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Útdráttur 

Fylgikvillar ADHD eru margir, en þrír þeir algengustu meðal barna með ADHD eru 

mótþróaþrjóskuröskun (Oppositional Defiant Disorder), þunglyndi (Depressive 

Disorders) og kvíði (Anxiety Disorders). Markmið þessarar rannsóknar var að athuga 

tíðni þessara tilteknu fylgikvilla á Íslandi, ekki aðeins vegna hversu mikið þeir hafa 

verið rannsakaðir og hversu há tíðni þeirra er erlendis, heldur einnig vegna þess að lítið 

er um faraldsfræðilegar rannsóknir á íslenskum börnum. Þátttakendur í rannsókninni 

voru börn greind með ADHD og foreldrar þeirra. Foreldrarnir voru 197 talsins og 

börnin 112 talsins. Börnin voru á aldrinum 8-15 ára. Meirihlutinn voru drengir eða um 

70%. Foreldrar svöruðu Mótþróakvarðanum og börnin svöruðu MASC og CDI 

sjálfsmatskvörðunum. Alls voru 19,3% þátttakenda með einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans, 

samkvæmt svörum foreldra. Alls voru 41,96% þátttakendanna yfir klínískum mörkum á 

heildarskori MASC kvarðans og 21,43% voru yfir klínískum mörkum á heildarskori 

CDI kvarðans. Tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD var svipuð og tilgreind er í 

erlendum rannsóknum en tíðni kvíða var hærri og tíðni mótþróaþrjóskuröskunar mun 

lægri. Aðeins einn þátttakandi var yfir klínískum mörkum á öllum þrem kvörðunum. 

Sjö þátttakendur voru bæði yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans 

og heildarskori MASC kvarðans. Tveir þátttakendur voru bæði yfir klínískum mörkum 

á heildarstigum Mótþróakvarðans og heildarskori CDI kvarðans og loks voru átta 

þátttakendur bæði yfir klínískum mörkum á heildarskorum MASC og CDI kvarðana. 

Talið var að fleiri þátttakendur myndu vera yfir klínískum mörkum í tveimur eða fleiri 

kvörðum vegna algengi þess í erlendum rannsóknum. Hlutfallslega fleiri stúlkur voru 

yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans og heildarskori CDI 

kvarðans. Það átti ekki við um einkenni kvíða. Munur var á meðalskori drengja og 

stúlkna þar sem meðalskor stúlkna var hærra á CDI kvarðanum en meðalskor drengja 

var hærra á MASC kvarðanum. Ekki var munur á meðalskorum kynjanna í 

Mótþróakvarðanum. Enginn munur var á meðalskori þátttakenda eftir aldri né uppruna 

greiningar. Loks, var ekki skörun meðal einkenna mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða, 

þar sem einkenni mótþróaþrjóskuröskunar skýrðust ekki af einkennum kvíða. Há tíðni 

fylgikvilla meðal barna með ADHD kallar á skimun fyrir þeim, aukna þekkingu og 

viðeigandi úrræði.  

 



  

6 
 

Abstract 

Co-morbidity of Attentional Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and other 

disorders is very common among children. The most prevalent diagnoses occurring with 

ADHD are Oppositional Defiant Disorder (ODD), Depressive Disorders and Anxiety 

Disorders. The high prevalance of co-morbidity among children with ADHD has been 

well documented in other countries around the world but little is know about its 

prevalence in Iceland. The object of this study was to explore the prevalence of these 

three disorders among Icelandic children diagnosed with ADHD. The hypothesis to be 

tested was that the prevalence of ODD, anxiety and depression is the same as in other 

countries. The participants were Icelandic children diagnosed with ADHD and their 

parents; 112 children between the ages of 8-15 and 197 parents. The majority of the 

children were boys (72,42%). Three questionnaires were used to assess the prevalence 

of ODD, anxiety and depression; the Disruptive Behavior Rating Scale (DBRS), the 

Multidimensional Anxiety scale for Children (MASC) and the Children´s Depression 

Inventory (CDI). Overall, 19,28% of the children met the criteria for ODD on the 

DBRS, based on answers given by the parents, 41,96% met the criteria for anxiety on 

the MASC and 21,43% met the criteria for depression on the CDI. One participant met 

the criteria for all three co-morbid disorders, seven met the criteria for ODD and 

anxiety, two met the criteria for ODD and depression and eight participants met the 

criteria for anxiety and depression. The prevalence of depression among children with 

ADHD was consistent with findings from other studies but the prevalence of anxiety 

was a little higher and the prevalence of ODD was much lower. It was believed that the 

prevalence of two or more disorders would be higher among participants but this was 

not the case. The prevalence of all three disorders was higher among boys than girls and 

there was a significant gender difference in mean scores on the MASC and CDI 

questionnaires. However, the prevalence of ODD and depression was higher among 

girls proportional to the number of girls that participated in the study. Mean scores on 

the DBRS, MASC or CDI did not differ significantly by age or by method of analysis 

on ADHD among the children. Finally, there was no significant overlap in symptoms 

between ODD and anxiety. The high prevalence of co-morbid disorders among 

Icelandic children with ADHD requires futher study.  
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Athyglisbrestur með ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) er 

röskun á sviði taugaþroska hjá börnum og algengur hegðunarvandi (Buschgens o.fl., 

2008; Deault, 2010; Egger og Angold, 2006; Freitag o.fl., 2011; Rowland, Lesesne, og 

Abramowitz, 2002; Tseng, Kawabata, Gau, 2011). Helstu einkennin eru athyglisbrestur, 

hvatvísi og hreyfiofvirkni (Deault, 2010; Faraone og Biederman, 1998; Freitag o.fl., 

2011; Spencer, Biederman, og Mick, 2007; Wilens, Biederman, og Spencer, 2002). Hér 

eftir verður skammstöfunin ADHD notuð um þá röskun. Þrátt fyrir að einkenni 

athyglisbrests með ofvirkni séu talin hafa fylgt manninum frá örófi alda þá var ADHD 

skilgreind í fyrsta sinn á síðustu öld af George Still og taldi hann að röskunin væri 

hvatvísi og lítil siðferðiskennd (Rowland o.fl., 2002; Spencer o.fl., 2007). George Still 

lýsti hópi af börnum sem komu á stofu hans sem tilfinningaríkum, óhlýðinum, 

árásargjörnum, óþvinguðum og með litla sem enga sjálfsstjórn. Mörg voru óhóflega 

athafnasöm, trufluðust auðveldlega og höfðu mjög litla einbeitingu. Þetta var með fyrstu 

lýsingum á börnum með ADHD (Rowland o.fl, 2002; Rösler o.fl., 2004).  

Áður en ADHD var lýst með svipuðum hætti og gert er í nýjustu útgáfum 

greiningarkerfa var ályktað að hegðunarvandamál barna væru til dæmis vegna 

heilabólgu í börnum (encephalitis), heilaskemmda (brain indjured child syndrome) eða 

mildra heilaskemmda (minimal brain damage) (Gaub, og Carlson, 1997; Rowland, o.fl., 

2002; Spencer, Biederman, Wilens, og Faraone, 2002; Spencer, o.fl., 2007). Truflun í 

sjálfsstjórn og félagslegri hegðun hjá þessum börnum fékk litla eftirtekt. Seint á árinu 

1950 fengu einkenni ADHD aðra greiningu og það var ofvirkniröskun (hyperkinesis) 

(Rowland, o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2007; Wilens, o.fl., 2002). Aðaleinkenni þeirrar 

greiningar voru erfiðleikar barna við að greina á milli mismunandi áreita. Sú greining 

leiddi síðan til annarrar greiningar sem var ofvirkniheilkenni hjá börnum (hyperactive 

child syndrome) og aðaleinkennið var ofvirkni í hreyfingum. Gallinn við þá greiningu 

var að ofvirkni var ekki eina einkennið hjá börnum með greininguna svo árið 1970 var 

staðfest að hvatvísi væri líka eitt af aðaleinkennum ADHD (Faraone, o.fl., 2003; Milich, 

Balentine og Lynam, 2001; Shanahan, o.fl., 2006; Van Luit, 2005). Sú greining var víða 

samþykkt og hafði langvarandi áhrif á skilgreiningu röskunarinnar í greiningarkerfinu 

DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, þriðja útgáfa). Þar 

var skilgreiningin nefnd ADD með og án ofvirkni (H) en því var breytt í ADHD í DSM-

III-R greiningarkerfinu á árinu 1987 (Faraone, o.fl., 2003; Milich, o.fl., 2001; Shanahan, 
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o.fl., 2006; Van Luit, 2005). Í framhaldi af þeirri greiningu jókst áhugi á ADHD. 

Nýlega hefur umræðan beinst að því að þungamiðja einkenna ADHD sé líka hvatvísi og 

erfiðleikar við að stjórna sjálfum sér og hamla hegðun. Þó að nafnið á þessari röskun 

hafi oft breyst á síðustu 100 árum þá hafa einkennin lítið gert það. Þetta er algengasta og 

mest rannsakaða röskun meðal barna (Berger, 2011; Faraone, o.fl., 2003; Milich, 

Balentine og Lynam, 2001; Shanahan, o.fl., 2006; Van Luit, 2005).  

Greiningarviðmið 

Við greiningu á ADHD nú, er aðallega stuðst við tvö greiningarkerfi. Annars vegar 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjórða útgáfa) sem er 

mest notað í Norður-Ameríku og hins vegar ICD-10 (International Classification of 

Diseases) sem er aðallega notað í öðrum heimshlutum (DSM-IV, 2000; Filippatou og 

Livaniou, 2005; Van Luit, Kroesbergen og Naglieri, 2005; World Health Organization, 

2010). Samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu verður athyglisbrestur og ofvirkni ávallt að 

vera til staðar áður en barnið verður sjö ára til að uppfylla greiningarskilmerki ADHD. 

Einnig þurfa einkennin að vera til staðar við fleiri en einar aðstæður eins og heima hjá 

barninu, í skólanum eða á göngudeild þar sem fagaðilar hitta barnið. Það er meiri 

sveigjanleiki í greiningarskilmerkjum DSM-IV kerfisins. Til að uppfylla 

greiningarskilmerki ADHD getur barnið verið með athyglisbrest með eða án ofvirkni 

eða ofvirkni-hvatvísi án athyglisbrests. Einkennin þurfa, líkt og í ICD-10, að vera til 

staðar við vissar aðstæður og vera til staðar áður en börnin verða sjö ára (DSM-IV, 

2000; Filippatou og Livaniou, 2005; Moffitt og Melchior, 2007; World Health 

Organization, 2010). Í töflu 1 má sjá einkenni ADHD sem skiptast í athyglisbrest og 

ofvirkni-hvatvísi.     

                                                                                                                                                                                                           

Tafla 1. Greiningarskilmerki ADHD 

A. Annaðhvort athyglisbrestur (1) eða ofvirkni-hvatvísi (2). 

 

1. Athyglisbrestur er þegar sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum, í að minnsta 

kosti 6 mánuði, skerðir aðlögunarhæfni barna og eru ekki í samræmi við 

þroskastig þeirra: 

 

1.1 Eiga erfitt með að einbeita sér að smáatriðum og gera oft fljótfærnisvillur í   

      skóla, vinnu og öðrum verkefnum. 

1.2  Eiga erfitt með að viðhalda athygli í verkefnum eða í leik. 

1.3  Eiga erfitt með að hlusta. 

1.4  Eiga erfitt með að fylgja leiðbeiningum, ljúka ekki við heimaverkefni,  

       húsverk eða verkefni í vinnu, og það er ekki vegna mótþróa né vegna þess    

       að þau skilji ekki leiðbeiningarnar. 
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1.5  Eiga erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir. 

1.6  Eiga erfitt með, forðast eða líkar illa við verkefni sem krefst áreynslu  

       vitsmuna eins og í lærdómi og heimaverkefnum. 

1.7 Eiga það til að týna hlutum sem eru nauðsynlegir fyrir tiltekin verkefni  

      eins og t.d leikföng, heimaverkefni, blýantar, bækur eða önnur verkfæri. 

1.8  Eiga það til að vera auðveldlega trufluð af ytri áreitum. 

1.9  Eiga það til að vera utan við sig og gleymin í daglegum athöfnum. 

 

2. Ofvirkni eða hvatvísi er þegar sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum, í að  

minnsta kosti 6 mánuði, skerðir aðlögunarhæfni barna og eru ekki í samræmi við 

þroskastig þeirra: 

 

2.1 Ofvirkni: 

 

2.11 Eiga í erfiðleikum með að sitja kyrr og eru eirðarlaus. 

2.12 Eiga það til að fara frá sætum sínum í skólastofunni eða við aðrar  

        aðstæður þar sem nauðsynlegt er að þau sitji kyrr. 

2.13 Eiga það til að hlaupa um og/eða klifra óhóflega við óviðeigandi  

        aðstæður. 

2.14 Eiga erfitt með að leika sér eða iðka aðrar frístundir hljóðlega. 

2.15 Eiga það til að vera á stanslausri hreyfingu. 

2.16 Eiga það til að tala óhóflega. 

 

2.2  Hvatvísi: 

 

2.21 Eiga það til að svara spurningum án þess að hugsa sig um. 

2.22 Eiga erfitt með að bíða í röð. 

2.23 Eiga það til að trufla aðra. 

 

B. Hamlandi einkenni ofvirkni/hvatvísi eða athyglisbrests þurfa að vera til staðar fyrir  

     sjö ára aldur. 

 

C. Erfiðleikar vegna einkenna verða að vera til staðar í fleiri en einum aðstæðum eins og    

    t.d í skóla og heima fyrir. 

 

D. Það þurfa að vera til staðar skýr merki um hömlun í félagslífi, skólalífi og/eða  

     einkalífi vegna einkennanna. 

 

E. Hamlandi einkenni eru ekki eingöngu til staðar þegar þroskahömlun (Pervasive    

    Developmental Disorder), geðklofi (Schizoprenia) eða aðrar geðraskanir eru einnig  

    til staðar og eru ekki betur útskýrð með öðrum geðröskunum eins og lyndisraskanir  

    (Mood Disorder), kvíðaraskanir (Anxiety Disorder), hugrof (Dissociative Disorder)  

    eða persónuleikaraskanir (Personality Disorder). 

(DSM-IV, 2000) 

  

Þar sem einkenni ofvirkni og hvatvísi birtast oft samtímis hjá barni þá kemur það fyrir 

að önnur tegundin sé ráðandi. Þá er ADHD ekki aðeins skilgreint heldur einnig ólíkar 

tegundir af ADHD, eftir því hvaða einkenni eru ráðandi (Berger, 2011; Milich, o.fl., 
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2001; Neuman, o.fl., 2001; Voeller, 2004). Ein undirtegund er athyglisbrestur með 

ofvirkni–athyglisbrestur ráðandi (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, 

Predominantly Inattention Type; ADHD-PI). Börn með ADHD-PI eiga erfitt með að 

halda athygli við eitt verkefni í jafnlangan tíma og jafnaldrar þeirra og þeim veitist erfitt 

að fara eftir reglum og fyrirmælum eins vel og öðrum börnum (Mikami, Huang-Pollock, 

Pfiffner, McBurnett, Hangai, 2007). Þau eiga líka erfitt með að skipuleggja sig, truflast 

auðveldlega og gleyma oftar en jafnaldrar þeirra. Þegar börn sem greind eru með 

ADHD-PI eru á annað borð trufluð frá verkefnum, þá eru þau að jafnaði lengur en 

jafnaldrar þeirra að byrja aftur að sinna verkefninu (Berger, 2011; Mikami, o.fl., 2007; 

Milich, o.fl., 2001). Seinfær vitsmunagangur (sluggish cognitive tempo) er einnig stór 

hluti af ADHD-PI. Aðaleinkenni þess er hæg upprifjun og úrvinnsla upplýsinga frá 

minni, lítil snerpa, deyfð og börnin eru oft að dagdreyma. (Berger, 2011; Loe og 

Feldman, 2007; Mayes, o.fl., 2009; Voeller, 2004). Greining þessarar röskunar á við ef 

að minnsta kosti 6 einkenni athyglisbrests og færri en 6 einkenni ofvirkni-hvatvísi eru til 

staðar í að minnsta kosti 6 mánuði (DSM-IV, 2000). Einkenni ADHD-PI eru stöðug og 

koma ekki fram fyrr en milli 5-7 ára aldurs. Það er algengara að stúlkur greinist með 

ADHD-PI heldur en drengir (Biederman, o.fl., 2002; Ghanizadeh, 2009; Mikami o.fl., 

2007; Spencer, o.fl., 2007). Tíðni ADHD-PI er um 20-30% meðal þeirra sem greinast 

með ADHD (Wilens, o.fl., 2002). Önnur undirtegund er athyglisbrestur með ofvirkni - 

ofvirkni-hvatvísi ráðandi (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Predominantly 

Hyperactive-Impulsive Type; ADHD-PHI). Börn með ADHD-PHI eiga erfitt með að 

hemja hegðun sína, þannig að þegar þau byrja að hegða sér á tiltekinn hátt, eiga þau 

erfitt með að hætta því. Þau sýna einnig óþol gagnvart öðrum og eru oft ögrandi. Þeim 

er oft hafnað af jafnöldrum sínum og rekin úr skóla eða höfð í sér bekkjardeild með 

sérkennslu (Egger og Angold, 2009; Gaub og Carlson, 1997; Mireault, Rooney, 

Kouwenhoven, og Hannan, 2008). Greining þessarar röskunar á við ef að minnsta kosti 

6 einkenni ofvirkni-hvatvísi og færri en 6 einkenni athyglisbrests eru til staðar í að 

minnsta kosti 6 mánuði (DSM-IV, 2000; Milich, o.fl., 2001). Tíðni ADHD-PHI er um 

15% meðal þeirra sem greinast með ADHD (Wilens, o.fl., 2002). Þriðja undirtegundin 

er sambland allra þessara einkenna (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Combined 

Type; ADHD-C) (Berger, 2011; Ghanizadeh, 2009; Milich, o.fl., Ramtekkar, Reiersen, 

Todorov og Todd, 2010). Þessi greining á við ef að minnsta kosti 6 einkenni 

athyglisbrests og að minnsta kosti 6 einkenni ofvirkni-hvatvísi eru til staðar í að minnsta 

kosti 6 mánuði (DSM-IV, 2000). Þetta er algengasta greiningin (Berger, 2011; Gaub og 
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Carlson, 1997; Ghanizadeh, 2009; Milich, o.fl., 2001; Ramtekkar, o.fl., 2010). Tíðni 

ADHD-C er um 50-75% meðal þeirra sem greinast með ADHD (Wilens, o.fl., 2002). 

Einkennin eru alvarlegri meðal barna með ADHD-C en barna greind með hinar 

undirtegundir ADHD en einkenni geta minnkað með aldri (Gaub og Carlson, 1997; 

Mikami o.fl., 2007; Milich, o.fl., 2001).  

Ítarleg lýsing á ADHD 

ADHD er langvinn og sundurleit röskun með margþættar afleiðingar (Antshel, o.fl., 

2007; Daviss, 2008; Faraone og Biederman, 1998; Filippatou og Livaniou, 2005; Mayes 

og Calhoun, 2007; Rucklidge, 2008; Sugalski, Scott og Cleary, 2008). Börn með ADHD 

eiga í erfiðleikum með vinnsluminni og vinnsluhraða eins og frammistaða þeirra á 

WISC-IV, fjórðu útgáfa af greindarprófi Wechsler, og aðrar rannsóknir benda til 

(Banaschewski, o.fl., 2005; Brown, Reichel og Quinlan, 2011; Mayes, o.fl., 2009). 

Vinnsluminni er geta til að viðhalda upplýsingum sem verið er að vinna með í skamman 

tíma (Rutter, 1997). Vinnsluhraði er geta til að vinna úr upplýsingum á fljótlegan hátt 

(Bedard og Tannock, 2008). Börn með ADHD eiga erfitt með að meðhöndla mikið af 

upplýsingum í lengri tíma. Þau eiga einnig erfitt með að meðhöndla upplýsingar sem 

eiga að vera í ákveðinni röð eins og þegar verið er að gefa leiðbeiningar og 

verkefnalýsingar. Það gæti verið vegna skerts tímaskyns hjá þeim og erfiðleika við að 

skipuleggja vinnu sína (Banaschewski, o.fl., 2005; Filippatou og Livaniou, 2005; Van 

Luit, o.fl., 2005). 

 Börn með ADHD eiga erfitt með að viðhalda athygli, sérstaklega ef verkefnið er 

lítt áhugavert og ytri áreiti truflar þau auðveldlega (DuPaul, Ervin, Hook og McGoey, 

1998; Filippatou og Livianiou, 2005; Van Luit, o.fl., 2005). Truflun getur valdið öllum 

börnum erfiðleikum, en börn greind  með ADHD eru miklu næmari fyrir 

utanaðkomandi áreiti. Stjórn barna á hegðun sinni gefur einna gleggstu vísbendingu um 

ADHD (DuPaul, o.fl., 1998; Filippatou og Livianiou, 2005; Van Luit, 2005; Voeller, 

2004). Þegar aðstæðurnar eru ekki áhugaverðar fyrir barnið eins og til dæmis í 

heimavinnu, verkefni í skóla eða húsverk verður frammistaða þeirra verri. Einbeiting 

barnanna eykst aðeins þegar þau eru að gera eitthvað sem þau vilja sjálf gera eins og að 

leika sér, spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpið. Það krefst minni sjálfsaga. (Barkley, 

2006a; Brown, o.fl., 2011). ADHD hefur einnig áhrif á aðlögunarfærni barnanna eins og 

að baða sig, klæða sig og borða. Röskunin hefur líka áhrif á sjálfstæði og sjálfstraust 

þeirra og erfiðara er að treysta þeim, þau eiga til dæmis erfitt með að fara með peninga 
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og hafa takmarkaða sjálfsstjórn í verkefnum og hreyfingum (Antshel, o.fl., 2007; 

Deault, 2010: Voeller, 2004). Börn sem eru greind með ADHD hafa á tilfinningunni að 

þau hafi hvorki stjórn á aðstæðum né afleiðingum og að þeim gangi betur í verkefnum 

en þau gera í raun og veru. Þau oftúlka gáska og fjör sem fylgir öðrum börnum oft sem 

ögrun gagnvart sér enda vilja börn með ADHD oftar en ekki umgangast börn með sömu 

röskun (Filippatou og Livianiou, 2005). Börn með ADHD sýna ennfremur meiri 

fjandsemi og pirring en önnur börn. Þau taka ekki eftir að hegðun þeirra sé neikvæð, 

sundrandi í hópi og jafnvel hættuleg (Antshel, o.fl., 2007; Filippatou og Livianiou, 

2005). Þegar hegðun þeirra er sundrandi eru þau til dæmis að skemma eigur annarra, 

ryðjast fram fyrir í röð og trufla foreldra og/eða forráðamenn þegar þeir eru að sinna 

öðrum verkefnum, eins og að tala í síma (Antshel, o.fl., 2007; Filippatou og Livianiou, 

2005; Harty, Miller, Newcorn og Halperin, 2009). Viðbragðsflýtir er líka vandamál fyrir 

börn með ADHD. Þau eru oft of fljót að svara þegar þau eiga að hugsa sig um og of 

lengi þegar þau eiga að vera snögg að svara. (Van Luit o.fl., 2005). Þó að börn með 

ADHD eigi yfirleitt ekki í alvarlegum erfiðleikum með að læra sitt eigið tungumál eru 

stundum einstök vandamál í þróun tungumálsins. Börn með röskunina sýna einnig færri 

einkenni í aðstæðum sem þau þekkja ekki (Barkley, 2006a; Voeller, 2004). 

