaða getu til að veita ráðgjöf byggða á 
sönnunargögnum til að hjálpa fólki við að hlúa að geðheilsu sinni.

Niðurstöður frá MooDFOOD-verkefninu breyta því. Við getum nú 
haldið því fram að heilbrigt mataræði geti hjálpað við að draga úr 
þunglyndiseinkennum til að stuðla að góðri geðheilsu.

HVAð ætti éG Að rÁðlEGGJA sJÚKliNGuM MÍNuM? 

HVAð Er HEilbriGt MAtArræði?

Mikið af grænmeti Mikið af ávöxtum Nóg af ertum og 
baunum

Fiskur vikulega Gróft brauð og 
kornmeti

Mjólkurvörur, 
kjúklingur, egg og 

hnetur í hófi

Lítið af rauðu og 
unnu kjöti, ásamt 

áfengi



G
æ

ð
i s

ö
N

N
u

N
A

r
G

AG
N

A

FÁðu Að VitA MEirA   
til að fá nánari upplýsingar um niðurstöður 
MooDFOOD, með heimildum, skaltu fara á 
vefsíðu MooDFOOD á www.moodfood.vu.eu

stErK söNNuNArGöGN
Byggt á traustum sönnunargögnum frá safngreiningu á slembiröðuðum stýrðum rannsóknum
FOrVörN

•  D-vítamín, B12-vítamín ásamt fólati og alhliða fæðubótarefnum draga ekki úr þunglyndiseinkennum hjá almenningi. 
•  Sönnunargögn frá þyngdartapsprófunum og rannsóknum á magaminnkunarskurðaðgerðum benda til þess að 

þyngdartap dragi úr þunglyndiseinkennum hjá einstaklingum sem þjást af offitu. 
MEðHöNDluN

•  Omega-3 fæðubótarefni (≥1g/dag af EPA og DHA) hefur smávægileg áhrif á minnkun þunglyndiseinkenna hjá 
sjúklingum með alvarlega þunglyndisröskun sem nota þunglyndislyf.

•  B12-vítamín og fólat draga ekki úr þunglyndiseinkennum hjá einstaklingum með alvarlega þunglyndisröskun.

tAKMörKuð söNNuNArGöGN
Byggt á traustum sönnunargögnum frá safngreiningu á framvirkum athugunarrannsóknum
FOrVörN

•  Safngreining á framvirkum aldursrannsóknum sýnir fram á að heilbrigt mataræði geti dregið úr þunglyndiseinkennum 
hjá almenningi.

•  Reglubundin neysla á fiski, grænmeti og ávöxtum getur hjálpað við að draga úr þunglyndiseinkennum hjá 
almenningi. 

•   Óheilbrigt mataræði (sem hefur fjölmörg einkenni, svo sem vestræna neyslumenningu og mataræði sem byggist á 
skyndibitamat / mikið unnum mat) virðist ekki tengjast þróun á þunglyndi hjá almenningi.

MEðHöNDluN
•  Tvær litlar rannsóknir sýna fram á að heilbrigt mataræði (samkvæmt ráðleggingum innlendra heilbrigðisyfirvalda) geti 

hjálpað við að draga úr þunglyndiseinkennum hjá einstaklingum með alvarlega þunglyndisröskun.

ÓlJÓsAr Niðurstöður
Tiltækar rannsóknir sýna mikla misleitni eða ósamrýmanlegar niðurstöður
FOrVörN

•  Þó svo að einhverjar vísbendingar séu um að óhollir fæðuflokkar svo sem sykur og unnið korn, ásamt skyndibitafæði 
geti haft áhrif á myndun þunglyndis, eru núverandi niðurstöður um þessa tengingu óljósar. 

ÓFullNæGJANDi söNNuNArGöGN
Ekki eru nógu margar rannsóknir til að draga af þeim niðurstöður byggðar á sönnunargögnum
FOrVörN

•  Ekki eru nógu margar rannsóknir til að staðfesta hvort magnesíum, kalk, selen, fólat, B6-vítamín, B12-vítamín, omega-3 og 
zink-fæðubótarefni hafi áhrif á minnkun þunglyndiseinkenna hjá almenningi. 