 Það er litið svo á að einkenni ADHD hafi áhrif á greind barna. Afleiðing þess er 

að þau geta ekki sinnt verkefnum sínum sem skyldi (Antshel, o.fl., 2007; Brown o.fl., 

2011). Námserfiðleikar hafa líka áhrif en börn með ADHD eru líklegri en börn án 

ADHD til að vera með námserfiðleika (learning disability) sem hafa áhrif á skólagöngu 

barnanna (Barkley, 2006a; Filippatou og Livaniou, 2005; Loe of Feldman, 2007; 

Rowland, o.fl., 2002; Voeller, 2004). Börn með ADHD eru yfirleitt metin 7-15 stigum 

lægri í greindarvísitölu en börn sem eru ekki með röskunina (Antshel, o.fl., 2007; 

Barkley, 2006a; Kaplan, Crawford, Dewey og Fisher, 2000; Loe og Feldman, 2007). Há 

greindarvísitala hefur ekki áhrif á velgengni í skóla ef barnið er með ADHD. Rannsókn 

Antshel og félaga (2007) um skólafærni barna með ADHD og háa greindarvísitölu sýnir 

að þau þurfa mikinn stuðning og einn af hverjum fimm er á eftir árgangi sínum í 

skólanum. Þetta styður þá tilgátu að lægri greindarvísitala skýri ekki endilega 

erfiðleikana sem börnin finna fyrir í skólanum heldur séu það einkenni ADHD sem 

valda þeim (Brown, o.fl., 2011). Börn með ADHD eiga þar af leiðandi oft í erfiðleikum 

í skólagöngu sinni. Þau eru líklegri til að þurfa á sérkennslu og aukakennslu að halda. 

Þau eru einnig líklegri til að falla á prófum, endurtaka bekki, hætta í skóla eða jafnvel 

vera rekin úr skóla (Barkley, 2006a; Bauermeister, o.fl., 2007; Egger og Angold, 2006; 
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Filippatou og Livaniou, 2005; Loe og Feldman, 2007; Spencer, o.fl., 2002). Líkamlegir 

kvillar eru algengari hjá börnum sem greinast með ADHD en öðrum börnum. Um 24-

35% barna með ADHD fá oftar höfuðverk, magaverk, ofnæmi og eiga erfiðara með 

svefn. Þau eru einnig líklegri til að misnota áfengi og eiturlyf þegar þau eldast (Barkley, 

2006a;  Gillberg, o.fl., 2004; Spencer, o.fl., 2002).  

Tíðni og kynjahlutfall 

George Still var sá fyrsti sem tilgreindi kynjahlutfall ADHD. Hann taldi að þrír strákar á 

móti hverri stúlku væru með ADHD (3:1) (Biederman, o.fl., 2002; Voeller, 2004). Það 

virðist vera algengasta kynjahlutfallið í niðurstöðum ýmissa rannsókna, þó svo að 

kynjahlutfallið sé tilgreint að vera frá 2:1 upp í 10:1 (Biederman, o.fl., 2002; Gillberg, 

o.fl., 2004; Ramtekkar, o.fl., 2010; Rucklidge, 2008; Voeller, 2004). Nýleg rannsókn á 

kynjahlutfalli barna með ADHD í Evrópu leiddi í ljós að kynjahlutfallið er ólíkt milli 

landa (Novik, o.fl., 2006). Tíðnin er birt með fyrirvara um aðferðafræðilega vankanta 

rannsóknar. Ef litið er á nágrannalöndin þá er kynjahlutfallið í Danmörku 10:1, í Noregi 

er það 3:1 og í Bretlandi er það 6:1. Á Íslandi er kynjahlutfallið 3:1 og meðal 

kynjahlutfallið í Evrópu 5:1 (Novik, o.fl., 2006). Biederman og félagar (2002) 

rannsökuðu kynjamun meðal barna með ADHD vegna þess hve breitt bilið er. Í 

rannsókninni var kynjahlutfallið jafnt. Drengir voru líklegri en stúlkur að greinast með 

ADHD en stúlkur með ADHD voru líklegri en drengir að greinast með ADHD-PI 

(Biederman, o.fl., 2002). Ramtekkar og félagar (2010) rannsökuðu nýlega kynjamun 

meðal barna með ADHD og niðurstöður leiddu í ljós að ADHD er mun algengara og 

alvarlegra meðal drengja. Tíðni ADHD hjá drengjum var 15,7% en 7,5% meðal stúlkna 

á aldrinum 7-12 ára. Höfundar benda á að ólík tíðni meðal drengja og stúlkna í 

rannsóknum gæti verið vegna ólíkra aldursbila og mælitækja sem notuð eru og einnig 

vegna þess að genauppbygging kynjanna er ólík (Ramtekkar, o.fl., 2010; Sassi, 2010). 

Kynjamunurinn var 2,28 drengir á móti 1 stúlku sem er þó minni munur en aðrar 

rannsóknir sem hafa tilgreint (Gillberg, o.fl., 2004; Novik, o.fl., 2006; Ramtekkar, o.fl., 

2010; Rucklidge, 2008; Voeller, 2004). Kynjamunurinn var öllu meiri meðal unglinga á 

aldrinum 13-17 ára en þá voru það 2,56 drengir á móti 1 stúlku (Ramtekkar, o.fl., 2010). 

Rannsóknir  á kynjamun meðal barna með ADHD hjá National Center for Health 

Statistics (NCHS)  hafa sýnt fram á að þó að fleiri drengir hafa greinst með ADHD frá 

árunum 1998 til 2009 hefur aukningin í tíðni ADHD verið jöfn á meðal kynjanna. Tíðni 
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meðal drengja með ADHD aukist frá 9,9% árin 1998 til 2000 upp í 12,3% árin 2007 til 

2009. Tíðni meðal stúlkna hefur aukist frá 3,6% í 5,5% á sama tíma (Wolfe, 2011). 

Tíðni ADHD er mjög umdeild um allan heim og þar með er bilið mjög breitt og 

ólíkt meðal rannsókna (Antshel, Hargrave, Simonescu, Kaul, Hendricks, og Faraone, 

2011; Berger, 2011; Moffitt og Melchior, 2007; Ramtekkar, o.fl., 2010). Mikilvægt er 

að vita tíðni ADHD í flestum löndum til að hægt sé að rannsaka hvað hefur áhrif á 

tíðnina í þeim löndum þar sem hún er há og hvaða verndandi þættir eru til staðar í 

löndum þar sem tíðnin er lág (Moffitt og Melchior, 2007). Á Íslandi er tíðni ADHD um 

3-5% (Faraone, o.fl., 2003). Í Finnlandi er tíðnin 6,6% (Antshel o.fl., 2007; Faraone, 

o.fl., 2003). Í Bandaríkjunum hafa rannsóknir sýnt tíðni ADHD frá 9,5-16,1% 

(Lecendreux, Konofal, og Faraone, 2011). Tíðni í Bretlandi hefur einnig verið metin 

frekar há eða 16% (Faraone, o.fl., 2003). Í Kanada er tíðni ADHD um 9% hjá drengjum 

og 3,3% hjá stúlkum (Antshel o.fl., 2007; Faraone, o.fl., 2003). Í Íran er tíðnin há eða 

10,1% (Ghanizadeh, 2009). Í Japan og Taiwan er tíðnin um 7,5% (Faraone, o.fl., 2003; 

Gau, o.fl., 2010; Takahashi, o.fl., 2007) og í Ástralíu er hún um 2,4% (Faraone, o.fl., 

2003). Tíðni í Brasilíu er há eða um 18% (Polanczyk, o.fl., 2010). Í Nýja Sjálandi er 

tíðnin um 3% (Faraone, o.fl., 2003). Í Þýskalandi er tíðnin líka há eða um 17% 

(Faraone, o.fl., 2003). Á Spáni er tíðnin a.m.k 5% og tíðnin er 3,9% í Ítalíu og 9,5% í 

Hollandi (Antshel o.fl., 2007; Faraone, o.fl., 2003). Í Frakklandi er tíðnin um 3,5% 

(Lecendreux, o.fl., 2011). Tíðnin frá hinum ýmsu löndum birt með fyrirvara um 

aðferðafræðilega vankanta. Polanczyk, o.fl. (2007) rannsökuðu tíðni ADHD í ólíkum 

heimsálfum. Rannsóknir hafa ekki enn sýnt fram á hvers vegna munur sé á tíðni ADHD 

barna á milli landa og heimsálfa. Í töflu 2 má sjá  mismunandi tíðni í heimsálfunum.  

 

Tafla 2. Tíðni ADHD í ólíkum heimsálfum 

Heimsálfa Tíðni 

Evrópa 5% 

Afríka 16% 

Eyjaálfur 8% 

Norður-Ameríka 7% 

Suður-Ameríka 19% 

Asía 5% 

Miðausturlönd 4% 

Heimurinn 5,3% 

 

Tíðni ADHD í heiminum öllum hefur lengi vel verið talin vera um 3-5% 

(Antshel o.fl., 2007; Berger, 2011; Daviss, 2008; Gau, o.fl., 2010; Faraone, o.fl., 2003; 

Spencer, o.fl., 2002). Aftur á móti hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að tíðnin sé allt upp 
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í 10% (Gau, o.fl., 2010; Neuman, o.fl., 2001; Rösler, o.fl., 2004; Schatz og Rostain, 

2006; Spencer, o.fl., 2007; Vloet, Konrad, Herpertz-Dahlmann, Polier, og Günther, 

2010; Volk, o.fl., 2005). Niðurstöður nýjustu rannsókna hafa leitt í ljós að tíðnin er að 

aukast og sé nú á bilinu 3-8% (Antshel o.fl., 2011; Harrison, Vannest og Reynolds, 

2011; Harty, o.fl., 2009). Rannsóknir á vegum National Center for Health Statistics 

(NCHS) hafa staðfest aukningu á tíðni ADHD. Í Bandaríkjunum eru nú 9% barna á 

aldrinum 5-17 ára greind með ADHD. Tíðni meðal hvítra barna var 8,2% árin 1998-

2000 en jókst upp í 10,6% árin 2007-2009. Tíðni meðal svartra barna og barna 

innflytjenda frá Puerto Rico hefur tvöfaldast, tíðnin var 5% á árunum 1998-2000 og 

jókst upp í 9,5% á árunum 2007-2009. Tíðni ADHD meðal barna frá Mexíkó var lægst 

(Wolfe, 2011). Aðrar rannsóknir hafa líka tilgreint háa tíðni í Íran, eða 10,3-14,2% 

(Ghanizadeh, 2009). Ramtekkar og félagar (2010) rannsökuðu nýlega tíðni ADHD 

meðal barna og fullorðinna. Samkvæmt þeim hefur tíðni ADHD aukist mikið. 

Rannsóknin var gerð meðal 9380 barna og fullorðinna á aldrinum 7-29 ára. 

Kynjahlutfall var jafnt en hvítir voru í miklum meirihluta. Úrtakið var skipt í þrjú 

aldursbil, 7-12 ára, 13-17 ára og 18-29 ára og verður síðasta aldursbilið ekki skoðað 

sérstaklega. Niðurstöður leiddu í ljós að tíðni ADHD meðal 7-12 ára barna var 11,7% 

og 9,7% meðal 13-17 ára unglinga. Tíðni ADHD virðist þá minnka með aldrinum 

(Loeber og Keenan, 1994; Ramtekkar, o.fl., 2010). Meðaltalstíðni meðal allra 

þátttakenda var 9,2% sem er töluvert hærra en tíðnin sem skilgreind hefur verið 

(Ramtekkar, o.fl., 2010).  

Lífeðlisfræði, áhættuþættir og meðferðir 

Umfjöllun um virkni í heila og taugakerfi meðal barna með og án ADHD hefur verið 

töluvert fyrirferðarmikil (Antshel, o.fl., 2011; Jarrett og Ollendick, 2008; Rownland, 

o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2007; Wilens, o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt að ákveðin 

heilasvæði sýna afbrigðilega virkni hjá börnum með ADHD, þar á meðal er það 

ennisblaðið (frontal lobe), rófukjarninn (caudate nucleus), botnhnoðið (basal ganglia) 

og hvelatengslin (corpus callosum) (Antshel, o.fl., 2011; Jarrett og Ollendick, 2008; 

Rownland, o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2007; Voeller, 2004). Hvelatengsl tengja saman 

bæði heilahvelin og brautir að þessum svæðum. Þetta eru svæðin sem tengjast inn á 

athygli, hvatvísistjórnun og skipulagningu á flókinni hegðun (Banaschewski, o.fl., 2005; 

Jarrett og Ollendick, 2008; Spencer, o.fl., 2002; Voeller, 2004). Einnig er því haldið 

fram að börn með ADHD séu taugafræðilega (neurologically) óþroskuð (Spencer, o.fl., 



  

20 
 

2002; Voeller, 2004; Wilens, o.fl., 2002). Heilar þeirra eru taldir þróast hægar heldur en 

hjá öðrum börnum, þannig að þróun heilans sé 2-3 árum á eftir barni sem er ekki með 

ADHD. Einnig að litli heili (cerebellum) og hægri framheilabörkur (prefrontal cortex) 

sé minni hjá börnum með ADHD (Antshel, o.fl., 2011; Spencer, o.fl., 2002; Voeller, 

2004; Wilens, o.fl., 2002). Rannsóknir á áhrifum lyfja á börn með ADHD benda einnig 

á ójafnvægi í flutningi á taugaboðefnunum dópamín, norepinephrine, epinephrine og 

serotonin en frekari rannsókna er þörf til að komast að óyggjandi niðustöðu (Comings, 

o.fl., 2000; Rowland, o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2002,  2007; Voeller, 2004; Wilens, 

o.fl., 2002). Rannsóknir á heilanum hafa aukið skilning á hvaða heilasvæði eru 

frábrugðin hjá börnum með ADHD en þörf er á fleiri rannsóknum til að heilaskönnun 

(neuroimaging) geti verið hluti af greiningarferlinu í framtíðinni (Spencer, o.fl., 2002, 

2007; Voeller, 2004).  

Lyfjameðferð er mest notaða meðferðin við ADHD (Abikoff og Klein, 1992; 

Goez, Bennet og Zelnik, 2007; Loe og Feldman, 2007; Rowland, o.fl., 2002; Wilens, 

o.fl., 2002). Örvandi lyf eins og Methylphenidate eða, Rítalín, Rítalín Uno, Concerta, 

Equazym og Catapressan eru til dæmis notuð (Antshel, o.fl., 2011; Voeller, 2004). Við 

notkun örvandi lyfja róast börn niður og óhlýðni og sundrandi hegðun minnkar. Einnig 

eykst jákvæðni, skipulögð hegðun og samskipti batna. Örvandi lyf auka magn 

dópamíns, norepinephrine, epinephrine í framheila og eru árangurstölur sannfærandi um 

virkni þeirra (Abikoff og Klein, 1992; Antshel, o.fl., 2011; Voeller, 2004). Þörf er á 

fleiri rannsóknum til að ákvarða hversu gagnleg örvandi lyf eru þegar til lengdar lætur 

(Wilens, o.fl., 2002). Önnur lyf sem notuð eru við þessari röskun eru Clonidine og 

Guanfacine og þau hafa áhrif á magn norepinephrine í heila sem eykur hugræna hæfni 

og minnka kæki sem fylgja röskuninni (Antshel, o.fl., 2011; Voeller, 2004). Algengara 

er að börn með ADHD séu með kæki en börn án ADHD (Spencer, o.fl., 2001). 

Þunglyndislyf, eins og Prozac, Zoloft, Paxil, Bupropion, Venlafaxine eru stundum notuð 

og hafa sömu jákvæðu áhrifin á hugræna hæfni og minnka árásarhneigð talsvert en eru 

ekki eins áhrifarík gagnvart ADHD eins og örvandi lyf (Antshel, o.fl., 2011; Voeller, 

2004; Wilens, o.fl., 2002). Önnur lyf sem eru á markaðnum en eru sjaldan notuð eru t.d 

geðsýkislyf (antipsychotic) svo sem Risperdal, Abilify og Seroquel en þau eru notuð ef 

reiðiköst barnanna eru alvarleg og algeng. Atomexetine er einnig notað en yfirleitt 

aðeins þegar Rítalín eða Concerta virkar ekki vegna of mikilla aukaverkana (Spencer, 

o.fl., 2002; Voeller, 2004)  
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 Áhrif atferlismótunar og hugrænna meðferða á börn með ADHD eru í besta falli 

blendin (Kazdin, 2005; Loe og Feldman, 2007; Rucklidge, 2008; Wilens, o.fl., 2002). 

Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að lyfjagjöf með eða án atferlismótunar og/eða 

hugrænni meðferð gerir sama gagn og lyfjagjöf ein og sér (Kazdin, 2005; Wilens, o.fl., 

2002). Aðrar hafa sýnt fram á betri árangur þegar atferlismótun og/eða hugrænar 

meðferðir eru notaðar ásamt lyfjagjöf (Loe og Feldman, 2007; Voeller, 2004). Enn aðrar 

hafa sýnt fram á árangur atferlismótunar fyrir börn (Loe og Feldman, 2007). 

Atferlismótin er t.d foreldraþjálfun (Parent Management Training; PMT), 

hegðunarinngrip í skólum, og jákvæð styrking með umbunarkerfi (Kazdin, 2005). 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að einkenni barna með ADHD minnka við 

notkun atferlismótunar (Loe og Feldman, 2007). Þegar árangur atferlismótunar er 

borinn saman við árangur lyfjameðferðar þá er árangur lyfjameðferðar meiri (Antshel, 

o.fl., 2011; Loe og Feldman, 2007; Rucklidge, 2008). Fleiri rannsókna er þó þörf 

sérstaklega á áhrif atferlismótunar og lyfja til langs tíma (Antshel, o.fl., 2011; Loe og 

Feldman, 2007; Rucklidge, 2008). Rannsóknir frá National Institute of Mental Health 

and U.S Department of Education sýndu að örvandi lyf gera meira gagn með eða án 

hugrænna meðferða heldur en áköf hegðunarinngrip ein og sér (Mayes og Calhoun, 

2004; Voeller, 2004).  

Margar tilgátur hafa verið settar fram um það hverjar séu orsakir ADHD hjá 

börnum. Örfáar hafa verið rannsakaðar. Það virðist vera sterkur erfðaþáttur hjá börnum 

með ADHD (Banaschewski, o.fl., 2005; Daviss, 2008; Faraone og Biederman, 1998; 

Jarrett og Ollendick, 2008). Það eru 25,3% líkur á því að barn fái ADHD ef aðrir 

fjölskyldumeðlimir hafa verið greindir með það, ef ekki eru líkurnar aðeins 4,6%. 

(Antshel, 2007; Berger, 2011; Rowland, o.fl., 2002; Wilens, o.fl., 2002). Líkurnar 

hækka upp í 60% ef annað foreldrið er með ADHD og eru að meðaltali 80% hjá 

eineggja tvíburum (Berger, 2011; Daviss, 2008; Freitag, o.fl., 2011; Jarrett og 

Ollendick, 2008; Neuman, o.fl., 2001; Spencer, o.fl., 2007). Það er óvíst hvaða þættir 

ADHD erfast (Antshel, 2007). 

Aðrir þættir hafa verið rannsakaðir sem taldir eru hafa áhrif á hvort barn sé með 

ADHD eða ekki. Margt getur haft áhrif á þróun taugakerfisins meðan á meðgöngu 

stendur og talið er að þeir þættir tengist einkennum ADHD (Berger, 2011; Buschgens, 

o.fl., 2008; Spencer, o.fl., 2007). Litið er sérstaklega til veikinda móður á meðgöngu, 

fyrirburafæðingu og súrefnisskort í fæðingu (Berger, 2011; Buschgens, o.fl., 2008; 

Rowland, o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2007). Rannsóknir hafa einnig beinst að hegðun 
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ófrískra mæðra og benda til að tóbaks-, áfengis-, og eiturlyfjanotkun geti haft skaðleg 

áhrif á barnið og aukið líkurnar á einkennum ADHD. (Buschgens, o.fl., 2008; Freitag, 

o.fl., 2011; Rowland, o.fl., 2002; Spencer, o.fl., 2002, 2007). Einnig geta aðrir 

umhverfisþættir haft áhrif á alvarleika einkenna ADHD og aukið tíðni fylgikvilla, þar á 

meðal eru umhverfisþættir eins og skilnaður, streita og atvinnuleysi foreldra, erfiðleikar 

í samskiptum foreldra og barns, líkamleg misnotkun, fátækt og geðraskanir foreldra 

(Buschgens, o.fl., 2008). 

Almennt um fylgikvilla ADHD 

Fylgikvillar eru algengir meðal barna með ADHD (August, Realmuto, MacDonald III, 

Nugent, og Crosby, 1996; Daviss, 2008; De Mesquita og Gilliam, 1993; Schatz og 

Rostain, 2006) og faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt að að lágmarki sé helmingur 

allra barna með ADHD með einn eða fleiri fylgikvilla (Anastopoulos, o.fl., 2011; 

Biederman, o.fl., 2002; Elia, Ambrosini, og Berrettini, 2008; Kaplan, Dewey, Crawford, 

Wilson, 2001; Levy, 2004; Matson og Neble-Schwalm, 2007; Rommelse, o.fl., 2009; 

Volk, o.fl., 2005). Hugtakið fylgikvilli kemur úr læknisfræði og þýðir að tveir eða fleiri 

sjúkdómar séu til staðar á sama tíma, eins og t.d sykursýki og astmi (Angold, Costello 

og Erkanli, 1999; Clarkin og Kendall, 1992; Kaplan, o.fl., 2001; Rutter, 1997). Í 

sálfræði þýðir hugtakið það sama (Cunningham og Ollendick, 2010; Kaplan, o.fl., 2001; 

Matson og Neble-Schwalm, 2007; Rommelse, o.fl., 2009). Einkennin sem eru til staðar 

uppfylla þá greiningarskilmerki fyrir tvær eða fleiri geðraskanir á sama tíma 

(Cunningham og Ollendick, 2010; Keiley, Lofthouse, Bates, Dodge, og Pettit, 2003; 

Matson og Neble-Schwalm, 2007). Greining á fylgikvillum getur verið flókin og erfitt 

að gera greinamun á milli einkenna þegar um geðraskanir er að ræða (Angold, o.fl., 

1999; Clarkin og Kendall, 1992; Cunningham og Ollendick, 2010; Kaplan, o.fl., 2001; 

Rommelse, o.fl., 2009; Rutter, 1997) og verður sú umræða tekin fyrir síðar.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á háa tíðni fylgikvilla meðal barna með 

ADHD og leitt í ljós að ADHD án fylgikvilla er frekar undantekning en regla. 

(Biederman, Newcorn, og Sprich, 1991; Daviss, 2008; Jarrett og Ollendick, 2008; 

Kadesjö og Gillberg, 2001; Keiley, o.fl., 2003; Oland og Shaw, 2005). Um 87% barna 

með ADHD eru með einn fylgkvilla og um 67% eru með fleiri en einn (Daviss, 2008; 

Gillberg o.fl., 2004; Ghanizadeh, 2009; Harpin, 2005; Matson og Neble-Schwalm, 

2007; Takahashi, o.fl., 2007). Þegar einn fylgikvilli er til staðar virðast líkur á fleiri 
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fylgikvillum aukast, auk þess virðist tíðni fylgikvilla aukast með aldri (Daviss, 2008). 

Rannsókn August og félaga (1996) staðfesti það. Þeir skoðuðu tíðni fylgikvilla á meðal 

318 barna á aldrinum 4-16 ára með ADHD. Þeir lögðu fyrir ýmsa skimunarlista og 

spurningarlista fyrir rúmlega 7000 börn í 1-4 bekk í 22 skólum í Bandaríkjunum. 

Kynjahlutfallið var fjórir drengir á móti einni stúlku. Fylgikvillarnir 

mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun voru algengastir í rannsókn þeirra og á eftir 

þeim komu fylgikvillarnir kvíði og þunglyndi og tíðni þeirra jókst ef annar fylgikvilli 

var til staðar. Þegar einn fylgikvilli var til staðar var tíðnin 18%, fyrir 

mótþróaþrjóskuröskun, 7% fyrir hegðunarröskun, 3% fyrir lyndisraskanir og 6% fyrir 

kvíða. Ef fylgikvillarnir voru tveir eða fleiri þá jókst tíðnin upp í 32% fyrir 

mótþróaþrjóskuröskun, 12% fyrir hegðunarrröskun, 30% fyrir lyndisraskanir og 34% 

fyrir kvíða. Tíðni fylgikvilla virðist einnig aukast með aldri. Tíðnin var um 1,6% meðal 

barna á aldrinum 4-11 ára, í rannsókn August og félaga, en tíðnin meðal barna á 

aldrinum 4-16 ára var á bilinu 17-54% (August, o.fl., 1996). Í stað þess að líta á 

fylgikvilla sem skekkju í mati eða greiningu, eða jafnvel eitthvað sem þarf að líta 

framhjá og hunsa, þarf að líta svo á að rannsóknir á fylgikvillum séu tækifæri til að 

skilja betur þróun sálmeina hjá börnum (Angold og Costello, 1993; August, o.fl., 1996; 

Biederman, o.fl., 1991; Cunningham og Ollendick, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008; 

Lavigne, LeBailly, Hopkins, Gouze, og Binns, 2009; Oland og Shaw, 2005). Einnig sem 

tól til að bæta þekkingu og skilning á þeim svo betri árangur náist við að flokka og 

greina einkenni margra raskana (nosology) (Angold, o.fl., 1999; Egger og Angold, 

2006; Jensen, 2003). Með auknum skilningi á fylgikvillum ADHD fæst aukinn 

skilningur á sálmeinafræði barna. Einnig eykst þekking á ólíkri birtingarmynd einkenna 

þegar tvær eða fleiri raskanir eru til staðar (Abikoff o.fl., 2002; Egger og Angold, 2006; 

Ghanizadeh, 2009; Rommelse, o.fl., 2009).  

Skekkjur í mælingum 

Umræðan um fylgikvilla hefur oft vakið deilur sem lúta að því hvort fylgikvillar séu 

raunverulegt fyrirbæri eða séu vegna skekkju í mælingum, svo sem tilvísunarskekkju 

eða skekkju vegna væntinga matsaðila (Angold og Costello, 1993; Cunningham og 

Ollendick, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 1997). 

Ennfremur vegna hugsanlegrar skekkju vegna rangs mats foreldra og kennara eða 

skekkju vegna áhrifa þess að fá upplýsingar frá mörgum aðilum. Litið er svo á að 

foreldrar og kennarar gætu ofmetið (overreport) eða vanmetið (underreport) einkenni 
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barnanna eða notkun viðmiða fyrir marga fylgikvilla gæti aukið tíðnina (Angold og 

Costello, 1993; August, o.fl., 1996). Ofmat er þegar foreldrar búast við fleiri og verri 

einkennum þegar tvær eða fleiri raskanir eru til staðar þó að svo sé ekki raunin. Vanmat 

er þegar kennari sér bara einbeitingarleysi hjá barni sem er óþægt en ekki hjá barni sem 

er stillt. Það hefur einnig verið bent á að upplýsingar frá mörgum aðilum um barnið séu 

misvísandi þegar verið er að skoða fylgikvilla því það gæti ýtt undir ofmat og/eða 

vanmat hjá foreldrum og kennurum (Angold og Costello, 1993; August, o.fl., 1996; 

Cunningham og Ollendick, 2010). Það er, að lýsingar margra aðila geti verið mjög 

ólíkar og leitt til þess að tvær eða fleiri raskanir séu ranglega greindar (Angold og 

Costello, 1993).  

Það virðist samt ekki vera hægt að útskýra þessa háu tíðni fylgikvilla barna með 

ADHD með þessum hætti (Angold og Costello, 1993; August, o.fl., 1996; Jarrett og 

Ollendick, 2008; Jensen, 2003). Tíðni þeirra er of há, bæði í klínískum og almennum 

úrtökum, til að hægt sé að útskýra fylgikvilla með skekkjum í mælingum eða mati 

(Angold, o.fl., 1999; Bauersmeister, o.fl., 2007; Biederman o.fl., 1991; Oland og Shaw, 

2005). Mælitækin eru of mörg til að þetta sé tilvísunarskekkja eða væntinga frá 

matsaðila. Einnig er erfitt að útskýra þessa háu tíðni með ofmati eða vanmati foreldra og 

kennara því ekki eru einungis lagðir kvarðar fyrir þau heldur eru einnig 

sjálfsmatskvarðar lagðir fyrir barnið (Angold, o.fl., 1999). Há tíðni fylgikvilla getur 

ekki heldur verið vegna skekkju við að fá upplýsingar frá mörgum aðilum heldur gæti 

það bæði vegið á móti ofmati eða vanmati foreldra og kennara og gefið tækifæri á að sjá 

vandamálin frá mörgum hliðum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að fylgikvillar eru 

svipaðir hvort sem notaðir eru einn upplýsandi eða fleiri (Angold, o.fl., 1999). Ástæðan 

fyrir því að það er erfitt að finna ADHD án fylgikvilla meðal barna er ekki vegna þess 

að röskunin sé ekki rétt metin heldur frekar vegna þess að sálmeinafræði barna er flókin 

og margþætt (Biederman, o.fl., 1991; Kadesjö og Gillberg, 2001; Voeller, 2004).  

Klínísk og almenn þýði 

Á síðustu árum hefur verið aukning erlendis á rannsóknum og umræðu um fylgikvilla. 

Fáar yfirlitsgreinar hafa verið gefnar út um úrtök úr almennu þýði en það er nauðsynlegt 

svo hægt sé að skoða mynstur fylgikvilla, tíðni og faraldsfræðileg gögn 

(epidemiological data). Algengara er að úrtök úr klínísku þýði (clinical sample) séu 

notuð (Angold, o.fl., 1999; August, o.fl., 1996; Cunningham og Ollendick, 2010; 

Kadesjö og Gillberg, 2001; Oland og Shaw, 2005; Wilens, o.fl., 2002). Gallarnir við 
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úrtök úr klínísku þýði miðað við úr almennu þýði eru að börn úr klínísku þýði eru 

yfirleitt með verri einkenni. Þau eru skertari vegna einkennanna og koma frá 

fjölskyldum sem eru undir meira álagi og leita þar af leiðandi frekar aðstoðar frá 

meðferðarstofnunum. Þá er erfiðara að alhæfa niðurstöður úr klínísku þýði yfir á 

almenning (Angold, o.fl., 1999; August, o.fl., 1996; Blackman, Ostrander, og Herman, 

2011; Elia, o.fl., 2008; Rowland, o.fl., 2002). Það getur samt verið nær ómögulegt að 

notast við úrtök úr almennu þýði þegar raskanir eru sjaldgæfar og þar með er 

nauðsynlegt að styðjast við úrtök úr klínísku þýði svo einhverjar upplýsingar séu til 

staðar um tiltekna röskun. Einnig getur verið að það sé ekkert aðgengi að almennu þýði 

svo það verði að styðjast við klínískt þýði. Reynt er samt eftir fremsta megni að nota 

almenn þýði og er það að aukast. (Angold, o.fl., 1999; August, o.fl., 1996; Cunningham 

og Ollendick, 2010; Blackman, o.fl., 2011; Elia, o.fl., 2008; Oland og Shaw, 2005; 

Rowland, o.fl., 2002).   

Í rannsókn meðal barna úr almennu þýði í Svíþjóð voru 64% þeirra sem voru 

með ADHD með að minnsta kosti einn fylgikvilla. Algengustu fylgikvillarnir meðal 

barnanna voru þunglyndi, hegðunarröskun (Conduct disorder; CD) og 

einhverfueinkenni (autistic symptoms). Í rannsókn á meðal 4-11 ára þýskra barna úr 

almennu þýði komu fram sterk tengsl milli ADHD greiningar og kvíða og 

þunglyndiseinkenna (Kadesjö og Gillberg, 2001). Kadesjö og Gillberg (2001) skoðuðu 

einnig fylgikvilla meðal 409 barna í Svíþjóð. Þar af voru 224 drengir og 185 stúlkur og 

voru þau öll sjö ára. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að ADHD án fylgikvilla er 

sjaldgæft, líka í almennu þýði. Mun fleiri börn voru með ADHD ásamt annarri 

greiningu. Höfundar benda á að þessar niðurstöður endurspegli niðurstöður rannsókna 

hjá öðrum þjóðum (Kadesjö og Gillberg, 2001; Bauersmeister, o.fl., 2007). Í rannsókn 

Takahashi og félaga (2007) kom í ljós að 87,8% af börnunum voru með að minnsta 

kosti einn fylgikvilla sem er hæsta tíðni sem mælst hefur í Japan til þessa og bendir 

sterklega til þess að tíðni fylgikvilla geti jafnvel verið jafnhá þar og í vestrænum 

löndum (Takahashi, o.fl., 2007). 

Fylgikvillar ADHD 

Fylgikvillar ADHD eru margvíslegir. Meðal þeirra algengustu eru 

mótþróaþrjóskuröskun, kvíði, þynglyndi, hegðunarrröskun og námserfiðleikar (Angold, 

o.fl., 1999; Biederman, o.fl., 1991; Daviss, 2008; Jarrett og Ollendick, 2008; Kadesjö og 

Gillberg, 2001; Rösler, o.fl., 2004; Volk, o.fl., 2005). Aðrir fylgikvillar eru líka til 
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staðar eins og geðhvörf, Tourette heilkenni og misnotkun vímuefna (Barkley, 2002; 

Biederman, o.fl., 1991; Gau, o.fl., 2010; Harpin, 2005; Wilens, o.fl., 2002). Hér á eftir 

verður fjallað lítillega um alla þessa fylgikvilla en síðar í ritgerðinni verður fjallað 

ítarlega um þrjá algengustu fylgikvillanna sem eru mótþróaþrjóskuröskun, kvíði og 

þunglyndi.  

Það er erfitt að draga ályktanir af fyrrgreindum niðurstöðum rannsókna um tíðni 

hegðunarröskunar annarsvegar og tíðni mótþróaþrjóskuröskunar hinsvegar, vegna þess 

að þær raskanir eru yfirleitt settar undir einn og sama hattinn í rannsóknum (Barkley, 

2002; Biederman, o.fl., 1991; Harpin, 2005; Rösler, o.fl., 2004; Volk, o.fl., 2005). Það 

er samt ekki alltaf gert og rannsóknir hafa sýnt að tíðni hegðunarröskunar er á bilinu 21-

45% meðal barna með ADHD (Barkley, 2002; Volk, o.fl., 2005). Ástæðan fyrir því að 

tíðni fylgikvilla er oft á breiðu bili getur verið vegna þess að ólík tíðni finnst í 

rannsóknum byggðum á klínískum þýðum annarsvegar og almennum þýðum hinsvegar. 

Einnig nota rannsóknaraðilar oft bara einn upplýsanda (informant) sem getur gefið 

villandi mynd af tíðni fylgikvillanna (Sørensen, Plessen, Nicholas, og Lundervold, 

2011). Hegðunarröskun virðist vera einn af erfiðustu fylgikvillunum því einkenni 

ADHD eru mun fleiri og alvarlegri meðal þeirra barna sem eru með þennan fylgikvilla 

og skerðir það börnin enn frekar (Barkley, 2002). Þar afleiðandi er sá fylgikvilli mikið 

rannsakaður í bæði faraldsfræðilegum og klínískum rannsóknum (Loeber, Burke, 

Lahey, Winters, Zera, 2000; Volk, o.fl., 2005).  

Tíðni námserfiðleika (Learning difficulties; LD) hefur verið metin á mjög breiðu 

bili eða 10-92% (Biederman, o.fl., 1991; Spencer, o.fl., 2007; Rösler, o.fl., 2004). 

Ástæðan fyrir svona miklum mun gæti verið vegna vals á viðmiðum, úrtökum, 

mælitækjum eða vegna ósamræmis í mati á námserfiðleikum og ADHD. Það er ekki 

vitað með vissu hvort erfiðleikar í skóla eru vegna einkenna athyglisbrests og hvatvísis 

ADHD, vegna frávika í vitsmunaþroska (cognitive deficits) sem er hluti af 

námserfiðleikum eða bæði (Biederman, o.fl., 1991; Decker, McIntosh, Kelly, Nicholls, 

og Dean, 2001; Kaplan, o.fl., 2001) Einnig gæti það verið vegna aukaáhrifa (secondary 

effects) ADHD og námserfiðleika eins og til dæmis félagslegra erfiðleika og 

áhugaleysis. Sumir telja að ADHD og námserfiðleikar fari alltaf saman en það er ekki 

svo (Biederman, o.fl., 1991; Kaplan, o.fl., 2001). ADHD er hegðunarvandi og 

námserfiðleikar eru erfiðleikar sem aðallega tengjast tungumáli, lestri, stafsetningu eða 

stærðfræði (Biederman, o.fl., 1991). Börnum með ADHD gengur ekki alltaf illa í skóla 
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og þau sem eru með námserfiðleika eru ekki alltaf með ADHD (Biederman, o.fl., 1991; 

Kaplan, o.fl., 2001).  

 Tíðni Tourette heilkennis er yfirleitt um 20-25% meðal barna með ADHD (Gau, 

o.fl., 2010; Gillberg, o.fl., 2004; Spencer, o.fl., 2007) þó eru til rannsóknir þar sem 

mældist mun hærri tíðni, eða um 60% (Biederman, o.fl., 1991; Gillberg, o.fl., 2004; 

Harpin, 2005) eða mun lægri tíðni eða um 5% (Gau, o.fl., 2010; Rösler, o.fl., 2004). Það 

virðast vera einhver sameiginleg genauppbygging sem tengist báðum röskunum. Þessi 

sameiginlega genauppbygging skýrir hluta af tíðni Tourette heilkennis sem fylgikvilla 

ADHD eða um 10-30%. Ekki er vitað nákvæmlega hver þessi sameiginlega 

genauppbygging er og er fleiri rannsókna þörf (Biederman, o.fl., 1991). Einnig geta 

örvandi lyf sem er eitt algengasta meðferðarform fyrir börn með ADHD aukið kæki hjá 

börnunum. Svo fylgkvillinn gæti verið aukaverkun vegna lyfja (Biederman, o.fl., 1991). 

Þegar Tourette heilkenni er fylgikvilli barna með ADHD eykst einbeitingarleysi þeirra, 

sökum samlegðar áhrifa ADHD og hljóð- og hreyfikækja Tourette heilkennisins 

(Spencer, o.fl., 2007). 

Tíðni vímuefnamisnotkunar (substance abuse) unglinga með ADHD er mun 

hærri en meðal barna sem eru ekki með ADHD (Gau, o.fl., 2010; Spencer, o.fl., 2007; 

Wilens, o.fl., 2002). Tíðnin er um 50% (Spencer, o.fl., 2007; Rösler, o.fl., 2004). Ef 

barn er með ADHD og annan fylgikvilla, líkt og mótþróaþrjóskuröskun, þá er 

meðalaldur fyrir upphaf vímuefnaneyslu yngri en 16 ára. Ef barn er með ADHD án 

fylgikvilla þá er meðalaldur um 17-22 ára. Þau byrja yfirleitt fyrst á tóbaki, svo áfengi, 

og enda á fíkniefnum en sum börn með ADHD sem misnota vímuefni vilja frekar 

fíkniefni en áfengi og þá ekki endilega örvandi efni líkt og kókaín heldur frekar 

slævandi efni líkt og maríjuana (Wilens, o.fl., 2002).  

Geðhvörf (Bipolar) er mjög umdeildur fylgikvilli ADHD og það eru gríðarlega 

skiptar skoðanir á birtingamynd röskunarinnar og tíðni hennar. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að tíðni geðhvarfa er á mjög breiðu bili eða frá 0,9% upp í 22% (Angold, o.fl., 

1999; Barkley, 2002; Biederman, o.fl., 1996; Wilens, o.fl., 2002) Geðhvörf er ekki 

aðeins talin vera sjaldgæfur fylgikvilli ADHD heldur einnig frekar algengur fylgikvilli 

sem er mjög misvísandi og kallar á fleiri rannsóknir. Ein ástæða þess hvers vegna tíðni 

geðhvarfa er á svona breiðu bili gæti verið vegna þess hve sjaldgæfur sjúkdómurinn er 

en tíðni hans er aðeins 0,39%, meðal barna sem eru ekki með neinar aðrar raskanir 

(Angold, o.fl., 1999; Barkley, 2002). Umræða um geðhvörf og ADHD hefur töluvert 

beinst að skörun (overlapping) einkenna þessa tveggja raskana (Angold, o.fl., 1999; 
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Gillberg, o.fl., 2004). Einkenni ADHD snúa að huglægum og ofvirkni/hvatvísi þáttum 

meðan einkenni geðhvarfa snúa að óstöðugleika í skapi, miklum pirringi, stórfengleiki 

og hraðar lotur þar sem þunglyndi og oflæti (mania) skiptist á (Milberger, o.fl., 1995). 

Þannig geta sum einkenni ADHD og geðhvarfa verið mjög lík, eins og skapofsi og 

pirringur en önnur einkenni eru mjög ólík eins og stórfengleiki og sveiflur á milli lota. 

Það er mikilvægt að líta á mismunagreiningu þegar kemur að geðhvörfum sem 

fylgikvilla, það er að segja, að skoða einkenni sem eru frábrugðin einkennum ADHD. 

Það á einnig við um alla fylgikvilla ADHD (Angold, o.fl., 1999; Barkley, 2002; Wilens, 

o.fl., 2002). Ásamt því að líta á mismunagreiningu er einnig mikilvægt að skoða 

tímasetningar á uppgötvun einkenna en ADHD birtist mun fyrr á ævinni í börnum en 

geðhvörf og margir aðrir fylgikvillar (Spencer, o.fl., 2007). Ólík tíðni geðhvarfa sem 

fylgkvilla ADHD kallar ekki bara á frekari rannsóknir heldur varpar hún einnig ljósi á 

hversu umdeild og sjaldgæf þessi röskun er ein og sér (Angold, o.fl., 1999; Barkley, 

2000; Wilens, o.fl., 2002).  

Fylgikvillar ADHD eru margir, en þrír algengustu fylgikvillarnir meðal barna 

með ADHD eru mótþróaþrjóskuröskun, þunglyndi og kvíði (Anastopoulos, o.fl., 2011; 

August, o.fl., 1996; Bauermeister, o.fl., 2007; Berger, 2011; Booster, DuPaul, Eiraldi og 

Power, 2011; Daviss, 2008; Lavigne, o.fl., 2009; Rommelse, o.fl., 2010; Wilens, o.fl., 

2002) Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að fjalla um þessa þrjá tilteknu 

fylgikvilla og ekki aðeins vegna hárrar tíðni þeirra og vegna þess að þeir hafa verið mest 

rannsakaðir erlendis heldur einnig vegna þess að lítið er um faraldsfræðilegar 

rannsóknir á íslenskum börnum. 

Algengustu fylgikvillar ADHD 

Almennt um mótþróaþrjóskuröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun er alvarlegur hegðunarvandi sem endurspeglast í andfélagslegri 

hegðun og viðhorfum sem er ekki aldursvarandi fyrir barnið (Garland og Garland, 2001; 

Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001; Wagner, 2008). Hegðun 

barna með mótþróaþrjóskuröskun er ekki í samræmi við væntingar fjölskyldu og ganga 

gegn gildum samfélagsins (Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 

2001; Tseng, Kawabata og Gau, 2011). Þau eiga það til að vera þver og prófa viljandi 

takmörk sem þeim eru sett með því að hunsa fyrirmæli og rífast við aðra (Kronenberger 

og Meyer, 2001; Tseng, o.fl., 2011). Einnig er algengt að börn með 
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mótþróaþrjóskuröskun neiti að taka afleiðingum og ábyrgð gjörða sinna  og vanvirða 

réttindi og eignir annarra (Hamilton og Armando, 2008; Tseng, o.fl., 2011). Þá eru oft 

árekstrar í samskiptum við aðra og  þau eiga það til að angra aðra viljandi (Hamilton og 

Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001; Tseng, o.fl., 2011). Einkenni barna 

með mótþróaþrjóskuröskun eru mjög áberandi þegar barnið á í samskiptum við aðila og 

er í umhverfi sem það þekkir vel. Algengt er að börnin búi við slæmar 

fjölskylduaðstæður sem einkennast af slæmum uppeldisaðferðum eða vanrækslu, þar 

sem aðrir fjölskyldumeðlimir eru líklegir til að misnota eiturlyf eða vera sjálfir með 

geðröskun (Garland og Garland, 2001; Hamilton og Armando, 2008; Tseng, o.fl., 

2011). 

Tíðni mótþróaþrjóskuröskunar er um 2-16% og upphaf einkenna er í kringum 6 

ára aldur (Garland og Garland, 2001; Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og 

Meyer, 2001; Wagner, 2008). Algengara er að drengir greinist með röskunina en stúlkur 

(Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001). Tíðnin er 12% meðal 

drengja og 7% meðal stúlkna. Börn með röskunina eiga það til að vera með lægri 

greindarvísitölu og slakari námsframvindu (Hamilton og Armando, 2008). Börn með 

mótþróaþrjóskuröskun hafa ekki innsæi inn í röskun sína heldur telja viðbrögð sín 

eðlilega svörun við ósanngjörnum kröfum annarra og erfiðum aðstæðum (Hamilton og 

Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001). 