•  Ekki eru nógu margar rannsóknir til að staðfesta hvort lækning á vítamínskorti með fæðubótarefnum geti dregið úr 
þunglyndiseinkennum hjá almenningi.

MEðHöNDluN
•  Ekki eru nógu margar rannsóknir til að staðfesta hvort D-vítamín, magnesíum, selen, zink, kalk, 

B6-vítamín og fjölvítamín hafi áhrif á minnkun þunglyndiseinkenna hjá  
einstaklingum með alvarlega þunglyndisröskun.

•  Ekki eru nógu margar rannsóknir til að staðfesta hvort lækning á vítamínskorti með fæðubótarefnum geti dregið úr 
þunglyndiseinkennum hjá sjúklingum með alvarlega þunglyndisröskun.

•   Ekki eru nógu margar rannsóknir til að staðfesta hvort þyngdartap geti dregið úr þunglyndiseinkennum hjá 
einstaklingum sem þjást af alvarlegri þunglyndisröskun og offitu.

 

Niðurstöður bYGGðAr Á 
söNNuNArGöGNuM
Margar niðurstöður frá sjálfstæðum rannsóknum hafa verið gefnar út varðandi 
mataræði og þunglyndi. Þetta hefur leitt til ýmissa skoðana um áhrif ákveðinna 
fæðutegunda, næringarefna og mataræðis á þunglyndi. Rangar túlkanir á 
sönnunargögnum geta haft neikvæð áhrif, þar sem þær geta aukið á ótta fólks 
við ákveðin matvæli, geta ýjað að því að sökin liggi hjá einstaklingnum fyrir að 
hafa fengið þunglyndi, eða ýta undir rangt viðhorf sem aftrar því að fólk leiti 
til þeirrar geðheilbrigðisþjónustu sem það þarf. Vísindamenn hjá MooDFOOD 
samþættu rannsóknarsvið matar og þunglyndis til að komast að eftirfarandi 
niðurstöðum byggðum á sönnunargögnum.



Mataræði sem tengdist minnkun á þunglyndisáhrifum skoraði hátt 
fyrir reglubundna neyslu á grænmeti, ávöxtum, grófu brauði og 
kornmeti, fiski, baunum og hnetum, heilsusamlegum olíum (svo sem 
ólífuolíu) og fól í sér lítið af rauðu kjöti, kjúkling og mjólkurvörur í hófi 
og takmarkað magn alkóhóls.

Notkun á stigakerfi í rannsóknunum bendir til þess að bætt 
mataræði sé jákvætt skref fyrir geðheilsu. Þetta passar vel við 
nálgun með hegðunarbreytingu til að breyta lífsstílsþáttum, sem 
hjálpar einstaklingumað vinna að litlum, raunhæfum markmiðum. 

HEilbriGt MAtAræði FYrir GEðHEilsu
Sönnunargögn styðja einnig að betra sé að einbeita sér að jákvæðri 
hegðun svo sem „að borða meira grænmeti“ heldur en að takmarka 
neyslu matar, þar sem MooDFOOD-verkefnið sýndi að ekki eru nógu 
margar rannsóknir til að staðfesta að óheilbrigt mataræði geti aukið á 
þunglyndiseinkenni.

Þættir mataræðis sem geta dregið úr þunglyndiseinkennum styðja 
almennt við ráðleggingar Evrópuþjóða um mataræði. Þeir þættir sem 
skoruðu jákvætt eru listaðir hér fyrir neðan: 

Ávextir og grænmeti
Að minnsta kosti 5 skammtar á dag 

Fiskur og sjávarfæði
Að minnsta kosti 1 skammt af fiski og 
sjávarfæði frá sjálfbærum stofnum á viku, 
helst feitan fisk 

Ertur, baunir og hnetur
Auka neyslu 

Gróft brauð og kornmeti
Unnum vörum eins og hvítu brauði og 
sykruðu kornmeti skipt út fyrir gróft korn 
og trefjameiri kosti eins og heilhveiti/
kornbrauð og pasta, brún hrísgrjón, gróft 
kornmeti og hafra. 