 

Tafla 3. Greiningarskilmerki mótþróaþrjóskuröskunar 

A. Mynstur af neikvæðri, fjandsamlegri og ögrandi hegðun sem er ekki í samræmi 

við aldur og þroskastig í a.m.k 6 mánuði þar sem 4 eða fleiri af eftirfarandi 

einkennum eru til staðar:  

 

1. Missa oft stjórn á skapi sínu. 

2. Rífast oft við fullorðna. 

3. Neita oft að fylgja fyrirmælum fullorðna. 

4. Angra oft aðra viljandi. 

5. Kenna oft öðrum um eigin mistök. 

6. Láta aðra fara í taugarnar á sér og eru oft viðkvæm. 

7. Eru oft reið og sár. 

8. Eru oft hefnigjörn. 

 

B. Það þurfa að vera til staðar vandamál í félagslífi, skólalífi og/eða einkalífi. 

C. Einkennin mega ekki vera vegna annarra raskana. 

D. Einkenni mega ekki uppfylla greiningarskilmerki hegðunarröskunar og þegar 

einstaklingar eru 18 ára og eldri, andfélagslegrar persónuleikaröskunar. 

(DSM-IV, 2000) 



  

30 
 

Tíðni og kynjahlutfall mótþróaþrjóskuröskunar meðal barna með ADHD 

Mótþróaþrjóskuröskun er talin vera langalgengasti fylgikvilli barna með ADHD 

(Anastopoulos, o.fl., 2011; Barkley, 2002; Cunningham og Ollendick, 2010; Elia, o.fl., 

2008; Ghanizadeh, Mohammadi og Moini, 2008; Gillberg, o.fl., 2004; Pfiffner, 

McBurness, Rathouz, og Judice, 2005; Rommelse, o.fl., 2010; Tseng, o.fl., 2011; Volk, 

o.fl., 2005) Tíðnin er há eða á bilinu 30-50% (Gillberg, o.fl., 2004; Harrison, o.fl., 2011; 

Harty, o.fl., 2009; Spencer, o.fl., 2007; Volk, o.fl., 2005). Í rannsókn Gau og félaga 

(2010) meðal 296 bara á aldrinum 11-17 ára frá Taíwan var mótþróaþrjóskuröskun 

langalgengasti fylgikvillinn af átta fylgikvillum sem rannsakaðir voru í almennu þýði. Í 

rannsókn Elia, Ambrosini og Berrettini (2008) meðal 342 barna á aldrinum 6-18 ára var 

fylgikvillinn mótþróaþrjóskuröskun einnig  langalgengasti fylgikvillinn þar sem 49,6% 

barnanna greindust með hann. Rannsókn Ghanizadeh (2009) meðal 171 barns á 

aldrinum 5,5-18 ára í Íran leiddi í ljós að rúmlega 50% barnanna voru bæði með ADHD 

og mótþróaþrjóskuröskun. Sama á við um margar aðrar rannsóknir (Mayes, o.fl., 2009; 

Lavigne, o.fl., 2009). Algengara er að börn með ADHD-C fái mótþróaþrjóskuröskun 

sem fylgikvilla (Elia, o.fl., 2008; Gillberg, o.fl., 2004; Mayes, o.fl., 2009; Nolen, Volpe, 

Gadow og Sprafkin, 1997; Takahashi, o.fl., 2007; Volk, o.fl., 2005) og staðfesti 

rannsókn Volk, Neuman og Todd (2005), rannsókn Mayes og félaga (2008) (Mayes, 

o.fl., 2009) og rannsókn  Elia, Ambrosini og Berrettini (2008) það. Takahashi og félagar 

(2007) fengu einnig sömu niðurstöður þegar þeir gerðu rannsókn á 41 japönsku barni 

þar sem 24 voru með ADHD-C og 17 voru með ADHD-PI. Mótþróaþrjóskuröskun var 

mun algengari meðal barna með ADHD-C. Samkvæmt rannsóknum getur 

mótþróaþrjóskuröskun verið fylgikvilli ADHD, óháð hvaða undirtegund ADHD barnið 

greinist með (Decker, o.fl., 2001; Ghanizadeh, 2009; Mayes, o.fl., 2009; Milich, o.fl., 

2001). 

Algengara er að drengir með ADHD séu greindir með úthverfa fylgikvilla eins 

og mótþróaþrjóskuröskun en mikil þörf er á að skoða kynjamun betur (Ghanizadeh, 

o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2008; Sassi, 2010). Ekki er vitað hvort þessi niðurstaða um 

kynjamun sé byggður á beinum athugunum eða sé vegna kynjatengdrar skekkju eða 

væntinga (Abikoff, o.fl., 2002; Rucklidge, 2008). Það er þjóðfélagslega óviðunandi 

(socially less acceptable) að stúlkur sýni sundrandi hegðun. Litið er svo á að einkenni 

úthverfra raskana sé ekki ásættanlegt meðal stúlkna frá félagslegu sjónarmiði. Einnig 

gæti það verið vegna þess að almennt greinast stúlkur seinna með ADHD og þar með 

gætu fagaðilum yfirsést úthverfu einkenni stúlknanna (Abikoff, o.fl., 2002; Loeber og 
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Keenan, 1994). Stúlkur sem greinast með ADHD eru samt sem áður með fleiri úthverf 

einkenni en stúlkur sem eru ekki með ADHD, sem kemur líklegast ekki á óvart (Abikoff 

o.fl., 2002; Barkley, 2002; Ghanizadeh, 2009; Spencer, o.fl., 2007; Wilens, o.fl., 2002). 

Þegar stúlkur greinast með úthverfar raskanir geta einkennin verið fleiri og alvarlegri en 

meðal drengja (Nolen, o.fl., 1997). Þó að kynjamunur sé til staðar í úthverfum 

fylgikvillum þá virðist munurinn ekki vera eins mikill og áður var talið og að hann sé 

breytilegur eftir því hvaða þýði séu skoðuð. Í klínískum rannsóknum á úthverfum 

fylgikvillum er hlutfallið 10:1 þar sem drengir eru í meirihluta en í faraldsfræðilegum 

rannsóknum er hlutfallið nær 2:1 (Wilens, o.fl., 2002). Abikoff og félagar (2002) 

framkvæmdu rannsókn meðal 502 barna á aldrinum 7-10 ára. Drengir voru í meirihluta, 

403 drengir á móti 99 stúlkum. Færri stúlkur voru með ADHD-C og úthverf einkenni en 

drengir.  

Tíðni mótþróaþrjóskuröskunar meðal drengja með ADHD hefur verið vel 

skjalfest en svo er ekki með tíðnina hjá stúlkum með ADHD (Biederman, o.fl., 2008). 

Þó er samt vitað að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar meðal stúlkna með ADHD er mun 

hærri en meðal stúlkna sem eru ekki með ADHD (Biederman, o.fl., 2008). Biederman 

og félagar (2008) skoðuðu tíðni mótþróaþrjóskuröskunar bara meðal stúlkna með 

ADHD en ekki drengja eins og venjan er. Rannsóknin var gerð meðal 140 stúlkna með 

ADHD og 122 stúlkna án ADHD á aldrinum 6-18 ára með 5 ára eftirfylgni 

(longitudinal study). Niðurstöður staðfestu að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar var hærri 

meðal stúlkna með ADHD. Stúlkur með ADHD voru einnig líklegri til vera ennþá með 

mótþróaþrjóskuröskun 5 árum síðar. Nauðsynlegt er að hafa einhverja þekkingu á tíðni 

meðal stúlkna svo hægt sé að vera með viðeigandi forvarnir og meðferðir (Takeda, 

Ambrosini, De Beradinis og Elia, 2011) 

Afleiðingar ADHD og mótþróaþrjóskuröskunar 

Börn sem eru bæði með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun eru með mun alvarlegri 

einkenni en börn eingöngu með ADHD. Einnig koma einkenni mótþróaþrjóskuröskunar 

fyrr fram en einkenni annarra fylgikvilla ADHD (Lavigne, o.fl., 2009; Mayes, o.fl., 

2009). Rommelse og félagar (2009) gerðu rannsókn á ADHD og fylgikvillunum 

mótþróaþrjóskuröskun, kvíða og þunglyndi meðal 238 hollenskra barna á aldrinum 5-19 

ára. Niðurstöður leiddu í ljós að alvarleiki einkenna ADHD smitast í fylgikvillann. Það 

er að segja ef barn sýnir alvarleg einkenni ADHD verða einkenni fylgikvillans einnig 

alvarleg. Alveg sérstaklega þegar fylgikvillinn er mótþróaþrjóskuröskun. Þar sem 
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mótþróaþrjóskuröskun getur haft mikil áhrif á útkomu meðferðar þurfa fagaðilar að vera 

vakandi fyrir þessum fylgikvilla (Rommelse, o.fl., 2009).  

Börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun sýna fleiri og alvarlegri einkenni 

hvatvísi og ofvirkni en börn eingöngu með ADHD (Abikoff, o.fl., 2002; Harty, o.fl., 

2009; Loeber og Lahey, 1991). Börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun eru börn 

sem öðrum líkar verr við, er oftar hafnað af jafningjum, eiga erfiðara með að eignast 

vini og þau lenda oftar í slagsmálum. Einnig eru auknar líkur á að barn sem greinist með 

ADHD og mótþróaþrjóskuröskun sýni árásargjarna hegðun (Booster, o.fl., 2011; Harty, 

o.fl., 2009). Þau hafa verri heildar félagsvirkni og eiga í meiri erfiðleikum í 

samskiptum, en börn með ADHD og börn með ADHD og innhverfa fylgikvilla 

(Booster, o.fl., 2011; Tseng, o.fl., 2011). Tseng, Kawabata og Gau (2011) skoðuðu 

muninn meðal 47 barna með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun og 41 barns með ADHD 

í Taíwan á aldrinum 6-16 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að börn með ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun áttu í meiri félagslegum erfiðleikum í skóla, meðal jafningja, 

systkina og foreldra. Alveg sérstaklega voru neikvæð samskipti mikil meðal systkina og 

í skólanum. Erfiðleikarnir voru mun meiri en ef barn var eingöngu með ADHD. Gadow 

og Nolan (2002) báru saman 538 börn á aldrinum 3-6 ára sem voru með ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun annarsvegar og ADHD hinsvegar og leiddu niðurstöður í ljós að 

börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun voru með alvarlegri einkenni, voru skertari 

og með verri félagsleg vandamál en börn eingöngu með ADHD. Harty og félagar (2009) 

rannsökuðu einnig áhrif ADHD og mótþróaþrjóskuröskunar meðal 44 barna á aldrinum 

7-11 ára með eftirfylgni í 10 ár. Meirihlutinn var af spænskum ættum. Rannsóknin 

staðfesti að börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun sýna mun árásargjarnari 

hegðun. Einnig var reiði mun algengari meðal þeirra. Það var ekki munur á fjandsemi 

og það var ekki munur á alvarleika einkenna meðal barna sem voru með ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun og þeirra sem voru eingöngu með ADHD. Taka þarf tillit til 

aðferðafræðilegra vankanta rannsóknar Harty og félaga (2009) þar sem úrtakið var lítið 

og stúlkur of fáar. 

  Alvarleiki og fjöldi einkenna getur samt sem áður verið ýktur vegna þess að tvær 

eða fleiri raskanir eru til staðar. Þá gætu hlutaðeigandi aðilar talið að einkenni séu fleiri 

og alvarlegri en raun ber vitni. Fjöldi raskana hefur þá áhrif á skynjun aðila á alvarleika 

og fjölda einkenna hjá barninu (halo effect) (Abikoff, o.fl., 2002; Abikoff og Klein, 

1994). Í rannsókn Abikoff og félaga (2002) voru úthverf einkenni mun fleiri þegar 

börnin voru með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun en þegar þau voru eingöngu með 
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ADHD. Munurinn var það mikill að ekki var hægt að útskýra fjölda þeirra með skekktri 

skynjun aðila í kringum barnið. Börn af báðum kynjum sem voru greind með ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun voru með frábrugðin hegðunarmynstur miðað við börn sem voru 

eingöngu með ADHD. Það verður að taka tillit til þessara ólíku hegðunarmynstra í 

greiningarferli og við gerð meðferðaráætlana (Abikoff, o.fl., 2002). Það staðfestir enn 

og aftur mikilvægi þess að opna umræðuna um tíðni fylgikvilla meðal barna með 

ADHD hér á landi.  

Börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun eiga í erfiðleikum í skóla (Gillberg, 

o.fl., 2004; Lavigne, o.fl., 2009; Loeber og Lahey, 1991). Þau eiga í marktækt meiri 

erfiðleikum í stærðfræði og stafsetningu en börn sem eru eingöngu með ADHD og börn 

með ADHD og kvíða. Börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun truflast mun meira 

frá verkefnum en börn með ADHD eða ADHD og kvíða (Booster, o.fl., 2011). Í 

rannsókn Booster og félaga (2011) meðal 1112 barna á aldrinum 5-16 ára, þar sem 

drengir voru í meirihluta, kom í ljós að erfiðleikar í skóla og heimavinnu var mun meiri 

þegar barn var með fleiri en einn fylgikvilla. Það var ekki munur á erfiðleika í 

skólagöngu þegar samanburður var gerður á innhverfum og úthverfum röskunum en 

erfiðleikarnir geta aukist til muna þegar barnið eldist vegna þess að námskröfur aukast. 

Sama gildir um félagslega erfiðleika, þeir eru meiri þegar barn er með ADHD og einn 

fylgikvilla en barn með ADHD og ennþá verri þegar barn er með ADHD og fleiri en 

einn fylgikvilla, þá sérstaklega hjá eldri börnum (Booster, o.fl., 2011). 

Börn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun eru líklegri til að sýna andfélagslega 

hegðun og líklegri til að þróa með sér hegðunarröskun á unglingsárunum en það er samt 

langt í frá allaf tilfellið og kallar á fleiri rannsóknir (Sibley, o.fl., 2011). Sibley og 

félagar (2011) gerðu rannsókn á andfélagslegri hegðun meðal 288 drengja á aldrinum 5-

13 ára sem voru með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun. Rannsóknin leiddi í ljós að 

drengir með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun voru líklegri til að sýna andfélagslega 

hegðun og fremja afbrot fyrir 18 ára aldur en drengir sem voru eingöngu með ADHD. 

Áhættuþættir ADHD og mótþróaþrjóskuröskunar 

ADHD og mótþróaþrjóskuröskun hafa marga sameiginlega áhættuþætti, bæði erfða og 

umhverfisþætti (Spencer, o.fl., 2007; Takeda, o.fl., 2011). Það er mun líklegra að barn 

greinist með ADHD og fylgikvillann mótþróaþrjóskuröskun ef ættingjar barnsins eru 

með bæði einkennin, sem bendir til þess að erfðaþátturinn sé sterkur í báðum röskunum 

(Biederman, o.fl., 1991; Takeda, o.fl., 2011). Áhættuþættir fyrir ADHD eru 
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margvíslegir líkt og fjallað hefur verið um. Þegar barn er einnig með 

mótþróaþrjóskuröskun verða áhættuþættirnir mun fleiri. Algengir áhættuþættir eru til 

dæmis misnotkun eiturlyfja hjá foreldrum, erfiðleikar í fjölskyldunni, neikvæðar 

uppeldisaðferðir, höfnun jafningja og erfiðleikar með samskipti (August, o.fl., 1996; 

Cunningham og Ollendick, 2010; Ghanizadeh, 2008; Loeber og Lahey, 1991; Tseng, 

o.fl., 2011). Aðrir áhættuþættir eru andfélagsleg persónuleikaröskun (antisocial 

personality disorder) hjá foreldrum barnsins og slæm félagsleg- og efnahagsstaða 

fjölskyldunnar (August, o.fl., 1996; Cunningham og Ollendick, 2010; Mannuzza, Klein, 

Abikoff og Moulton III, 2004; Oland og Shaw, 2005; Pfiffner, o.fl., 2005; Takeda, 

o.fl.,2011) Í rannsókn Pfiffner og félaga (2005) kom í ljós að áhættuþættir fyrir 

mótþróaþrjóskuröskunar sem fylgikvilla voru aðallega neikvæðar og árangurslausar 

uppeldisaðferðir.  

Almennt um þunglyndi 

Greiningarskilmerki þunglyndis er mjög lík fyrir börn og fullorðna en þó eru nokkur 

einkenni með ólíka birtingamynd hjá börnum, þá sérstaklega eftir aldri (De Mesquita og 

Gillam, 1993; Kronenberger og Meyer, 2001; Luby, 2011; Sameroff, Lewis og Miller, 

2000). Algengara er að ung börn kvarti um líkamlega verki, gráti mikið, séu óróleg og 

pirruð (Bhatia og Bhatia, 2007; De Mesquita og Gillam, 1993; Klykylo og Kay, 2005; 

Luby, 2011; Spencer, 2006). Pirringur er einnig áberandi einkenni meðal þunglyndra 

barna á skólaaldri ásamt því að þeim gengur illa í skóla, eru félagslega einangruð og 

finna fyrir langvarandi dapurlyndi sem þau oftast tjá í hegðunarvanda (Bhatia og Bhatia, 

2007; De Mesquita og Gillam, 1993; Klykylo og Kay, 2005; Luby, 2011; Spencer, 

2006). Einkenni unglinga líkjast meir einkennum fullorðinna. Þunglyndi er algengara 

meðal stúlkna og þá sérstaklega eftir 14 ára aldur, en kynjamunur er lítill sem enginn 

fyrir þann aldur (Bhatia og Bhatia, 2007; Sameroff, o.fl., 2000).  

Þunglyndi samanstendur af að minnsta kosti einu þunglyndiskasti eða lotu sem 

getur verið aðeins í eitt skipti, endurtekið eða sífellt. Yfirleitt er endurteking á lotum 

(Kovacs og Devlin, 1998; Ryan, 2005; Sameroff, o.fl., 2000). Miklar breytingar verða 

þegar börn verða þunglynd. Þau hætta að hlakka til atburða sem áður vakti hjá þeim 

gleði (Spencer, 2006). Matarlyst og svefn breytist mikið, þau sofa eða borða of mikið 

eða of lítið (De Mesquita og Gillam, 1993; Klykylo og Kay, 2005; Luby, 2011; 

Spencer, 2006). Virkni barnanna minnkar gríðarlega og þar af leiðandi einangra þau sig, 

missa áhuga á öllu og námsframvinda verður slakari. Ásamt því verður einbeitingarleysi 
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mikið, óákveðni eykst og sjálfsvígshugleiðingar geta orðið algengar (Bhatia og Bhatia, 

2007; Luby, 2011; Spencer, 2006). Þunglyndi foreldra getur haft mikil áhrif á hvort 

barn verði þunglynt (Bhatia og Bhatia, 2007; Luby, 2011; Sameroff, o.fl., 2000). 

Tíðni þunglyndis er um 5% hjá börnum en 10-20% hjá unglingum og er að 

aukast (Luby, 2011). Tíðni þunglyndis margfaldast með aldrinum. Þunglyndi er afar 

sjaldgæft á leikskólaaldrinum, eykst á grunnskólaaldrinum og er svo algengast á 

unglingsárunum (Kronenberger og Meyer, 2001; Luby, 2011; Ryan, 2005; Sameroff, 

o.fl., 2000).   

 

Tafla 4. Greiningarskilmerki þunglyndis 

A. Fimm eða fleiri af eftirfarandi einkennum eru til staðar í tvær vikur og a.m.k. eitt 

af einkennum er annaðhvort (1) geðlægð eða (2) minnkun ánægju eða 

áhugaleysi: 

 

1. Geðlægð allan daginn, næstum alla daga sem einstaklingur lætur sjálfur í  

ljós eða samkvæmt mati annarra. Pirringur er algengt einkenni meðal  

barna og unglinga 

2. Áberandi minnkaður áhugi og ánægja í næstum öllum athöfnum, næstum  

alla daga. 

3. Breyting í þyngd, annaðhvort þyngdartap eða þyngdaraukning og  

breyting á matarlyst. Meðal barna getur það falist í því að þau ná ekki 

þyngdarviðmiðum. 

4. Svefnleysi næstum allar nætur. 

5. Hægar hreyfingar. 

6. Orkuleysi næstum alla daga. 

7. Tilfinningar um að vera einskis nýt(ur) og mikil sektarkennd. 

8. Erfiðleikar með einbeitingu og ákvarðanatöku næstum alla daga. 

9. Endurteknar hugsanir um dauðann, ekki bara hræðsla við að deyja, og  

endurteknar sjálfsvígshugleiðingar eða sjálfsvígstilraunir. 

 

B. Einkenni mega ekki vera vegna blandaðrar lotu (Mixed Episode). 

C. Það þurfa að vera til staðar vandamál í félagslífi, skólalífi og/eða einkalífi. 

D. Einkenni mega ekki vera vegna misnotkunar vímuefna eða líkamlegra sjúkdóma. 

E. Einkenni eru ekki betur útskýrð vegna sorgar, t.d yfir að hafa misst ástvin. 

(DSM-IV, 2000) 

Tíðni og kynjahlutfall þunglyndis meðal barna með ADHD 

Þunglyndi hefur verið umdeildur fylgikvilli ADHD en rannsóknir sýna að ADHD og 

þunglyndi greinast oftar saman en bara af hreinni tilviljun (Wilens, o.fl., 2002). Tíðnin 

er einfaldlega of há til að hægt sé flokka það undir skekkju í mati, mælingum eða þess 

háttar (Biederman, o.fl., 1991). Tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD er yfirleitt á 

bilinu 20-30% en hefur einnig mælst á bilinu 15-75% (Anastopoulos, o.fl., 2011; 

Biederman og Faraone, 1998; Cumyn, French og Hechtman, 2009; Daviss, 2008; 
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Ghanizadeh, 2009; Harrison, o.fl., 2011; Rommelse, o.fl., 2009) bæði í 

faraldsfræðilegum og klínískum rannsóknum (Biederman og Faraone, 1998). Tíðnin er 

yfirleitt hærri í klínískum þýðum en almennum. Færri rannsóknir hafa verið gerðar á 

almennum þýðum, en þeim er þó að fjölga (Daviss, 2008). Blackman, Ostrander og 

Herman (2005) skoðuðu einmitt tíðni þunglyndis á meðal barna með ADHD í almennu 

þýði. Börnin voru á aldrinum 6-9 ára og meirihlutinn voru drengir. Tíðnin var mun 

hærri en búast mátti við í almennu þýði. Ostrander, Crystal og August (2006) skoðuðu 

sambandið á milli ADHD og þunglyndis meðal barna á aldrinum 6-11 ára. Í 

tilraunarhópnum voru 148 börn og í samanburðarhópnum voru 98 börn. Drengir voru í 

miklum meirihluta. Niðurstöður leiddu í ljós að sterk tengsl voru á milli ADHD og 

þunglyndis á meðal yngri barnanna. Tengslin milli ADHD og þunglyndis voru þó 

sterkari meðal eldri barnanna. Það getur verið vegna þess að þunglyndið verður 

margslungnara og algengara þegar börn verða eldri. Höfundar sýndu fram á að tíðni 

þunglyndis var há, burtséð frá því hvort annar fylgikvilli var til staðar eða ekki 

(Ostrander, o.fl., 2006). Aðrar rannsóknir hafa samt sem áður leitt hið gagnstæða í ljós. 

Ef barn er með ADHD og einnig mótþróaþrjóskuröskun eða kvíða getur það aukið 

verulega líkurnar á þunglyndi og þá sérstaklega hjá stúlkum (Daviss, 2008; Gadow og 

Nolan, 2002). 

Það er óvíst hvaða undirtegund af ADHD börnin eru með sem þróa einnig með 

sér þunglyndi. Það hefur aðallega verið litið á tíðni fylgikvilla meðal barna með ADHD-

C því minna er vitað um hinar undirtegundirnar og fylgikvillanna meðal þeirra (Jarrett 

og Ollendick, 2008). Það er þó að breytast og fleiri rannsóknir fjalla um tíðni fylgikvilla 

meðal ólíkra undirtegunda ADHD og hafa niðurstöður leitt í ljós að algengustu 

undirtegundirnar meðal barna sem eru einnig með fylgikvilla eru ADHD-C eða ADHD-

PHI en niðurstöður eru misjafnar og stundum er enginn munur (Cumyn, o.fl., 2009; 

Ghanizadeh, 2009; Milich, o.fl., 2001; Volk, o.fl., 2005) Í rannsókn Elia, Ambrosini og 

Berrettini (2008) var þunglyndi algengast meðal barna með ADHD-C. Bæði í 

rannsóknum Volk, Neuman og Todd (2005) og Schatz og Rostain (2006) var þunglyndi 

algengara meðal barna með ADHD-PI (Mayes, o.fl., 2009; Schatz og Rostain, 2006; 

Volk, o.fl., 2005). Samkvæmt þessum rannsóknum þá virðist barn geta verið með 

fylgikvilla óháð því hvaða undirtegund af ADHD það er með. 

Niðurstöður rannsókna á kynjamun barna með ADHD og þunglyndi eru í besta 

falli blendnar. Þunglyndi virðist vera algengara meðal drengja en stúlkna, sérstaklega 

fyrir unglingsárin (Ghanizadeh, o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2009; Loeber og Keenan, 
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1994). Þá er þunglyndi algengara meðal stúlkna á unglingsárunum þá sérstaklega þegar 

annar fylgikvilli er til staðar (Loeber og Keenan, 1994; Sassi, 2010).  Aftur á móti er 

áhættan við að þróa með sér þunglyndi sem fylgikvilla er meiri meðal stúlkna (Loeber 

og Keenan, 1994).  

Afleiðingar ADHD og þunglyndis 

Þegar barn er bæði með ADHD og þunglyndi geta erfiðleikar í daglegu lífi og félagsleg 

skerðing verið meiri og langtíma batahorfur verri (Biederman, o.fl., 1991; Biederman og 

Faraone, 1998; Blackman, o.fl., 2011; Daviss, 2008). Blackman og félagar (2005) 

komust samt að því að sú er þó ekki alltaf raunin. Einkenni ADHD voru ekki alvarlegri 

hjá börnum sem voru einnig með þunglyndi né var hegðunarvandi þeirra meiri miðað 

við börn sem voru eingöngu með ADHD. Rannsóknin þeirra staðfesti þó að erfiðleikar í 

félagslífi og skóla voru meiri en meðal barna með ADHD (Blackman, o.fl., 2011). 

Félagslegir erfiðleikar eru mun verri í innhverfum fylgikvillum eins og þunglyndi en 

úthverfum fylgikvillum eins og mótþróaþrjóskuröskun (Booster, o.fl., 2011). Einkenni 

þunglyndis greinast yfirleitt nokkrum árum eftir að barn hefur verið greint með ADHD 

(Biederman og Faraone, 1998). Áhrif einkenna ADHD, skerðingin vegna þeirra og 

neikvæðu umhverfisáhrifin hafa að hluta til áhrif á að börn þróa með sér þunglyndi. 

Þegar barn er með ADHD hefur það áhrif á líðan barnsins, samskipti við foreldra, 

fjölskyldu, jafningja og skólagöngu. Þessir þættir geta auðveldlega haft áhrif á tíðni 

þunglyndis. Algengt er að þunglyndi sé greint vegna vanlíðunar barns tengdum 

erfiðleikum í skóla og félagslegra erfiðleika (Biederman og Faraone, 1998). Þegar börn 

með ADHD standa daglega frammi fyrir því að takast á við aðstæður sem eru þeim 

erfiðar kemur ekki endilega á óvart að sum þróa með sér þunglyndi (Daviss, 2008). 

Enda er algengara að fylgikvillar birtist með þunglyndi heldur en þunglyndi sé 

fylgikvilli, nema þegar kemur að börnum með ADHD. Það er mun algengara að 

þunglyndi sé fylgikvilli þegar barn er með ADHD en þegar það er með einhverja aðra 

röskun (Angold og Costello, 1993).   

Snemmtæk inngrip gætu mögulega komið í veg fyrir þunglyndi hjá börnum sem 

eru greind með ADHD og minnkað þessa háu tíðni en til þess þarf að auka þekkingu 

fagaðila og almennings til muna (Daviss, 2008). Það er auðveldlega hægt að yfirsjást 

þennan fylgikvilla ef þekking og vitund er ekki til staðar. Það sem ýtir undir líkurnar á 

að fagaðilar og fjölskyldumeðlimir missi af þessum tiltekna fylgikvilla, er að upphaf 
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einkenna og birtingarmynd þeirra passar ekki endilega við hið dæmigerða á innhverfri 

röskun líkt og þunglyndi (Cumyn, o.fl., 2009).  

Áhættuþættir ADHD og þunglyndis 

Þunglyndi meðal barna getur verið vegna ólíkra áhættuþátta (Cumyn, o.fl., 2009). 

Minna er vitað um áhættuþætti þunglyndis en áhættuþætti mótþróaþrjóskuröskunar 

(August, o.fl., 1996). Rannsóknir á áhrifum erfðafræðilegra þátta hafa samt sem áður 

sýnt fram á að ættingjar barna með ADHD eru oftar með þunglyndi en ættingjar barna 

sem eru ekki með ADHD. Faraone og Biederman (1998) staðfestu einmitt að tíðni 

þunglyndis hjá fjölskyldum barna með ADHD var hærri en hjá fjölskyldum barna sem 

voru ekki með ADHD. Tíðni þunglyndis hjá fjölskyldum var aftur á móti sú sama hvort 

sem barnið var með þunglyndi eða ekki. Það virðist þá benda til þess að ættgeng tenging 

(familial link) sé á milli ADHD og þunglyndis (Biederman, o.fl., 1991; Biederman og 

Faraone, 1998; Daviss, 2008). Alveg  sérstaklega í fjölskyldum þar sem andfélagsleg 

persónuleikaröskun er til staðar (Biederman, o.fl., 1991; Biederman og Faraone, 1998; 

Daviss, 2008). Börn með ADHD og þunglyndi eru líklegri til að eiga mæður sem eru 

með þunglyndi (Deault, 2010). Rannsóknir sýna að þunglyndi er með ólíka 

birtingarmynd af sömu áhættuþáttunum og ADHD en fleiri rannsókna er þörf 

(Biederman, o.fl., 1991). Þó að rannsóknir hafa sýnt fram á að ættgeng tenging sé til 

staðar milli ADHD og þunglyndis (Biederman og Faraone, 1998; Daviss, 2008) bendir 

Daviss (2008) á að tengingin milli ADHD og þunglyndis sé miklu frekar undir áhrifum 

umhverfisþátta líkt og áfalla, slæmra fjölskylduaðstæðna, erfiðleika í samskiptum og 

slæmrar uppeldisaðferða. Fáir hafa skoðað áhrif umhverfis á tenginguna á milli ADHD 

og þunglyndis, en þegar það hefur verið gert, hafa niðurstöðurnar verið margvíslegar. 

Allir umhverfisþættirnir sem taldir eru hér að ofan geta haft áhrif, en hafa það ekki 

alltaf. Niðurstöðurnar eru í besta falli blendnar en staðfesta þó að umhverfisáhrif séu til 

staðar (Daviss, 2008). Drabick, Gadow, Sprafkin (2006) rannsökuðu áhrif ýmissa 

umhverfisþátta á tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD. Þátttakendur voru 248 

drengir á aldrinum 6-10 ára og voru þeir allir með ADHD. Niðurstöðurnar leiddu í ljós 

að félagslegir erfiðleikar, slæmar fjölskylduaðstæður og slæmt hjónaband foreldra voru 

forspá fyrir þunglyndi meðal drengja með ADHD. Nauðsynlegt væri að skoða þetta 

nánar svo hægt væri að draga viðeigandi ályktanir (Drabick, o.fl., 2006) en áhættuþættir 

fylgikvilla ADHD virðast aðallega tengjast erfðum og umhverfi (Oland og Shaw, 2005; 

Rommelse, o.fl., 2009). 
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Almennt um kvíða 

Kvíðaraskanir eru flóknar og algengar raskanir meðal barna og unglinga sem einkennist 

af neikvæðum tilfinningum og líkamlegri spennu (Mazzone, o.fl., 2007; Spencer, 2006). 

Stanslaus óeðlilegur ótti er við að eitthvað slæmt sé að fara að gerast þótt oftast sé 

enginn fótur fyrir því (Klykylo og Kay, 2005; Schniering, Hudson og Rapee, 2000). Þá 

eru börn mjög á verði og mjög næm og alltaf að leita að hættu. Algengt er að börn séu 

með niðurrifshugsanir, telja sjálfum sér trú um að þau eigi eftir að klúðra öllu, geti 

aldrei klárað neitt og að þau séu vonlaus (Spencer, o.fl., 2006; Barlow, 2002). Börn með 

kvíða missa oft stjórn á skapi sínu og eru mjög viðkvæm (Garland og Garland, 2001). 

Ímyndanir eru einnig algengar í kvíða, þar sem þau sjá fyrir sér það sem þau óttast mest. 

Kvíði getur valdið einbeitingarerfiðleikum og gleymsku og þá getur verið erfitt að 

greina á milli einkenna kvíða og ADHD (Mazzone, o.fl., 2007; Spencer, o.fl., 2009).  

Flótti er algeng afleiðing kvíða. Þegar börn eru í aðstæðum sem þeim líður illa í 

eru fyrstu viðbrögðin þeirra að forða sér frá þeim (Barlow, 2002; Beesdo, Knappe og 

Pine, 2009; Garland og Garland, 2001; Sameroff, o.fl., 2000). Þau gera það með því að 

þykjast vera veik eða jafnvel fela sig. Árásargirni er algeng meðal barna með kvíða sem 

lýsir sér í pirringi, skapofsaköstum, árásum á aðra og skemmdarverkum. Því yngra sem 

barnið er þegar það fær kvíða, því algengari er árásargirni og flóttatilraunir. Flótti er 

einmitt ástæðan fyrir því að kvíði viðhelst. Ef börn ná alltaf að forða sér frá aðstæðum 

sem valda þeim kvíða þá halda þau því áfram (Barlow, 2002; Sameroff, o.fl., 2000; 

Spencer, o.fl., 2007).  

 Kvíði hefur mikil áhrif á daglegt líf og tíðni hans er að aukast. Tíðnin er á bilinu 

6-15% meðal barna og unglinga en algengt er að upphaf einkenna sé í kringum sjö ára 

aldur (Mazzone, o.fl., 2007; Sameroff, o.fl., 2000). Kvíði er yfirleitt algengari meðal 

stúlkna (Manassis, 2000) en það er samt ólíkt eftir tegund kvíðaraskana en þær eru níu 

talsins, meðal barna; aðskilnaðarkvíði (seperation anxiety disorder), einföld fælni 

(specific phobia), ofkvíðaröskun (generalized anxiety disorder), félagsfælni (social 

phobia), kjörþögli (selective mutism), áráttu- og þráhyggja (obsessive-compulsive 

disorder; OCD), felmturröskun (panic disorder), bráðastreituröskun (acute stress 

disorder) og áfallastreituröskun (post-traumatic stress disorder) (Barlow, 2002; Beesdo, 

o.fl., 2009; Kovacs og Devlin, 1998; Schniering, Hudson og Rapee, 2000). 

Greiningarskilmerki fyrir kvíða eru mjög ólík eftir hvaða kvíðaröskun barnið er með, en 

stutt yfirlit yfir kvíðaeinkenni meðal barna má sjá í töflu 5.  
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Tafla 5. Stutt yfirlit yfir kvíðaeinkenni meðal barna 

Einföld fælni Aðskilnaðarkvíði Ofkvíðaröskun 

Yfirdrifinn ótti við 

afmarkað áreiti eða 

aðstæður. Yfirleitt við dýr, 

veður eða vatn, einnig 

lofthræðsla. 

Yfirdrifinn ótti við 

aðskilnað frá foreldrum og 

einnig miklar áhyggjur að 

eitthvað komi fyrir 

foreldrana. 

 

Yfirdrifinn kvíði og miklar 

áhyggjur flesta daga. 

Áhyggjur ná yfir margt og 

erfitt að stjórna. 

Félagskvíði Kjörþögli Áráttu og þráhyggja 

Yfirdrifinn ótti við 

félagslegar aðstæður. 

Frammistöðukvíði og ótti 

við höfnun. Einnig ótti við 

að gera eitthvað fyrir 

framan aðra. 

Tala ekki við vissar 

aðstæður þar sem þess er 

krafist eins og í skóla og 

leik en samskiptin eru 

eðlileg við aðrar aðstæður 

eins og heima við. 

Þrálátar hugsanir, 

ímyndanir og hvatir sem 

orsaka kvíða og vanlíðan. 

En áhyggjur ná ekki yfir 

daglega hluti. Einnig 

endurtekin áráttuhegðun 

eða hugsun með það 

markmið að minnka kvíða 

en ekki til að ná vellíðan. 

 

Felmturröskun Áfallastreituröskun Bráðastreituröskun 

Samanstendur af a.m.k 

tveimur felmturköstum 

(panic attack) sem 

einkennast af líkamlegum 

einkennum eins og t.d 

aukinn hjartsláttur, sviti, 

skjálfti, köfnunartilfinning, 

ógleði, svimi og fleira. 

Einnig eru miklar áhyggjur 

af því að annað kast muni 

eiga sér stað. 

Einkenni sem koma fram í 

kjölfar alvarlegra atburða 

þar sem eigin öryggi eða 

öryggi annarra er ógnað. 

Einkenni snúa að 

atburðinum eins og 

martraðir, mikil vanlíðan 

tengdum áreitum sem 

minna á atburðinn og 

endurupplifun á honum. 

Svipað og 

áfallastreituröskun nema 

byrjar fyrr, stendur skemur 

og er vægara. 

    (DSM-IV, 2000)  

Tíðni og kynjahlutfall kvíða meðal barna með ADHD 

Kvíði er umdeildur fylgikvilli en tíðni hans er of há til að um tilviljun sé að ræða. Eins 

og ávallt kallar það á fleiri rannsóknir líkt og með flesta aðra fylgikvilla (Jarrett og 

Ollendick, 2008). Tíðni kvíða meðal barna með ADHD er há eða um 25% 

(Anastopoulos, o.fl., 2011; Harrison, o.fl., 2011; March, o.fl., 2000; Levy, 2004; 

Rommelse, o.fl., 2009; Sørensen, o.fl., 2011; Vloet, o.fl., 2010) og hafa sumar 

rannsóknir tilgreint tíðni kvíða meðal barna með ADHD allt að 50% (Schatz og Rostain, 

2006). Tíðni kvíða virðist aukast ef barn er með fleiri en einn fylgikvilla (Levy, 2004; 

Spencer, o.fl., 2007). Tíðni víðáttufælni (agoraphobia), einfaldrar fælni og áráttu og 

þráhyggju er hærri meðal barna með ADHD en meðal barna sem eru ekki með ADHD. 

Um 27% barna með ADHD eru einnig með fleiri en eina kvíðaröskun en aðeins 5% 
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barna, sem eru ekki með ADHD en eru með fleiri en eina kvíðaröskun (Schatz og 

Rostain, 2006). Það er óvíst hvaða undirtegund af ADHD börnin eru með, sem þróa 

einnig með sér kvíða, en oftast er það ADHD-C eða ADHD-PHI, en niðurstöður eru 

misjafnar og stundum er enginn munur (Ghanizadeh, 2009; Milich, o.fl., 2001; Nolen, 

o.fl., 1997). Í yfirlitsgrein frá Schatz og Rostain (2006) kom fram að kvíði er algengari 

meðal barna með ADHD-PI (Mayes, o.fl., 2009; Schatz og Rostain, 2006). Í rannsókn 

Elia og félaga (2008) kom hið gagnstæða í ljós en þá var kvíði algengari meðal barna 

með ADHD-C (Elia, o.fl., 2008). Mayes og félagar (2008) fengu enn aðrar niðurstöður. 

Kvíði var jafnalgengur meðal barna með ADHD-C og ADHD-PI.  

Stúlkur greinast oftar með kvíða sem fylgikvilla en drengir (Ghanizadeh, o.fl., 

2008; Ghanizadeh, 2009). Abikoff og félagar (2002) skoðuðu kynjamun meðal barna 

með ADHD og kvíða og kom í ljós að stúlkur með ADHD og kvíða voru með færri 

hvatvís einkenni en drengir sem voru með ADHD og kvíða. Rannsóknin staðfesti einnig 

núverandi tilgátur annarra rannsókna um að börn með ADHD og kvíða séu með færri 

úthverf einkenni og var það óháð kyni. Hegðunarerfiðleikar voru jafn alvarlegir hjá 

börnum með ADHD og kvíða og hjá  börnum eingöngu með ADHD og er það ekki í 

samræmi við fyrri rannsóknir (Cantwell, o.fl., 2002). Það er ekki mikill kynjamunur fyrr 

en á unglingsárunum (Loeber og Keenan, 1994). 

Afleiðingar ADHD og kvíða 

Ásamt því að sýna færri úthverf einkenni sýna börn með ADHD og kvíða fleiri einkenni 

hvatvísis en einkenni athyglisbrests. Einnig hefur kvíði áhrif á vinnsluminni barna, þar 

sem þau gera fleiri mistök í æfingum tengdu vinnsluminni en börn með ADHD án kvíða 

(Jarrett og Ollendick, 2008). Börn með ADHD og kvíða eru skertari en börn eingöngu 

með ADHD sem getur meðal annars verið vegna hamlandi áhrifa kvíða (Cunningham 

og Ollendick, 2010; March, o.fl., 2000; Jarrett og Ollendick, 2008; Loeber og Keenan, 

1994; Schatz og Rostain, 2006). Þegar CPT próf (continous performance test) hefur 

verið lagt fyrir börn með ADHD og kvíða hafa þau gert fleiri villur en börn með ADHD 

og var það óháð kyni. Það bendir til þess að kvíði dragi ekki úr einkennum hvatvísi 

(Jarrett og Ollendick, 2008).  

Rommelse og félagar (2009) gerðu rannsókn á ADHD og fylgikvillunum 

mótþróaþrjóskuröskun, kvíða og þunglyndi meðal 238 hollenskra barna á aldrinum 5-19 

ára. Börnin höfðu áður tekið þátt í rannsókn um erfðir ADHD og voru beðin að taka 

einnig þátt í þessari rannsókn þar sem þau fylltu út Conners Long Version 
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spurningarlistann um einkenni kvíða. Niðurstöður leiddu í ljós að alvarleiki einkenna 

ADHD hafi áhrif á fylgikvillann. Það er að segja ef barn sýnir alvarleg einkenni ADHD 

verða einkenni fylgikvillans einnig alvarleg. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að börn 

með ADHD og kvíða áttu erfiðara með samhæfingu hugar og handar en börn eingöngu 

með ADHD og einnig áttu þau erfiðara með lestur. Fagaðilar geta átt á hættu að sjást 

yfir þessa tilteknu fylgikvilla vegna þess að mörg einkenni geta verið lík í ADHD og 

kvíða (Rommelse, o.fl., 2009). 

Einnig hefur komið fram að kvíði sem fylgikvilli geti haft jákvæð áhrif á 

sjálfsstjórn barna með ADHD, það er að segja að það auki sjálfstjórnun þeirra örlítið, en 

ekki allir eru á sama máli um þetta atriði (Sørensen, o.fl., 2011; Vloet, o.fl., 2010). 

Sørensen og félagar (2011) rannsökuðu sjálfstjórn meðal 252 barna á aldrinum 8-11 ára 

sem voru með ADHD og kvíða. Niðurstöður leiddu í ljós að börn með ADHD og kvíða 

voru með áberandi mynstur af skertri sjálfsstjórnun sem kom ekki fram þegar börnin 

voru eingöngu með ADHD eða kvíða. Vloet og félagar (2010) rannsökuðu einnig 

sjálfsstjórnun meðal 102 barna með ADHD og kvíða á aldrinum 8-15 ára. 34 börn voru 

með ADHD og að minnsta kosti eina kvíðaröskun, 34 voru með ADHD og 34 voru ekki 

greind með neina röskun. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að börn með ADHD og kvíða 

voru með færri vandamál tengd athygli en börn eingöngu með ADHD. Þau áttu 

auðveldara með að viðhalda athygli og skipta athyglinni milli verkefna og hæfni þeirra 

var sambærileg hæfni barnanna sem voru ekki greind með neina röskun.  

Niðurstöður rannsókna á áhrifum ADHD og kvíða á skólagöngu hafa verið í 

besta falli blendnar. Í sumum tilfellum hafa innhverfir fylgikvillar meiri áhrif á 

skólagöngu en ADHD án þeirra. Foreldrum og kennurum finnst börn með innhverfa 

fylgikvilla eiga í meiri erfiðleikum, sérstaklega við félagslegar aðstæður (Booster, o.fl., 

2011).  

Áhættuþættir ADHD og kvíða 

Minna er vitað um áhættuþætti kvíða en áhættuþætti mótþróaþrjóskuröskunar (August, 

o.fl., 1996). Áhættuþættir, bæði erfða-  og umhverfis, eru mjög ólíkir meðal barna með 

ADHD og kvíða og meðal barna eingöngu með ADHD (Schatz og Rostain, 2006). 

Biederman og félagar (1991) sýndu fram á í rannsókn sinni að líkurnar á því að 

ættingjar barna sem eru með ADHD væru með kvíða væru mun meiri en þegar barnið er 

ekki með ADHD. Einnig aukast líkurnar til muna þegar barnið er bæði með ADHD og 

kvíða. Á það líka við um þunglyndi (Biederman, o.fl., 1991; Takeda, o.fl., 2011).  
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Jarrett og Ollendick (2008) lýstu í grein sinni tilgátum sem Faraone og félagar 

(1999) settu fram um erfðir fylgikvilla barna með ADHD. Fyrsta tilgátan var sú að það 

væru sameiginlegir áhættuþættir fyrir ADHD og kvíða sem útskýrðu svipaða tíðni kvíða 

meðal ættingja barna með ADHD og kvíða annarsvegar og ADHD án kvíða hinsvegar 

(Jarrett og Ollendick, 2008). Seinni tilgátan var sú að ADHD ásamt kvíða væri ákveðin 

undirtegund ADHD og gæti útskýrt hvers vegna tíðni kvíða væri hærri meðal ættingja 

barna sem væru með ADHD og kvíða en barna sem væru eingöngu með ADHD. Einnig 

gæti sú tilgáta bent til þess að þessar tvær raskanir erfðust saman (cosegregation). Þriðja 

tilgátan var sú að ADHD og kvíði erfðust sjálfstætt meðal fjölskyldumeðlima og væru 

óháðar raskanir sem gætu útskýrt jafnháa tíðni ADHD meðal ættingja barna með 

ADHD og kvíða og barna með ADHD, en hærri tíðni kvíða meðal ættingja barna með 

ADHD og kvíða en eingöngu ADHD (Jarrett og Ollendick, 2008). Tíðni kvíða getur 

orðið tvöfalt hærri meðal ættingja barna sem eru með ADHD og kvíða en barna með 

ADHD, sem bendir til þess að ADHD og kvíði erfist óháð hvort öðru því að ættingjar 

barna með ADHD og kvíða eru ekki líklegri til að vera með báðar raskanir en eru 

líklegri til að vera með kvíða (Freitag, o.fl., 2011; Jarrett og Ollendick, 2008; Takeda, 

o.fl., 2011).  