Mjólkurvörur
Dagleg neysla á mjólkurvörum 

Fita og olíur
Velja heilbrigðari grænmetisolíur sem 
innihalda mikið af einómettuðum og 
fjölómettuðum fitusýrum.

Kjöt
Takmarka skal neyslu á rauðu kjöti. 
Kjúklingur og baunir eru góður valkostur í 
stað þess.

unnið kjöt
Takmarka skal neyslu á rauðu kjöti. 
Kjúklingur og baunir eru góður valkostur í 
stað þess.

Alkóhól
Alkóhól skal forðast og ekki neyta meira en 
14 staðlaðra áfengra drykkja á viku

líkamsþyngd
Ná skal heilbrigðri líkamsþyngd 
og viðhalda henni með heilbrigðu 
mataræði. Þyngdartap getur dregið úr 
þunglyndiseinkennum hjá fólki sem þjáist 
af offitu.

FrEKAri rANNsÓKNA KrAFist 
Það eru flóknar tengingar á milli matartengdrar hegðunar, 
sálrænna neysluvenja, neyslu matar í núvitund og þunglyndis. Líta 
þarf á matartengda hegðun og neyslu út frá henni sem samtengt 
kerfi. Þó svo að ekki séu næg sönnunargögn til að draga af þeim 

traustar ályktanir, eru sterkar vísbendingar um að matartengd 
hegðunartækni, svo sem neysla matar í núvitund, geti hjálpað við 
að draga úr þunglyndiseinkennum hjá almenningi.



HEGðuNArVAKNiNG
Hegðunarvakning  
getur sannanlega:

✔ Hjálpað við að hafa stjórn á sykursýki 2
✔ Hjálpað við að ná þyngdartapi hjá of feitu fólki
✔ Hjálpað við að auka við líkamlega hreyfingu
✔ Hjálpað við að meðhöndla og koma í veg fyrir þunglyndi

sönnuð aðferð, viðurkennd af sálfræðingum, 
til að ýta undir jákvæðar hegðunarbreytingar 
og bætta geðheilsu.

Hegðunarvakning er ákveðin hegðunarmeðferð sem er notuð 
við meðhöndlun þunglyndis. Kostir hennar ná einnig út fyrir 
meðhöndlun þunglyndis, þar sem komið hefur í ljós að hún geti 
hvatt fólk til að gera jákvæðar breytingar á hegðun sinni.

Þar sem hvetjandi viðtöl einbeita sér að því að auka við hvatningu sjúklinga og 
draga fram þeirra eigin aðferðir fyrir breytingu, einbeitir hegðunarvakning sér frekar 
að því að byggja upp getuna til að ná fyrirfram ákveðnum lausnum/ aðgerðum. 
Hegðunarvakning hjálpar við að losna úr vítahring neikvæðra hugsana og tilfinninga 
sem fólk með þunglyndi þjáist af. Hún hvetur fólk til jákvæðra athafna sem 
styðja við mikilvægustu gildi þess. Með því að setja sér SMART-athafnir sem eru 
sérstækar, mælanlegar, framkvæmanlegar, raunhæfar og tímasettar, er hægt að 
mynda jákvæðan hring þar sem notendur finna fljótt fyrir árangri og eflingu við að 
ná fram hegðunarbreytingum. Lífsstílsþættir á borð við mataræði og hreyfingu eru 
hentug svið fyrir þessar athafnir og hægt er að nota hegðunarvakningu fyrir bæði 
einstaklinga og hópa. Athafnir þurfa ekki eingöngu að vera þættir sem styðja beint 
við heilbrigt mataræði (svo sem aukna neyslu á grænmeti, ávöxtum og baunum) 
heldur einnig hegðunaraðferðir svo sem neyslu matar í núvitund. Lykilþættir 
hegðunarvakningar eru meðal annars:

•  sjálfsvöktun - með því að halda matar- og líðunardagbækur til að fylgjast með 
neysluhegðun og mataræði

•  Hagnýt greining - að koma auga á hegðunarvirkja (triggers) og hindranir gegn 
heilbrigðu mataræði til að geta ákvarðað skilvirkar athafnir og markmið til að 
leysa úr þeim. 

•  Framkvæmdaáætlun - hjálpar við að setja hegðunarbreytingar í fyrirrúm og búa til 
heilbrigðar venjur með virkan fókus á að draga úr viðleitni til að forðast athafnir og 
hegðunarbreytingar.

•  bæting á matartengdri hegðun - sérstaklega með kynningu á neyslu matar í 
núvitund

MooDFooD-Forvarnarrannsóknin
Þó svo að fyrsta stigs greining 
á MooDFOOD-rannsókninni hafi 
ekki leitt í ljós áhrif fæðutengdrar 
hegðunarvakningar á þróun alvarlegrar 
þunglyndisröskunar komst 
annars stigs greining að 
því að þátttakendur sem 
voru með besta mætingu í 
hegðunarvirkjunarnámskeiðunum 
voru í raun með færri tilvik 
þunglyndis eftir eitt ár.



sjá bækling okkar 
‘Mataræði fyrir 
geðheilsu’ fyrir 
helstu ráðleggingar og 
handhægan gátlista til 
að hjálpa sjúklingum og 
skjólstæðingum að vinna 
að heilbrigðu mataræði og 
heilbrigðu viðhorfi.

AlGENGAr spurNiNGAr
HVAð VElDur ÞuNGlYNDi?
Allir upplifa þunglyndistilfinningar og þær eru eðlilegur hluti af 
streitu og sorg. Þegar þunglyndistilfinningar verða að langvarandi 
röskun sem truflar daglegt líf, getur það leitt til greiningar á alvarlegri 
þunglyndisröskun (MDD). Þó svo að nákvæm orsök hennar sé óljós, 
telst þunglyndi vera margþætt röskun. Hætta á þunglyndi ákvarðast af 
flóknu samspili félagslegra, umhverfislegra og líffræðilegra þátta, þar 
á meðal streituvaldandi atburðum, erfðum, lífstílssþáttum - mataræði 
meðtalið - og áhrifum hormóna á heilann.

GEtur VÍtAMÍNsKOrtur VAlDið ÞuNGlYNDi?
Þó svo að fæðubótarefni geti verið nauðsynleg til að lækna greindan 
skort, fann MooDFOOD-verkefnið (ásamt MooDFOOD-rannsókninni) 
engar sannanir sem studdu það að neysla fæðubótarefna geti 
dregið úr þunglyndiseinkennum eða komið í veg fyrir alvarlega 
þunglyndisröskun. Ekki eru nógu margar rannsóknir til að 
staðfesta hvort lækning á vítamínskorti með fæðubótarefnum geti 
dregið úr þunglyndiseinkennum. Þar af leiðandi ætti aðeins að 
taka inn fæðubótarefni samkvæmt ráðleggingum innlendra 
heilbrigðisyfirvalda, byggt á núverandi sönnunargögnum.

HAFA KOstir HEilbriGðs MAtAræðis sEM 
FOrVörN GEGN ÞuNGlYNDi VErið sANNAðir 
Í rANNsÓKNuM?
MooDFOOD-rannsóknin, með 1025 þátttakendum frá Evrópu gat 
ekki leitt í ljós að fæðutengd hegðunarmeðferð gæti komið í veg 
fyrir þunglyndi. Hins vegar benti rannsóknin til þess að einhver 
jákvæð áhrif gætu orðið hjá fólki sem var með bestu mætinguna 
á hegðunarvirkjunarnámskeið. Því eru til vísbendingar um að 
fæðutengd hegðunarvirkjunarmeðferð geti hjálpað við að koma í veg 
fyrir þunglyndi. Safngreining á framvirkum athugunarrannsóknum 
sýndi fram á að einstaklingar sem ástunduðu heilbrigt mataræði og 
fylgst var með yfir lengri tíma, voru ólíklegri til að mynda með sér 
þunglyndi, miðað við einstaklinga með óheilbrigðara mataræði. Þetta 
veitir nægilegan stuðning fyrir næringarráðgjafa til að taka forvirk 
skref til að efla sjúklinga og skjólstæðinga með þunglyndiseinkenni í 
að setja sér heilbrigð markmið fyrir heilbrigðan lífsstíl.