Áhættuþættir kvíða meðal barna með ADHD eru margskonar. Börn með ADHD 

eru líklegri til að þróa með sér kvíða ef mæðurnar eru einnig með kvíða. Einnig getur 

ofvernd mæðra haft áhrif svo og vanræksla, neikvæðar uppeldisaðferðir, stjórnsemi 

foreldra, fjölskylduerfiðleikar og slæm félagsleg- og efnahagsstaða fjölskyldunnar 

(Cunningham og Ollendick, 2010; Deault, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008; Oland og 

Shaw, 2005; Takeda, o.fl., 2011). Það sem getur líka haft áhrif á þróun kvíða meðal 

barna með ADHD er lítil samheldni innan fjölskyldunnar og ef foreldrar bæla niður 

tjáningarfrelsi þeirra og sjálfstæði (Cunningham og Ollendick, 2010; Jarrett og 

Ollendick, 2008; Oland og Shaw, 2005; Takeda, o.fl., 2011).  

Birtingarmynd fylgikvilla 

Notkun hugtaksins fylgikvilli innan sálfræðinnar hefur valdið ágreiningi og stundum 

miklum deilum. Ekki eru allir á sama máli um hvernig eigi að skilgreina hugtakið, 

hverjar orsakir þeirra eru, og hvernig eigi að flokka fylgikvillana og greina (De 

Mesquita og Gilliam, 1993; Keiley, o.fl., 2003; Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005; 

Rutter, 1997). Bent hefur verið á að hugtakið fylgikvilli hafi aðeins tilgang (meaningful) 
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þegar sálmeinafræði (pathology), orsakir (etiology) og flokkun einkenna sé skýr (De 

Mesquita og Gilliam, 1993; Lilienfeld, 2003). Þrátt fyrir allt þá eru fylgikvillar til staðar 

og eitthvað sem þarf að skoða og það frá mörgum sjónarhornum (Clarkin og Kendall, 

1992; Lilienfeld, 2003). Það gæti verið að fylgikvillar séu vegna óljósra 

greiningarskilmerkja flokkunarkerfisins DSM-IV (De Mesquita og Gilliam, 1993; 

Lilienfeld, 2003; Rutter, 1997). Þá gæti ein röskun deilt ákveðnum 

greiningarskilmerkjum með annarri og þá verður skörun í einkennum (De Mesquita og 

Gilliam, 1993; Keiley, o.fl., 2003; Lilienfeld, 2003; Rutter, 1997). Einnig geta tvær 

raskanir verið með skörun á einkennum vegna tilvísunar eða matsskekkju (De Mesquita 

og Gilliam, 1993; Keiley, o.fl., 2003; Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 

1997)  Svo gæti ein röskun orsakað aðra og öfugt eða tvær raskanir deilt sameiginlegum 

orsakaþáttum eins og persónuleikaeinkennum og skapferli (Lilienfeld, 2003; Oland og 

Shaw, 2005).  

Það getur verið gagnlegt að flokka og greina raskanir barna með því að skoða 

sameiginlega þætti sem aðskilja innhverfar og úthverfar raskanir frá eðlilegri hegðun 

barna. Einnig er æskilegt að skoða þá þætti sem aðskilja innhverfar raskanir frá þeim 

úthverfu og skoða þá þætti sem aðskilja innhverfar raskanir frá hvor annarri og einnig 

úthverfar raskanir frá hvor annarri (Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005). 

Fylgikvillar hafa einmitt verið greindir í tvær mismunandi tegundir. Annarsvegar eru 

það ólíkir fylgikvillar sem eru ekki í sama greiningarflokki (heterotypic comorbidity) og 

hinsvegar eru það svipaðir fylgikvillar sem eru í sama greiningarflokki (homotypic 

comorbidity). Dæmi um raskanir í mismunandi greiningarflokkum eru hegðunarröskun 

og einföld fælni en dæmi um raskanir í sama greiningarflokknum eru aðskilnaðakvíði 

og ofkvíðaröskun (Cunningham og Ollendick, 2010). Einnig hafa fylgikvillar verið 

skilgreindir eftir birtingarmynd (Clarkin og Kendall, 1992). Skilgreiningar eftir 

birtingarmynd raskana eru tvær. Það er annarsvegar þversniðs fylgikvillar (cross-

sectional comorbidity) og langsniðs fylgikvillar (longitudinal comorbidity). Þversniðs 

fylgikvillar segja til um þegar ein röskun er greind og svo kemur önnur röskun fram 

seinna og sú tegund hefur verið miklu meira rannsökuð (Clarkin og Kendall, 1992). 

Dæmi um slíkt er þegar barn er greint með ADHD og síðar greint með kvíða. Langsniðs 

fylgikvillar segja til um að líkurnar á því að, t.d þunglyndi meðal þeirra sem eru með 

kvíða séu hærri en líkurnar á kvíða meðal þeirra sem eru þunglyndir (Clarkin og 

Kendall, 1992).  



  

45 
 

Það eru til nokkrar leiðir til að finna út hvort fylgikvillar séu meðal barna 

(Loeber og Keenan, 1994). Fyrst þarf að skoða hvort tvær raskanir birtist saman af 

tilviljun og síðan að finna hvort líkur séu á því, að tiltekin röskun sem hefur verið 

greind, breytist á einhvern hátt þegar önnur röskun er einnig til staðar. Önnur leið er að 

ákveða hvort að stefna einnar röskunar sé undir áhrifum þess að önnur röskun sé til 

staðar. Þá þarf að skoða ólíka ferla í heilanum (temporal processes) meðal barna með 

t.d, hegðunarraskanir. Það þarf samt ekki aðeins að skoða ólíka ferla í heilanum heldur 

einnig að skoða þróun einkenna og til þess þyrfti að aðskilja þróunina á eftirfarandi hátt; 

byrjun einkenna (onset), stigmögnun einkenna (escalation)-, áframhald einkenna 

(persistence), minnkun einkenna (desistance), hlé á einkennum (cessation) og hvernig 

koma má í veg fyrir stigmögnun einkenna (de-escalation) (Loeber og Keenan, 1994). 

Þegar samvirkni (interaction) er á milli tveggja raskana getur verið erfitt að álykta að 

samvirknin hafi áhrif á öll þessi ferli. Frekar gæti fylgikvilli haft áhrif á tvö ferli, t.d 

byrjun einkenna og stigmögnun einkenna en ekki önnur ferli eins og t.d minnkun 

einkenna. Fylgikvilli gæti bæði leitt til stigmögnunar og dregið úr einkennum 

hegðunarröskunar (Loeber og Keenan, 1994). Þriðja leiðin er að skoða hvort sambandið 

á milli tveggja raskana sé samhverft (symmetrical) eða ekki, þ.e.a.s, hvort breytingar á 

einni röskun getur leitt til sömu breytinga á annarri röskun. Meðal annarra raskana getur 

sambandið verið ósamhverft (asymmetrical), þ.e.a.s, þá leiða breytingar á einni röskun 

ekki til sömu breytinga í annarri röskun. Dæmi um það er þegar ADHD getur verið 

tengt við versnun á einkennum hegðunarröskunar en hegðunarröskun hefur ekki sömu 

áhrif á ADHD (Loeber og Keenan, 1994). 

Frum- og viðbótaraskanir 

Röskun meðal barna geftur haft marga áhættuþætti og einn af áhættuþáttunum gæti 

verið önnur röskun (Angold og Costello, 1993; Hammen, 1994; Oland og Shaw, 2005). 

Áhættuþáttur fyrir hegðunarröskun gæti t.d verið þunglyndi. Þá er verið að skoða hvor 

röskunin sé frumröskun (primary disorder) og hvor sé viðbótaröskun (secondary 

disorder). Sem sagt, hvor röskunin kemur á undan og hvor röskunin sé fylgikvilli 

(Angold og Costello, 1993). Umræðan um frum- og viðbótaraskanir kom fyrst fram hjá 

Woodroff og félögum (1967) og er algengt fyrirbæri meðal barna og unglinga (Angold, 

o.fl., 1999; Woodruff, Murphy og Herjanic, 1967). Frumröskun er röskun hjá barni sem 

hefur ekki haft geðröskun áður. Viðbótaröskun er röskun hjá barni sem hefur aðra 

röskun fyrir (Angold og Costello, 1993; Angold, o.fl., 1999; Woodruff, Murphy og 



  

46 
 

Herjanic, 1967). Skilgreiningin kemur úr læknisfræði. Sjúklingur greinist með tiltekinn 

sjúkdóm og eftir að sá sjúkdómur greinist, greinist annar sjúkdómur sem er afleiðing af 

fyrri sjúkdóminum (Angold, o.fl., 1999, Rutter, 1997; Woodruff, o.fl., 1967). 

Rannsóknir virðast sýna að þunglyndi sé yfirleitt frumröskun meðal barna og unglinga 

nema meðal barna og unglinga sem eru með ADHD (Angold og Costello, 1993). 

Tímasetning upphafs einkenna er því mikilvæg þegar finna á frum- eða viðbótaröskun 

meðal barna (Angold og Costello, 1993; Angold, o.fl., 1999). Þá þurfa ekki aðeins að 

vera ákveðin mörg einkenni til staðar til að greiningarskilmerki séu uppfyllt heldur 

verður einnig að finna út tímasetninguna á því hvenær þessi tilteknu einkenni komu 

fram svo hægt sé að greina á milli frum- og viðbótaraskana (Angold og Costello, 1993). 

Fylgikvillar eru þá viðbótaraskanir með einkenni sem eru frábrugðin einkennum 

frumröskuninnar (Matson og Neble-Schwalm, 2007). Stundum getur verið erfitt að 

finna út hvenær tiltekin röskun byrjaði og hvort hún byrjaði á undan eða eftir 

fylgikvillanum (Angold og Costello, 1993). Það virðast ekki vera til rannsóknir sem 

sýni ótvírætt að ein röskun orsaki hina. Þrátt fyrir það gæti jafnvel verið að ADHD 

orsaki kvíða eða þunglyndi. Það er þó ekki nóg að finna hvaða röskun kom fyrst til að 

skilja fylgikvilla meðal barna fullkomlega en það er samt fyrsta skrefið (Angold, o.fl., 

1999). 

Frá klínísku sjónarmiði er mikilvægt að finna út hver sé frumröskunin og hver sé 

viðbótaröskunin til að hægt sé að forgangsraða markmiðum inngripa (intervention). 

Fylgikvillar hafa líka áhrif á langtíma þróun og alvarleika einkenna. Það er unnt að 

finna hver sé frumröskun með ýmsu móti (Matson og Neble-Schwalm, 2007). Fyrst þarf 

að skoða hversu mikil áhrif hver röskun hefur á daglegt líf og þannig raða röskunum. Sú 

röskun sem hefur mestu áhrifin er talin vera frumröskun barnsins. Einnig er hægt að 

nota tiltekin úrræði sem eru til staðar við greiningu á röskunum barna til að meta hvaða 

röskun er frumröskun. Ennfremur er gerlegt að líta á alvarleika einkenna. Ef barn 

greinist með ADHD og Tourette heilkenni væri litið svo á að ADHD væri frumröskun 

því einkenni ADHD eru alvarlegri og meira ráðandi (Matson og Neble-Schwalm, 2007).  

Eins og sjá má eru margar tilgátur um hvernig fylgikvillar þróast. Umræðan um 

frum- og viðbótaröskun snýst að hluta til um sameiginlega áhættuþætti raskana sem 

stuðla að þróunarferli sem er sameiginleg báðum röskunum (Drabick, o.fl., 2006; Oland 

og Shaw, 2005). Það er líklegt að ADHD sé oft frumröskun og greind á undan 

hegðunarröskun og þunglyndi. Það þarf að skoða áhættuþætti sem gætu verið tenging 

milli ADHD og þessara raskana (Drabick, o.fl., 2006). Drabick og félagar (2006) 
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skoðuðu nokkra áhættuþætti meðal 248 drengja á aldrinum 6-10 ára sem voru með 

ADHD. Áhættuþættirnir sem höfundar skoðuðu voru ósamkvæmar (inconsistent) og 

þvingaðar (coercive) uppeldisaðferðir foreldra, fjandsamlegt (adverse) 

fjölskylduumhverfi, erfiðleikar í skóla og erfiðleikar í samskiptum við jafningja. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að þrátt fyrir að töluvert sé vitað um tíðni 

fylgikvilla þá er ekki nægilega vitað um orsök þeirra. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós 

að strangar, ósamkvæmar og neikvæðar uppeldisaðferðir leiddu oft til hegðunarröskunar 

meðal drengja með ADHD. Félagsleg vandamál leiddu oft til þunglyndis meðal 

drengjanna og neikvætt fjölskylduumhverfi og erfiðleikar í hjónabandi foreldranna 

leiddu oft til bæði hegðunarröskunar og þunglyndis (Drabick, o.fl., 2006). 

Skörun raskana 

Til að finna hvort tvær raskanir séu til staðar hjá barni á sama tíma þarf að skilgreina og 

bera kennsl á hverja röskun fyrir sig (Angold og Costello, 1993). Í staðinn fyrir að 

einblína á greiningarskilmerki þá getur verið betra að skoða frekar þau einkenni sem eru 

sameiginleg (Angold og Costello, 1993; Milberger, o.fl., 1995). Sem dæmi þá deila 

kvíði, þunglyndi og hegðunarraskanir nokkrum einkennum. Einkennið sem er mjög 

áberandi í öllum þessum röskunum, og mun fleiri, er pirringur (irritability). Pirringur 

getur oft lýst sér í skapofsaköstum, rifrildum, viðkvæmni, reiði, gremju og slagsmálum 

(Angold og Costello, 1993).  

Þegar ein röskun hefur verið greind þá þarf færri einkenni til að viðbótargreining 

eigi sér stað vegna þeirra einkenna sem eru sameiginleg röskunum. Dæmi um það er t.d 

ADHD og ofkvíðaröskun. Þessar tvær raskanir eru með nokkur sameiginleg einkenni 

sem eru; eirðarleysi, pirringur, svefntruflanir og einbeitingaerfiðleikar (Jarrett og 

Ollendick, 2008). Þegar skörun er milli einkenna og hluti af einkennum viðbótaröskunar 

eru þegar til staðar sem einkenni frumröskunar þá gæti það aukið tíðni raskananna og 

þar af leiðandi aukið tíðni fylgikvilla. Algengasta tilgátan tengd skörun einkenna 

ADHD og kvíða er sú að kvíði getur leitt til áhyggna, ágengra hugsana sem geta lýst sér 

í athyglisbresti eða eirðarleysi/óróleika og litið út fyrir að vera einkenni ofvirkni eða 

hvatvísi (Jarrett og Ollendick, 2008). Þetta hefur verið skoðað meðal fullorðinna og 

75% þeirra voru ennþá með ADHD og 76% voru ennþá með ofkvíðaröskun þegar 

sameiginleg einkenni voru fjarlægð. Jarrett og Ollendick (2008) greindu frá því að 

niðurstöðurnar bentu mjög sterkt til þess að ekki sé hægt að útskýra háa tíðni fylgikvilla 

meðal barna með ADHD með skörun í einkennum. Margt sé sameiginlegt en margt sé 
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aðskilið (Jarrett og Ollendick, 2008; Oland og Shaw, 2005).  Þó að innhverfar og 

úthverfar raskanir hafi mörg svipuð einkenni þá eru mörg einkenni sem eru það ekki 

(Oland og Shaw, 2005). 

Þar sem sum einkenni ADHD og fylgikvilla geta verið sameiginleg þá er deilt 

um það að hvort greining ADHD sé réttmæt eða sé vegna skörunar einkenna. Stundum 

verður ADHD ekki greint þegar einkenni kvíða, þunglyndis og hegðunarröskunar eru 

einnig til staðar, þó að rétt greining sé í raun ADHD og einhver fylgikvilli (Milberger, 

o.fl., 1995). Þá gæti barn verið með ADHD og fylgikvilla en vegna skörunar einhverra 

einkenna gæti greining orðið röng og hvorki ADHD né fylgikvillarnir greinast. 

Milberger og félagar (1995) gerðu rannsókn á 260 börnum á aldrinum 6-17 ára. 140 

börn voru með ADHD en 120 börn voru ekki með ADHD. Niðurstöður rannsóknar 

leiddu í ljós að hvorki ADHD né fylgikvillarnir voru rangt greindir vegna skörunar 

einkenna við aðrar raskanir. Börnin sem voru með ADHD, þunglyndi, geðhvörf og 

ofkvíðaröskun voru ennþá með ADHD greiningu þegar einkennin sem sköruðust voru 

fjarlægð. Einnig þegar skörun einkenna ADHD við fylgikvillana voru fjarlægð héldu 

63-94% (meðaltal 74%) greiningu þunglyndis. 47-64% (meðaltal 56%) héldu greiningu 

geðhvarfa og 75% héldu greiningu ofkvíðaröskunar. Fylgikvillar virðast því 

raunverulegt fyrirbæri og ekki er hægt að útskýra tíðni þeirra með skörun einkenna 

(Jarrett og Ollendick, 2008; Milberger, o.fl., 1995; Volk, o.fl., 2005). Það er heldur ekki 

hægt að fullyrða hvort að ADHD sé orsök þess að fylgikvillar þróist eða hvort þessar 

raskanir séu með svipaða áhættuþætti og þess vegna birtast þeir saman (Oland og Shaw, 

2005; Volk, o.fl., 2005).  

Umræðan um fylgikvilla ADHD er viðamikil og flókin en mikilvægt er að skoða 

annað atriði tengt skörun einkenna. Þó að fylgikvillar séu sjaldan ranglega greindir, eins 

og fjallað er um hér að framan (Jarrett og Ollendick, 2008; Milberger, o.fl., 1995; Volk, 

o.fl., 2005) þá gæti það gerst að einkenni einnar röskunar séu ranglega greind sem 

einhver önnur röskun (Garland og Garland, 2001; Mireault, Rooney, Kouwenhoven og 

Hannan, 2008). Það er, að fylgikvillinn sé til staðar en vegna skörun einkenna sé rangur 

fylgikvilli greindur. Mótþróaþrjóskuröskun og kvíði greinast oftar saman en af hreinni 

tilviljun (Mireault, o.fl., 2008). Um 30% þeirra barna sem greind eru með 

mótþróaþrjóskuröskun eru einnig greind með kvíða (Mireault, o.fl., 2008). Tengsl 

mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða hafa ekki verið rannsökuð nægjanlega, sérstaklega í 

almennum þýðum (Mireault, o.fl., 2008). Börn eiga erfitt með að skilgreina líðan sína 

og er hún oftar en ekki tjáð í hegðunarvanda (Garland og Garland, 2001; Mireault, o.fl., 
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2008). Þar með geta viðbrögð þeirra við aðstæðum og atburðum sem valda þeim kvíða 

líkst mjög einkennum mótþróaþrjóskuröskunar (Garland og Garland, 2001; Mireault, 

o.fl., 2008). Litið er svo á að viðbrögð barnanna gæti verið ein leið fyrir þau til að takast 

á við kvíða og áhyggjur því þau ná að forða sér úr aðstæðum með skapofsaköstum, 

rifrildum, reiði og öðrum einkennum mótþróaþrjóskuröskunar (Garland og Garland, 

2001; Mireault, o.fl., 2008). Þar af leiðandi gæti mótþróaþrjóskuröskun verið greind hjá 

barni sem í raun er með kvíða (Garland og Garland, 2001; Mireault, o.fl., 2008). Það er 

merkilegt hvað þetta málefni hefur verið tiltölulega lítið rannsakað miðað við mögulega 

tíðni þess og áhrif á líðan, greiningu og meðferð barna (Garland og Garland, 2001). 

Blandaðar raskanir 

Tilgátur um sameiginleg einkenna raskana eru fleiri. Ef til staðar eru önnur einkenni 

hegðunarröskunar hjá barni sem er með þunglyndi samanborið við barn sem er ekki 

með þunglyndi, þá er hægt að líta svo á að þetta séu tvær aðskildar raskanir. Það þarf 

samt einnig að skoða þann möguleika hvort raskanirnar séu jafnvel blandaðar (mixed) 

(Angold og Costello, 1993, Milberger, o.fl., 1995; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 1997). 

Blandaðar raskanir eru tvær raskanir sem birtast og blandast á einhvern hátt saman. Þær 

eru þá ekki endilega tvær aðskildar raskanir sem fylgja hvor annarri heldur snýst þetta 

um sameiginleg einkenni. Þunglyndi, kvíði og hegðunarraskanir virðast vera með 

nokkur sameiginleg einkenni. Þegar raskanir deila einkennum er jafnvel hægt að líta svo 

á að þetta sé ekki ein röskun og fylgikvilli heldur tvær raskanir sem blandast saman 

(Angold og Costello, 1993). Ef litið er svo á að tvær raskanir sem birtast saman séu 

blandaðar raskanir þá þyrfti að breyta greiningarkerfunum og bæta við nýjum heitum á 

þessum tilteknu blönduðu röskunum (Angold og Costello, 1993, Milberger, o.fl., 1995). 

Ef, aftur á móti, þessar tvær raskanir sem birtast saman eru mjög aðskildar, með 

aðskilda orsakaþætti og þurfa ólíkar meðferðir þá er ekki hægt að flokka þær sem 

blandaðar raskanir. Þá er litið svo á að þetta sé röskun með fylgikvilla (Angold og 

Costello, 1993; Oland og Shaw, 2005). 

Þunglyndi er algengur fylgikvilli meðal barna með kvíða, en kvíði er ekki 

algengur fylgikvilli meðal barna með þunglyndi. Kvíði birtist yfirleitt fyrst og svo 

kemur þunglyndi á eftir. Það hefur verið umræða um að þunglyndi og kvíði séu 

aðskildar en tengdar raskanir (Sameroff, o.fl., 2000). Meðal yngri barna passar best 

tilgátan um eina blandaða röskun af þunglyndi og kvíða. Meðal eldri barna passar best 

að þunglyndi og kvíði séu aðskildar raskanir. Önnur tilgáta er að þunglyndi og kvíði séu 
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eina og sama röskunin (Sameroff, o.fl., 2000). Það er erfiðara að aðskilja þunglyndi og 

kvíða hjá börnum og unglingum heldur en fullorðnum. ADHD er t.d algengasta 

röskunin meðal barna en þunglyndi og kvíði eru ekki eins algengar (Sameroff, o.fl., 

2000).  