GEtA ÁKVEðNAr MAtArtEGuNDir HJÁlpAð 
Við Að KOMA Í VEG FYrir ÞuNGlYNDi?
Eins og er eru ekki nógu margar rannsóknir til að draga af niðurstöður 
um hlutverk ákveðinna matartegunda á forvörn gegn þunglyndi. 
Safngreining á athugunarrannsóknum fann sönnunargögn fyrir því að 
reglubundin neysla á fiski, grænmeti og ávöxtum tengdist minnkun 
á þunglyndiseinkennum. Ekki hafa fundist nein örugg tengsl á 
milli óholls matar eða fæðuflokka og aukinna þunglyndiseinkenna. 
Þó svo að mikil neysla á viðbættum sykri virðist tengjast auknum 
þunglyndiseinkennum, er ekki hægt að draga neinar niðurstöður, því 
ekki eru nógu margar rannsóknir og þær eru afar misjafnt uppbyggðar. 
Þar af leiðandi er hvatning til heilbrigðs mataræðis - sem einbeitir sér 
að fæðuflokkum sem á að neyta, frekar en þeim sem á að forðast, er 
besta leiðin til að hjálpa einstaklingum að styðja við geiðheilsu sína.

FÁðu Að VitA MEirA   
til að fá nánari upplýsingar, þar á meðal um aðföng sjúklinga og heimildaskrá, skaltu fara 
á www.moodfood.vu.eu

Er KYNNiNG Á HEilbriGðu MAtAræði 
FYrir bættA GEðHEilsu uMHVErFislEGA 
sJÁlFbært?
Það hefur aldrei verið mikilvægar að hvetja til sjálfbærs mataræðis, 
og góðu fréttirnar eru að mataræði sem hlúir að góðri geðheilsu 
getur einnig verið umhverfislega sjálfbært mataræði. Í MooDFOOD-
forvarnarrannsókninni hvatti hegðunarvakningartækni þátttakendur til 
að breyta mataræði sínu og neyta reglubundið grænmetis, ávaxta, grófs 
kornmetis, heilbrigðra olía og fituskertra mjólkurvara. Slíkar breytingar 
geta haft jákvæð áhrif á minnkun umhverfisfótsporsins vegna 
mataræðis, svo lengi sem fólk nær fram jafnvægi á milli matarneyslu og 
matarþarfar, dregur úr neyslu á rauðu kjöti og neytir fisks frá sjálfbærum 
stofnum í hófi. Flest evrópsk samtök næringarráðgjafa eru nú með 
stefnur og leiðbeiningar um umhverfissjálfbærni. Þessar stefnur hvetja 
staðfastlega til þess að neyta matar í heilbrigðu magni, draga úr rauðu 
og unnu kjöti, gæta þess að hvetja til neyslu á fiski úr sjálfbærum 
stofnum og neyta plöntufæðis í meira magni, þar á meðal bauna og 
erta. Finna má dæmi í stefnu bresku næringarráðgjafasamtakanna, 
sænskum og hollenskum leiðarvísum og staðreyndaskjali hollensku 
næringarmiðstöðvarinnar „Borðað á sjálfbærari hátt“.

Hverjir tóku þátt í MooDFooD-
VErKEFNiNu?
MooDFOOD-verkefnið samanstóð af evrópskum hópi sérfræðinga úr 
ýmsum greinum svo sem næringarfræði, sálfræði, geðlækningum 
og fæðutengdri neysluhegðun. Verkefnið var leitt af Vrije Universiteit 
Amsterdam, og 14 stofnanir í 9 Evrópulöndum tóku þátt, þar á meðal 
University College London, Azienda Sanitaria Firenze, Háskóli Íslands, 
Amsterdam UMC staðsett í AMC og VUmc, Háskólinn í Árósum, GGZ 
InGeest, Háskólinn í Exeter, Universitat de les Illes Balears og Háskólinn 
í Leipzig, ásamt samskipta- og greiningarfélögunum Evrópsku 
rannsóknarstofnuninni á offitu (EASO), Evrópsku samtökunum gegn 
þunglyndi (EAAD) og Global Alliance of Mental Illness Advocacy 
Networks Europe (GAMIAN).