Mælitæki geta haft áhrif á einkenni sem verið er að mæla því að þau taka ekki 

endilega tillit til upphafs einkenna, lengd né alvarleika einkenna. Grunntíðni af 

þunglyndi og kvíða getur verið það lág að erfitt sé að greina hana. Það getur verið að til 

staðar séu undirtegundir af þunglyndi og kvíða og ein af þeim undirtegundum þróist út 

frá blönduðum einkennum þunglyndis og kvíða. Það er mikil fylgni meðal einkenna 

þunglyndis og kvíða, þar sem upphaf einkenna er fyrr í kvíða en þunglyndi (Sameroff, 

o.fl., 2000). Þunglyndi og kvíði virðast vera frekar blandaðar raskanir þegar börnin eru 

ung en breytast svo í aðskildar raskanir þegar þau eldast. Þá virðist sem svo að 

þunglyndi og kvíði séu ekki beint blandaðar raskanir heldur eru mörg einkenni 

sameiginleg þeim, en þetta eru aðskildar raskanir þar sem aðskilnaðurinn er meira 

áberandi þegar börnin eldast (Oland og Shaw, 2005; Sameroff, o.fl., 2000). 

Greinarmunur á mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun 

Andfélagsleg hegðun barna er mjög umdeild og verðugt rannsóknarefni fagaðila. Ekki 

aðeins vegna þess hversu mikil sundrung getur orðið í fjölskyldum, skólum og 

samfélögum vegna hennar, heldur einnig vegna þess að andfélagsleg hegðun barna, líkt 

og lygar, þjófnaður og skemmdarverk er sterk forspá fyrir áframhaldandi og alvarlegri 

andfélagslega hegðun, líkt og afbrot og vímuefnaneyslu, á unglings- og fullorðinsárum 

(Frick, o.fl., 1993). Árið 1980 voru tvær raskanir skilgreindar í DSM-III 

greiningarkerfinu tengdar andfélagslegri hegðun barna. Raskanirnar voru 

mótþróaröskun (Oppositional Disorder; OD), sem seinna var breytt í 

mótþróaþrjóskuröskun í DSM-IV og hegðunarröskun (Biederman, 1991; Frick, o.fl., 

1993; Pickles, o.fl., 2001). Þegar hegðunarraskarninar voru skilgreindar varð umdeilt 

hver munurinn væri helst á þessum tveim röskunum (Connor og Doerfler, 2008; Frick, 

o.fl., 1993). Áberandi munur liggur aðallega í alvarleika einkenna þar sem einkenni 

hegðunarröskunar eru verri og alvarlegri en einkenni mótþróaþrjóskuröskunar (Connor 

og Doerfler, 2008; Frick, o.fl., 1993; Harpin, 2005). Einkenni hegðunarröskunar lúta 

meira að árásarhneigð, skemmdarverkum, þjófnaði og alvarlegum brotum á reglum, en 

einkenni mótþrjóaþrjóskuröskunar lúta meira að óhlýðni, missa stjórn á skapi sínu, reiði 
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og rifrildi við aðra (Diamantopoulou, Verhulst, og van der Ende, 2011; Loeber og 

Lahey, 1991; Loeber, Burke, Lahey, Winters, og Zera, 2000)  

Greinarmunurinn á milli mótþróaþrjóskuröskunar og hegðunarröskunar er óljós, 

þá sérstaklega meðal barna með ADHD (Connor og Doerfler, 2008; Frick, o.fl., 1993; 

Loeber, o.fl., 2000). Það er óvíst hvort það eigi að skoða þessar tvær raskanir saman 

undir almennum vettvangi hegðunarraskana (disruptive behavior disorders; DBD), þar 

sem mótþróaþrjóskuröskun sé undanfari hegðunarröskunar eða hvort skoða eigi þessar 

tvær raskanir í sitthvoru lagi með einkenni sem að hluta til skarast (Connor og Doerfler, 

2008; Frick, o.fl., 1993; Loeber, o.fl., 2000). Ef umræðunni er beint að fylgikvillum þá 

mætti ætla að ef mótþróaþrjóskuröskun væri hluti af sama þróunarferlinu 

(developmental process) og hegðunarröskun þá væri fylgni í tíðni og birtingu einkenna 

barna með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun annarsvegar og börnum með ADHD og 

hegðunarröskun hinsvegar. Ef þróunarferlið er ekki það sama þá mætti ætla að engin 

slík fylgni væri til staðar og marktækur munur væri á þessum tveim hópum (Connor og 

Doerfler, 2008).  

Þar sem mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun eru algengar raskanir meðal 

barna er mikilvægt að finna út hvort eigi að aðskilja greiningarskilmerki þeirra eða 

sameina þau (Connor og Doerfler, 2008). Við sameiningu greiningarskilmerkja þyrfti að 

breyta þeim en ef greiningarskilmerki eiga að vera aðskild líkt og þau eru nú er ekki 

þörf á breytingum. Ef marktækur munur er á milli mótþróaþrjóskuröskunar og 

hegðunarröskunar þá er nauðsynlegt að líta á hverja röskun fyrir sig (Connor og 

Doerfler, 2008). Þegar fjallað er um andfélagslega hegðun barna þá er algengt að þessar 

tvær raskanir séu sameinaðar sem gerir það að verkum að erfiðara er að finna út hvað 

þær eiga sameiginlegt og hvað aðskilur þær (Barkley, 2002; Biederman, o.fl., 1991; 

Harpin, 2005; Milberger, o.fl., 1995; Volk, o.fl., 2005). Rannsóknir hafa bæði sýnt fram 

á að líta beri á mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun sem sömu röskunina en þær 

hafa einnig sýnt fram á að þetta séu algjörlega aðskildar raskanir (Biederman, o.fl., 

1991; Connor og Doerfler, 2008; Pickles, o.fl., 2001).  

Þegar litið er svo á að mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun séu sama 

röskunin með misalvarleg einkenni þá væri mótþróaþrjóskuröskun undanfari 

hegðunarröskunar og þar af leiðandi þyrfti ekki að gera greinamun á milli þeirra heldur 

ætti sameina þær (Connor og Doerfler, 2008; Diamantopoulou, o.fl., 2011; Frick, o.fl., 

1993; Loeber og Keenan, 1994; Loeber, o.fl., 2000). Þá hefur einnig verið litið svo á að 

raskanirnar séu með sameiginlegt þróunarferli (ontogenic) og að sambandið sé 
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stigveldistengt, þ.e.a.s að barn sem sýnir andfélagslega hegðun myndi fyrst greinast með 

mótþróaþrjóskuröskun, því upphaf einkenna er meðal yngri barna, og síðar greinast með 

hegðunarröskun (Burke, Loeber og Birmaher, 2002; Gadow og Nolan, 2002). Um 30-

50% barna með mótþróaþrjóskuröskun greinast síðar með hegðunarröskun en áætla 

mætti að öll börn, það er, 100% þeirra sem væru með mótþróaþrjóskuröskun myndu líka 

vera greind með hegðunarröskun ef mótþróaþrjóskuröskun væri einfaldlega undanfari 

hegðunarröskunar. Það er, ef þær væru eina og sama röskunin (Burke, o.fl., 2002; 

Diamantopoulou, o.fl., 2011; Mannuzza, o.fl., 2004).  

Mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun hafa marga sameiginlega 

áhættuþætti. Nauðsynlegt er að skoða ekki aðeins áhættuþætti fyrir almenna 

vandræðahegðun og árásarhneigð heldur frekar fyrir ákveðin einkenni tiltekinnar 

röskunar (Burke, o.fl., 2002). Einnig hefur verið bent á að munurinn á milli þessara 

tveggja raskana geti verið vegna skekkju í greiningu og mælingum. Það eru notuð ólík 

greiningarviðtöl og mælitæki sem eru ekki sambærileg og að þar liggi munurinn á milli 

mótþróaþrjóskuröskunar og hegðunarröskunar (Diamantopoulou, o.fl., 2011). 

Niðurstöður rannsókna virðast samt sem áður benda til þess að mótþróaþrjóskuröskun 

og hegðunarröskun séu ekki sömu raskanirnar og munurinn sé ekki vegna skekkju í 

greiningu og mælingum (Connor og Doerfler, 2008; Diamantopoulou, o.fl., 2011; Frick, 

o.fl., 1993).  

Í rannsókn Frick og félaga (1993) var aðal munurinn á mótþróaþrjóskuröskun og 

hegðunarröskun dulin hegðun (covert behavior). Dæmi um dulda hegðun eru t.d, 

skemmdarverk, lygar, skróp, vímuefnaneysla og þjófnaður (Burke, o.fl., 2002; Loeber 

og Lahey, 1991; Loeber o.fl., 2000). Öll einkenni mótþróaþrjóskuröskunar og sjáanleg 

hegðun hegðunarröskunar höfðu fylgni sín á milli en ekki dulin hegðun 

hegðunarröskunar sem virðist aðskilja þessar tvær raskanir (Frick, o.fl., 1993). Dæmi 

um sjáanlega hegðun er t.d, árásarhneigð, missa stjórn á skapi sínu, grimmd og reiði. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar lá munurinn aðallega í skemmandi 

(destructive) og ólöglegri hegðun og upphafi einkenna raskananna (Frick, o.fl., 1993). 

Connor og Doefler (2008) skoðuðu einnig hvort munur væri á þessum tveim röskunum. 

Þátttakendur voru 200 drengir með ADHD og var meðalaldur 10,6 ár. Niðurstöður 

leiddu í ljós að mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun höfðu nokkra sameiginlega 

þætti en marktækur munur var samt sem áður á mörgum þáttum. Sérstaklega var munur 

á afbrotahegðun (delinquency), árásarhneigð og alvarleika einkenna ADHD. Öll þessi 

einkenni voru alvarlegri hjá drengjum með hegðunarröskun en mildari hjá drengjum 
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með mótþróaþrjóskuröskun (Connor og Doefler, 2008). Niðurstöðurnar eru í samræmi 

við aðrar rannsóknir sem staðfesta mun á milli þessara tveggja raskana (Frick, o.fl., 

1993; Keenan, o.fl., 2011; Lahey, Loeber og Quay, 1992: Loeber og Lahey, 1991; 

Loeber, o.fl., 2002; Pickles, o.fl., 2001). Diamantopoulou og félagar (2011) rannsökuðu 

hvort líta ætti á mótþróaþrjóskuröskun sem undanfara hegðunarröskunar, hvort 

raskanirnar tvær væru með sameiginlegt þróunarferli í gagnaugablaði heilans (temporal 

lobe) og hvort mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun þróuðust samhliða. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ekkert sameiginlegt þróunarferli í heila væri meðal 

þessara tveggja raskana. Sterkasta forspá um síðari einkenni hegðunarröskunar voru 

fyrri einkenni hegðunarröskunar. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að 

mótþróaþrjóskuröskun var ekki undanfari hegðunarröskunar.  

Flest bendir til þess að mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun séu tvær 

aðskildar raskanir (Connor og Doefler, 2008; Diamantopoulou, o.fl., 2011; Frick, o.fl., 

1993; Loeber, o.fl., 2000; Pickles, o.fl., 2001) sem er í samræmi við greiningarskilmerki 

DSM-IV greiningarkerfisins (Pickles, o.fl., 2001). Það er töluverður munur á þessum 

tveimur röskunum í upphafi einkenna, birtingarmynd og alvarleika þeirra. Munur á 

einkennum liggur alveg sérstaklega í árásum á fólk og dýr og dulinni hegðun. 

Árásarhneigðin og dulda hegðunin er mun alvarlegri og meira áberandi í 

hegðunarröskun  (Frick, o.fl., 1993; Loeber, o.fl., 2000).  

Þó munurinn á þessum tveimur röskunum hafi verið talsvert rannsakaður er enn 

margt sem á eftir að skoða. Það er mikilvægt að vita hvað sé sameiginlegt með 

mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun og enn fleiri rannsókna er þörf (Loeber, o.fl., 

2000). Ekki aðeins vegna þess að niðurstöður ýmissa rannsókna eru misvísandi hvað 

þessi atriði varðar, heldur einnig vegna þess að þetta hefur mikil áhrif á fjölskyldur og 

samfélagið. Ennfremur vegna þess að börn sem sýna einkenni hegðunarraskana eru börn 

sem oftast er vísað til fagaðila (Connor og Doerfler, 2008). 

Meðferðir við ADHD og fylgikvillum þess 

Meðferðir við ADHD og fylgikvillum þess hafa verið lítið rannsakaðar (Brown og 

Barlow, 1992) og óhætt er að halda því fram að niðurstöður þeirra rannsókna, sem til 

eru séu í besta falli misvísandi (Abikoff og Klein, 1992; Cunningham og Ollendick, 

2010; Gillberg, o.fl., 2004). Þessar rannsóknir benda ýmist til þess að fylgikvillar geti 

haft áhrif á árangur meðferðar, hvort sem þau áhrif séu jákvæð eða neikvæð, eða að 
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fylgikvillar hafi engin áhrif á árangur meðferða (Cunningham og Ollendick, 2010). 

Einnig hafa niðurstöður sýnt fram á að árangur hugrænnar atferlismeðferðar (cognitive 

behavior therapy; CBT) og lyfjameðferða séu einnig misvísandi (Abikoff og Klein, 

1992;  Gillberg, o.fl., 2004). Þrátt fyrir ósamræmi í niðurstöðum verður lítillega fjallað 

hér um aðferðir til að meta æskilegar meðferðir og áhrif fylgikvilla á þær.  

Þegar meta á hvaða meðferð hentar þegar fylgikvillar eru annarsvegar, þarf að 

taka mið af því hvort fylgikvillarnir séu í sama greiningarflokki, líkt og aðskilnaðarkvíði 

og ofkvíðaröskun eða hvort fylgikvillarnir séu í ólíkum greiningarflokkum, líkt og 

hegðunarröskun og einföld fælni (Brown og Barlow, 1992; Cunningham og Ollendick, 

2010). Því ef fylgikvillarnir væru í sama greiningarflokki þá er líklegra að hægt væri að 

nota sömu eða svipaðar meðferðir heldur en ef fylgikvillarnir væru í ólíkum 

greiningarflokkum. Það er þó ekki nóg að finna bara út hvaða meðferðir henta, heldur 

þarf einnig að komast að því hvernig og hvort fylgikvillarnir hafi áhrif á árangur þeirra 

(Brown og Barlow, 1992).  

Til að meta hvort fylgikvillar hafi áhrif á árangur meðferða og hvaða meðferðir 

virka þegar fylgikvillar eru til staðar, er nauðsynlegt að skoða birtingarmynd þeirra. Það 

er, hvort um er að ræða tvær raskanir, sem eru með sameiginleg einkenni og orsakaþætti 

eða hvort um er að ræða tvær sjálfstæðar raskanir sem eiga lítið sem ekkert 

sameiginlegt. Birtingarmynd raskananna getur sagt til um áhrif þeirra á árangur 

meðferða (Kendall og Clarkin, 1992). 

Til að meta árangur meðferðar væri því fyrsta skrefið að finna sameiginleg 

einkenni með röskununum og sjá hvernig meðferðin hefur áhrif á sameiginlegu 

einkennin (Brown og Barlow, 1992). Næst ætti að skoða þau einkenni sem ekki eru 

sameiginleg og athuga hvort meðferðin hafi áhrif á eitthvert af þeim einkennum. Ef 

meðferðin hefur ekki áhrif á einhver tiltekin einkenni þá er nauðsynlegt að finna aðrar 

meðferðir sem henta fyrir þessi tilteknu einkenni (Brown og Barlow, 1992). Það er 

flókið að greina hvaða meðferð eða meðferðir henta best fyrir börn með ADHD og 

fylgikvilla og krefst þess að meðferðaraðilar séu vakandi fyrir hugsanlegum göllum 

þeirra aðferða, sem eru notaðar er til að finna hentuga meðferð. Það er ekki nóg að finna 

meðferð sem hentar sameiginlegum einkennum og svo aðra meðferð fyrir þau einkenni 

sem eftir eru og svara ekki upprunalegri meðferð (Brown og Barlow, 1992). Líkt og lýst 

var hér að framan þá geta ákveðin einkenni verið ranglega greind sem tiltekin röskun, 

eins og t.d mótþróaþrjóskuröskun þegar í raun á að greina kvíða. Ef fylgikvillarnir eru 
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ranglega greindir þá væri hæpið að meðferðir, sem yrðu fyrir valinu fyrir rangt greindan 

fylgikvilla, myndu virka (Brown og Barlow, 1992). 

Það er ekki endilega nauðsynlegt né hentugt að nota meðferðir fyrir tiltekna 

röskun, og fylgikvilla hennar, á sama tíma (Clarkin og Kendall. 1992). Hægt er að byrja 

á að takast á við röskunina sem talin er vera alvarlegust og hefur mestu áhrif á daglegt 

líf barnsins (Clarkin og Kendall, 1992; Daviss, 2008). Þegar sú meðferð byrjar að bera 

árangur er hægt að hefja meðferð á fylgikvillunum, hvort sem um er að ræða 

lyfjameðferð eða annarsskonar meðferð (Clarkin og Kendall, 1992; Daviss, 2008). Í 

nánustu framtíð er líklegt að meðferðaraðilar þurfi að ganga skrefinu lengra og hanna 

meðferðir sem henta fyrir tiltekna röskun og tiltekinn fylgikvilla en slíkt krefst frekari 

rannsókna (Clarkin og Kendall, 1992). 

Talið er hentugt að börn með ADHD og fylgikvilla byrji á því að fá örvandi lyf 

eins og  Methylphenidate (Rítalín, Rítalín Uno og Concerta) sem eru algengustu lyfin 

fyrir börn með ADHD (Antshel, o.fl., 2011; Voeller, 2004). Líðan þeirra yrði svo metin 

til að athuga áhrif lyfjanna á einkenni barnanna og hvaða meðferð myndi svo henta fyrir 

fylgikvillanna ef lyfin hefðu ekki áhrif á þá líka. Jafnvel væri hægt að nota hugræna 

atferlismeðferð fyrir fylgikvillanna alveg sérstaklega ef þeir væru kvíði eða þunglyndi 

(Brown og Barlow, 1992; Manassis, 2000). Sú meðferð yrði samt sem áður að vera 

breytt að einhverju leyti til að henta barni með ADHD, það er, að hagræða henni 

þannig, að hægt væri að viðhalda athygli barnanna meðan á meðferð stendur (Manassis, 

2000). Til að meta hvaða meðferð væri hentug fyrir börn með ADHD og fylgikvilla 

væri nauðsynlegt, að skoða áhrif þeirra með rannsóknum (Brown og Barlow, 1992; 

Clarkin og Kendall, 1992; Kendall og Clarkin, 1992; Manassis, 2000). Það er einnig 

nauðsynlegt að takast ekki aðeins á við raskanir barnsins með meðferð heldur einnig 

umhverfi þeirra sem getur ýtt undir vanlíðan þeirra (Abikoff og Klein, Daviss, 2008). 

Það á sérstaklega við um börn með fylgikvillann mótþróaþrjóskuröskun, þar sem 

erfiðleikar í fjölskyldunni, neikvæðar uppeldisaðferðir og slæm félags- og efnahagsleg 

staða fjölskyldunnar er sterk forspá um mótþróaþrjóskuröskun meðal barna (August, 

o.fl., 1996; Daviss, 2008).  

Samkvæmt Jarett og Ollendick (2008) virðist hugræn atferlismeðferð ekki virka 

eins vel fyrir börn með ADHD og kvíða, eins og börn sem eru eingöngu með kvíða. 

Hugræn atferlismeðferð virðist heldur ekki virka nógu vel fyrir börn eingöngu með 

ADHD (Abikoff og Klein, 1992). Börn með ADHD og kvíða svara lyfjum heldur ekki 

eins vel og börn eingöngu með ADHD (Abikoff og Klein, 1992; Cunnignham og 
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Ollendick, 2010; March, o.fl., 2000; Levy, 2004; Schatz og Rostein, 2006). Samt sem 

áður, samkvæmt Daviss (2008), svara börn með ADHD og kvíða ágætlega örvandi 

lyfjum og einnig hugrænni atferlismeðferð. Ef barn er einnig t.d með 

mótþróaþrjóskuröskun er best að sameina lyfjameðferðir og hugræna atferlismeðferð 

(Daviss 2008). Samkvæmt Daviss (2008) þá virka lyfin Desipramine og Fluoxetine vel 

á börn með ADHD og þunglyndi. Lyfjameðferð ásamt hugrænni atferlismeðferð virkaði 

einnig fyrir börn með ADHD og þunglyndi en ekki hugræn atferlismeðferð ein og sér. 

Einnig samkvæmt Daviss (2008) er vitað um árangur örvandi lyfja meðal barna með 

ADHD og þunglyndi. Það eru tilgátur um að innhverfar raskanir, sem fylgikvillar 

annarra raskana hafi áhrif á árangur meðferða, en óvíst er hvaða raunveruleg áhrif þær 

hafa og kallar það á fleiri rannsóknir. 

Goez og félagar (2007) rannsökuðu áhrif örvandi lyfja meðal barna með ADHD 

og kvíða eða mótþróaþrjóskuröskun. Þátttakendur voru 174 börn með ADHD og kvíða 

og 141 barn með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun. Börnin svöruðu ekki örvandi lyfjum 

og virðist þetta því hugsanlega óhentugt meðferðarúrræði fyrir börn með ADHD og 

kvíða eða mótþróaþrjóskuröskun. Höfundar bentu samt sem áður á að athyglisbrestur 

var ekki ráðandi í úrtakinu sem getur haft áhrif á verkun lyfjanna, því aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á svörun örvandi lyfja hjá börnum með ADHD og kvíða. Niðurstöður 

rannsókna á svörun örvandi lyfja meðal barna með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun 

eru aftur á móti í besta falli blendnar (Goez o.fl., 2007). Flókin samsetning ADHD og 

fylgikvilla virðist kalla á flóknari og viðameiri meðferðir (Daviss, 2008).  

Samantekt   

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á háa tíðni fylgikvilla meðal barna með ADHD og 

leitt í ljós að ADHD án fylgikvilla er frekar undantekning en regla. (Biederman, 

Newcorn, og Sprich, 1991; Daviss, 2008; Jarrett og Ollendick, 2008; Kadesjö og 

Gillberg, 2001; Keiley, o.fl., 2003; Oland og Shaw, 2005). Um 87% barna með ADHD 

eru með einn fylgikvilla og um 67% eru með fleiri en einn (Daviss, 2008; Gillberg o.fl., 

2004; Ghanizadeh, 2009; Harpin, 2005; Matson og Neble-Schwalm, 2007; Takahashi, 

o.fl., 2007). Þegar einn fylgikvilli er til staðar virðast líkur á fleiri fylgikvillum aukast, 

auk þess virðist tíðni fylgikvilla aukast með aldri (Daviss, 2008). Umræðan um 

fylgikvilla hefur oft vakið deilur sem lúta að því hvort fylgikvillar séu raunverulegt 

fyrirbæri eða séu vegna skekkju í mælingum, svo sem tilvísunarskekkju eða skekkju 
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vegna væntinga matsaðila (Angold og Costello, 1993; Cunningham og Ollendick, 2010; 

Jarrett og Ollendick, 2008; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 1997). Ennfremur vegna 

hugsanlegrar skekkju vegna rangs mats foreldra og kennara eða skekkju vegna áhrifa 

þess að fá upplýsingar frá mörgum aðilum. Það virðist samt ekki vera hægt að útskýra 

þessa háu tíðni fylgikvilla barna með ADHD með þessum hætti (Angold og Costello, 

1993; August, o.fl., 1996; Jarrett og Ollendick, 2008; Jensen, 2003). Tíðni þeirra er of 

há, bæði í klínískum og almennum úrtökum, til að hægt sé að útskýra fylgikvilla með 

skekkjum í mælingum eða mati (Angold, o.fl., 1999; Bauersmeister, o.fl., 2007; 

Biederman o.fl., 1991; Oland og Shaw, 2005). Ástæðan fyrir því að það er erfitt að 

finna ADHD án fylgikvilla meðal barna er ekki vegna þess að röskunin sé ekki rétt 

metin heldur frekar vegna þess að sálmeinafræði barna er flókin og margþætt 

(Biederman, o.fl., 1991; Kadesjö og Gillberg, 2001; Voeller, 2004). 

Fylgikvillar ADHD eru margvíslegir, til dæmis hegðunarröskun, Tourette 

heilkenni, námserfiðleikar, misnotkun vímuefna og geðhvörf (Barkley, 2002; 

Biederman, o.fl., 1991; Gau, o.fl., 2010; Harpin, 2005; Wilens, o.fl., 2002). Þrír 

algengustu fylgikvillar meðal barna með ADHD eru mótþróaþrjóskuröskun, þunglyndi 

og kvíði (Anastopoulos, o.fl., 2011; August, o.fl., 1996; Bauermeister, o.fl., 2007; 

Berger, 2011; Booster, DuPaul, o.fl., 2011; Daviss, 2008; Lavigne, o.fl., 2009; 

Rommelse, o.fl., 2010; Wilens, o.fl., 2002). Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er 

að fjalla um þessa þrjá tilteknu fylgikvilla. Ekki aðeins vegna hárrar tíðni þeirra og 

vegna þess að þeir hafa verið mest rannsakaðir erlendis heldur einnig vegna þess að lítið 

er um faraldsfræðilegar rannsóknir á íslenskum börnum. 

Ekki eru allir á sama máli um hvernig skilgreina eigi hugtakið fylgikvillar, 

hverjar orsakir þeirra séu, og hvernig eigi að flokka fylgikvillana og greina (De 

Mesquita og Gilliam, 1993; Keiley, o.fl., 2003; Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005; 

Rutter, 1997). Bent hefur verið á að notkun hugtaksins fylgikvilli hafi aðeins tilgang 

(meaningful) þegar sálmeinafræði (pathology), orsakir (etiology) og flokkun einkenna 

sé skýr (De Mesquita og Gilliam, 1993; Lilienfeld, 2003). Þrátt fyrir alla umræðuna þá 

eru fylgikvillar til staðar meðal barna með ADHD og brýnt er að rannsaka þá frá 

mörgum sjónarhornum (Clarkin og Kendall, 1992; Lilienfeld, 2003). Það gæti verið að 

fylgikvillar séu vegna óljósra greiningarskilmerkja flokkunarkerfisins DSM-IV (De 

Mesquita og Gilliam, 1993; Lilienfeld, 2003; Rutter, 1997). Þá gæti ein röskun deilt 

ákveðnum greiningarskilmerkjum með annarri og þá verður skörun í einkennum (Jarrett 

og Ollendick, 2008; Oland og Shaw, 2005). Einnig geta tvær raskanir verið með skörun 
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á einkennum vegna tilvísunar- eða matsskekkju (De Mesquita og Gilliam, 1993; Keiley, 

o.fl., 2003; Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 1997)  Svo gæti ein röskun 

orsakað aðra og öfugt eða tvær raskanir deilt sameiginlegum orsakaþáttum eins og 

persónuleikaeinkennum og skapferli (Lilienfeld, 2003; Oland og Shaw, 2005). Röskun 

meðal barna getur verið með marga áhættuþætti og einn af áhættuþáttunum gæti verið 

önnur röskun (Angold og Costello, 1993; Hammen, 1994; Oland og Shaw, 2005). 

Áhættuþáttur fyrir hegðunarröskun gæti t.d verið þunglyndi. Þá er verið að skoða hvor 

röskunin, hegðunarröskunin eða þunglyndi, sé frumröskun (primary disorder) og hvor 

sé viðbótarröskun (secondary disorder), það er að segja hvor röskunin kemur á undan 

og hvor röskunin sé fylgikvilli (Angold og Costello, 1993). Umræðan um frum- og 

viðbótaraskanir kom fyrst fram hjá Woodroff og félögum (1967) og eru algeng fyrirbæri 

meðal barna og unglinga (Angold, o.fl., 1999; Woodruff, o.fl., 1967).  

Til að greina hvort tvær raskanir séu til staðar hjá barni á sama tíma þarf að 

skilgreina og bera kennsl á hverja röskun fyrir sig (Angold og Costello, 1993). Þegar ein 

röskun hefur verið greind þá þarf færri einkenni til að viðbótargreining eigi sér stað 

vegna þeirra einkenna sem eru sameiginleg röskunum. Dæmi um það er t.d ADHD og 

ofkvíðaröskun. Þessar tvær raskanir eru með nokkur sameiginleg einkenni sem eru; 

eirðarleysi, pirringur, svefntruflanir og einbeitingaerfiðleikar (Jarrett og Ollendick, 

2008). Þegar skörun er milli einkenna og hluti af einkennum viðbótaröskunar eru þegar 

til staðar sem einkenni frumröskunar þá gæti það aukið tíðni raskananna og þar af 

leiðandi aukið tíðni fylgikvilla. Tilgátur um sameiginleg einkenni raskana eru fleiri. Ef 

til staðar eru önnur einkenni hegðunarröskunar hjá barni sem er með þunglyndi 

samanborið við barn sem er ekki með þunglyndi, þá er hægt að líta svo á að þetta séu 

tvær aðskildar raskanir. Það þarf samt einnig að skoða þann möguleika hvort 

raskanirnar séu jafnvel blandaðar (mixed) (Angold og Costello, 1993, Milberger, o.fl., 

1995; Oland og Shaw, 2005; Rutter, 1997). Blandaðar raskanir eru tvær raskanir sem 

birtast og blandast á einhvern hátt saman. Þær eru þá ekki endilega tvær aðskildar 

raskanir sem fylgja hvor annarri heldur snýst þetta um sameiginleg einkenni (Angold og 

Costello, 1993). 

Það er erfitt að draga ályktanir af fyrrgreindum niðurstöðum rannsókna um tíðni 

hegðunarröskunar annarsvegar og tíðni mótþróaþrjóskuröskunar hinsvegar, vegna þess 

að þær raskanir eru yfirleitt settar undir einn og sama hattinn í rannsóknum (Barkley, 

2002; Biederman, o.fl., 1991; Harpin, 2005; Rösler, o.fl., 2004; Volk, o.fl., 2005). 

Greinarmunurinn á milli mótþróaþrjóskuröskunar og hegðunarröskunar er óljós, þá 
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sérstaklega meðal barna með ADHD (Connor og Doerfler, 2008; Frick, o.fl., 1993; 

Loeber, o.fl., 2000). Það liggur ekki ljóst hvort eigi að skoða þessar tvær raskanir saman 

einfaldlega sem hegðunarraskanir (disruptive behaviour disorders; DBD), þar sem 

mótþróaþrjóskuröskun sé undanfari hegðunarröskunar eða hvort skoða eigi þessar tvær 

raskanir í sitt hvoru lagi með einkenni sem að hluta til skarast (Connor og Doerfler, 

2008; Frick, o.fl., 1993; Loeber, o.fl., 2000). Ef sjónarhorninu er beint að fylgikvillum 

þá mætti ætla að ef mótþróaþrjóskuröskun væri hluti af sama þróunarferlinu 

(developmental process) og hegðunarröskun þá væri mikil fylgni í tíðni og birtingu 

einkenna barna með ADHD og mótþróaþrjóskuröskun annarsvegar og börnum með 

ADHD og hegðunarröskun hinsvegar. Ef þróunarferlið er ekki það sama þá mætti ætla 

að engin slík fylgni væri til staðar og marktækur munur væri á þessum tveim hópum 

(Connor og Doerfler, 2008). Þar sem mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun eru 

algengar raskanir meðal barna er mikilvægt að komast að niðurstöðu um hvort eigi að 

aðskilja greiningarskilmerki þeirra eða sameina þau (Connor og Doerfler, 2008). Við 

sameiningu greiningarskilmerkja þyrfti að breyta þeim en ef greiningarskilmerki eiga að 

vera aðskilin, líkt og þau eru nú í flokkurnarkerfi DSM-IV, er ekki þörf á breytingum. 

Ef marktækur munur er á milli mótþróaþrjóskuröskunar og hegðunarröskunar þá er 

nauðsynlegt að líta á hverja röskun fyrir sig (Connor og Doerfler, 2008). Flest bendir til 

þess að mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun séu tvær aðskildar raskanir (Connor 

og Doefler, 2008; Diamantopoulou, o.fl., 2011; Frick, o.fl., 1993; Loeber, o.fl., 2000; 

Pickles, o.fl., 2001) sem er í samræmi við greiningarskilmerki DSM-IV 

greiningarkerfisins (Pickles, o.fl., 2001). Það er töluverður munur á þessum tveimur 

röskunum í upphafi einkenna hjá börnum, birtingarmynd og alvarleika þeirra. Munur á 

einkennum felst sérstaklega í árásargirni á fólk og dýr og dulinni hegðun. 

Árásarhneigðin og dulda hegðunin er mun alvarlegri og meira áberandi í 

hegðunarröskun  (Frick, o.fl., 1993; Loeber, o.fl., 2000).  

Meðferðir við ADHD og fylgikvillum þess hafa verið lítið rannsakaðar (Brown 

og Barlow, 1992) og niðurstöðurnar eru í besta falli blendnar (Abikoff og Klein, 1992; 

Cunningham og Ollendick, 2010; Gillberg, o.fl., 2004). Þessar rannsóknir benda ýmist 

til þess að fylgikvillar geti haft áhrif á árangur meðferðar, hvort sem þau áhrif séu 

jákvæð eða neikvæð, eða að fylgikvillar hafi engin áhrif á árangur meðferða 

(Cunningham og Ollendick, 2010). Niðurstöður hafa líka bæði sýnt fram á að árangur 

hugrænnar atferlismeðferðar (cognitive behavior therapy; CBT) og lyfjameðferða 

(Abikoff og Klein, 1992;  Gillberg, o.fl., 2004). Þrátt fyrir þessar misvísandi niðurstöður 
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rannsókna þá virðist sem flókin samsetning ADHD og fylgikvilla kalli á flóknari og 

viðameiri meðferðir (Daviss, 2008).  

Markmið rannsóknar 

Markmið og megináhersla rannsóknarinnar sem er hér til umfjöllunar var að athuga 

tíðni mótþróaþrjóskuröskunar, kvíða og þunglyndis sem fylgikvilla meðal íslenskra 

barna greind með ADHD. Tilgáta rannsóknarinnar var sú að tíðni fylgikvilla ADHD á 

Íslandi sé svipuð og erlendar rannsóknir gefa til kynna, það er, að tíðni 

mótþróaþrjóskuröskunar sé á bilinu 30-50% og að tíðni þunglyndis og kvíða sé á bilinu 

15-30% (Anastopoulos, o.fl., 2011; Biederman og Faraone, 1998; Cumyn, French og 

Hechtman, 2009; Daviss, 2008; Ghanizadeh, 2009; Gillberg, o.fl., 2004; Harrison, o.fl., 

2011; Harty, o.fl., 2009; Rommelse, o.fl., 2009; Spencer, o.fl., 2007; Volk, o.fl., 2005).   

Önnur atriði sem voru rannsökuð, ásamt tíðni fylgikvillanna, var tíðni fleiri en 

eins fylgikvilla meðal barnanna. Einnig var rannsakaður munur á milli kynja í tíðni 

fylgikvilla og meðalskori kvarðanna. Ennfremur var rannsakaður munur á meðalskori 

þátttakenda í kvörðunum eftir aldri og eftir því hvar þau voru greind með ADHD. Með 

vísun til umfjöllunar, hér að framan, var einnig könnuð skörun sameiginlegra einkenna 

þá sérstaklega varðandi mótþróaþrjóskuröskun og kvíða.  

Erlendar rannsóknir sem hafa sýnt fram á algengi fylgikvilla meðal barna með 

ADHD auka þýðingu þess að framkvæma rannsóknir hérlendis á þessu sviði. 

Nauðsynlegt er að skoða tíðni fylgikvilla meðal íslenskra barna með ADHD (Abikoff, 

o.fl., 2002; Biederman, Newcorn og Sprich, 1991; Daviss, 2008, Keiley, o.fl., 2003). 

Algengi fylgikvilla kallar ekki aðeins á fleiri rannsóknir heldur einnig skimun fyrir 

þeim, aukna þekkingu svo unnt sé að bæta faglegt mat og fleiri viðeigandi úrræði. Með 

aukinni þekkingu fagaðila almennt á fylgikvillunum er unnt að bæta velferð og líðan 

barnanna. Auk mikilvægi rannsóknar fyrir hagsmuni barnanna skal bent á að lítið er um 

faraldsfræðilegar rannsóknir á íslenskum börnum. Rannsóknin er því nauðsynlegt skref 

til að undirbyggja faglega og mikilvæga umræðu á Íslandi um ADHD og fylgikvilla 

þess.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru börn greind með ADHD og foreldrar þeirra. 

Foreldrarnir voru 197 talsins en börnin 112 talsins. Börnin voru á aldrinum 8-15 ára og 

meðalaldur barnanna sem foreldrar svöruðu Mótþróakvarðanum fyrir var 11,33 ár og 

meðalaldur barnanna sem svöruðu MASC og CDI kvörðunum var 11,41 ár. Meirihluti 

barnanna voru drengir þar sem hlutfall þeirra sem svöruðu MASC og CDI kvörðunum 

var 71,43% og í svörum foreldra við Mótþróakvarðanum, var hlutfall drengja 73,60%.   

Þar sem hluti þátttakenda voru börn greind með ADHD, var spurt um uppruna 

greiningar þeirra. Tafla 6 gefur yfirlit um uppruna greiningar barnanna sem tóku þátt, 

samkvæmt svörum foreldra. Flest þeirra voru greind með ADHD hjá skólasálfræðingi, 

eða um 28%. Rúmlega 21% barnanna voru greind hjá barnageðlækni og rúmlega 15% 

þeirra voru greind af öðrum sérfræðingum, eins og barnasálfræðingum, og hjá 

sérfræðingum á stofnunum, eins og t.d Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, Miðstöð 

heilsuvernd barna í Mjóddinni, Reykjavík eða Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs 

og Kjalarness. Rúmlega 12% þeirra voru greind hjá barnalækni og tæplega 12% þeirra 

voru greind í Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar. Tæplega 9% þeirra voru greind 

á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans og um 2% þeirra voru greind hjá 

heimilislækni (sjá töflu 6).  

 

Tafla 6. Uppruni greiningar barnanna sem tóku þátt 

 Fjöldi (n) Hlutfall (%) 

BUGL
* 

17 8,6 

ÞHS
** 

23 11,7 

Skólasálfræðingi 55 27,9 

Barnageðlækni 43 21,8 

Heimilislækni 4 2,0 

Barnalækni 24 12,2 

Öðrum sérfræðingi eða stofnun 31 15,7 
*Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

**Þroska-  og hegðunarstöð Heilsugæslunnar 

 

Meirihluti foreldranna sem tóku þátt voru mæður, eða tæplega 93%. Meðalaldur 

foreldra var 36 ár. Rúmlega helmingur foreldranna hafði lokið háskólanámi eða um 

53% og um 74% voru gift, í sambúð eða staðfestri sambúð. Rúmlega 89% þeirra bjuggu 
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í þéttbýli þar af tæplega 60% á höfuðborgarsvæðinu. Í töflu 7 má sjá lýsandi tölfræði 

fyrir foreldranna. 

 

Tafla 7. Lýsandi tölfræði fyrir foreldrana sem tóku þátt 

 Fjöldi (n) Tíðni (%) 

Heildarfjöldi 197 100 

Móðir 183 93,07 

Faðir 6 3,03 

Annar forráðamaður barnsins 8 3,90 

Meðalaldur 36 ár 

Menntun   

   Grunnskóli 45 22,61 

   Menntaskóli/framhaldsskóli 35 17,83 

   Iðnnám 12 6,08 

   Háskólanám 105 53,48 

Hjúskaparstaða   

   Einhleyp(ur) 24 12,17 

   Gift/í sambúð/staðfest samvist 146 73,91 

   Fráskilin(n) 25 12,61 

   Ekkja/ekkill 2 1,30 

Búseta   

   Þéttbýli 175 89,08 

   Dreifbýli 22 10,92 

   Höfuðborgarsvæðið 118 59,65 

   Norðvesturland 25 12,72 

   Norðausturland 23 11,84 

   Suðurland 22 10,96 

   Suðurnes 9 4,82 

 

Foreldrar barnanna voru sjálfboðaliðar sem svöruðu auglýsingum frá 

rannsakendum og báðu svo börn sín að taka þátt. Auglýst var eftir foreldrum barna á 

aldrinum 8-15 ára sem greind væru með ADHD. Könnunin var nafnlaus og þátttakendur 

fengu ekki greitt fyrir þátttökuna.  

Mælitæki 

Spurningarkvarðar voru þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. Byrjað var á 

bakgrunnsspurningum fyrir foreldra. Þar var spurt um kyn, aldur, uppruna greiningar 

barnanna, menntun, hjúskaparstöðu og búsetu. Til að meta tíðni 

mótþróaþrjóskuröskunar var Mótþróakvarðinn notaður sem foreldrar svöruðu einnig. Til 

að meta tíðni kvíða og þunglyndis var kvíðakvarðinn, MASC (Multidimensional Anxiety 

Scale for Children) og mælikvarði Kovacs á geðlægð hjá börnum (Children´s 
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Depression Inventory; CDI) notaðir. Börnin svöruðu þeim kvörðum. Hér eftir verða 

skammstafanirnar MASC og CDI notaðar um kvarðana. 

Mótþróakvarðinn 

Mótþróakvarðinn (mótþróaþrjóskuröskunar-hluti DBRS listans; Disruptive Behavior 

Rating Scale) er listi yfir einkenni mótþróaþrjóskuröskunar og er lagður fyrir foreldra 

og kennara  (Barkley, 2006b). Mótþróakvarðinn samanstendur af 8 staðhæfingum um 

einkenni mótþróaþrjóskuröskunar samkvæmt DSM-IV greiningarkerfinu. Hver 

staðhæfing er metin á 4 punkta Likert kvarða. Svörin eru eftirfarandi; „aldrei eða 

sjaldan“, „stundum“, „oft“, „mjög oft“ (Barkley, 2006b). Til að meta hvort 

mótþróaþrjóskuröskun sé hugsanlega til staðar og þörf sé á frekara mati er hægt að telja 

saman þær staðhæfingar sem foreldrar eða kennarar svara „oft“ eða „mjög oft“. Ef 

staðhæfingarnar sem svarað er „oft“ eða „mjög oft“ eru 4 eða fleiri er talið að einkennin 

uppfylli greiningarskilmerki mótþróaþrjóskuröskunar (Barkley, 2006b).  

Kvarðinn var þýddur og staðfærður á Íslandi ásamt því að próffræðilegir 

eiginleikar kvarðans voru athugaðir (Hrund Þrándardóttir, 2003). Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar forprófunar var áreiðanleikinn mjög hár eða 0,93 (Hrund 

Þrándardóttir, 2003). Þessi athugun er aðeins vísbending um próffræðilega eiginleika. 

Með fyrirvara er þó hægt að segja að niðurstöður séu í samræmi við að einkennin aukist 

með aldri og eru algengari meðal drengja (Hrund Þrándardóttir, 2003). Dæmi um 

spurningar á kvarðnum eru; „Fær tíð eða alvarleg skapofsaköst“, „Rífst við fullorðna“ 

og „Óhlýðnast eða neitar að fara eftir fyrirmælum eða reglum sem fullorðnir setja“. 

Mótþróakvarðann má sjá í viðauka I. 

MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children) 

MASC er sjálfsmatskvarði til að meta kvíðaeinkenni hjá börnum og unglingum (March, 

James, Sullivan, Stallings og Conners, 1997). Kvarðinn samanstendur af 39 

staðhæfingum sem eru á 4 punkta Likert kvarða og metur kvíðaeinkenni barna og 

unglinga á aldrinum 8-19 ára (March, o.fl., 1997). Svörin eru eftirfarandi; „Á aldrei við 

um mig“, „Á næstum aldrei við um mig“, „Á stundum við um mig“, „Á oft við um 

mig“. Kvarðinn er byggður upp af fjórum aðskildum kvörðum; 

 Kvarða um líkamleg einkenni sem inniheldur 12 spurningar.  

 Kvarða um aðskilnaðar- og ofsakvíða (panic) sem inniheldur 9 spurningar. 

 Kvarða um félagskvíða sem inniheldur 9 spurningar.  
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 Kvarða um flótta og forðun (harm avoidance) sem inniheldur einnig 9 

spurningar (March, o.fl., 1997).  

Þrír af þessum kvörðum skiptast svo í tvo aðra kvarða. Kvarðinn um líkamleg einkenni 

skiptist í spennu/eirðarleysi (tense/restless), eða streitueinkenni og viljastýrt/sjálfvirkt 

(somatic/autonomic), eða líkamleg einkenni. Kvarðinn um félagskvíða skiptist í 

auðmýking/höfnun (humiliation/rejection) og frammistöðu ótta (public performance 

fears). Kvarðinn um flótta og forðun skiptist í bjargráð við kvíða  (anxious coping) og 

fullkomnunar einkenni (perfectionism) (March, o.fl., 1997). Kvarðinn inniheldur einnig 

tvo aðra kvarða til viðbótar. Einn sem greinir milli barna sem eru með kvíðaröskun frá 

þeim sem eru það ekki (Anxiety Disorder Index; ADI) og annar sem er notaður til að 

bera kennsl á ósamræmi í svörum þátttakenda svo hægt sé að koma í veg fyrir skekkju í 

niðurstöðum. Ef um er að ræða hugsanlegar skekkjur í svörum þátttakenda þurfa þeir að 

fá gildið 10 eða hærra á ósamræmiskvarðanum (March, o.fl., 1997). 

Próffræðilegir eiginleikar kvarðanna voru athugaðir og eiginleikar íslensku 

útgáfunnar eru taldir viðundandi (Ólason, Sighvatsson, Smári, 2004). Kvarðinn virðist 

greina vel á milli kvíðaraskana, sem bendir til þess að hann er réttmætt og áreiðanlegt 

mælitæki á kvíðaeinkenni barna og unglinga (Ólason, Sighvatsson, Smári, 2004). 

Áreiðanleikinn var svipaður og í upphaflegri forprófun á listanum í Bandaríkjunum 

(Ólason, Sighvatsson, Smári, 2004). Dæmi um spurningar úr kvarðanum eru 

eftirfarandi; „Ég finn fyrir streitu og taugaspennu“, „Ég bið yfirleitt um leyfi“ og „Ég 

hef áhyggjur af því að fólk muni hlæja að mér“ Kvarðann má sjá í viðauka II. 

CDI (Children´s Depression Inventory) 

Til að meta geðlægð hjá börnum er sjálfsmatskvarði Kovacs (Children´s 

Depression Inventory; CDI) notaður og var hann þróaður út frá þunglyndiskvarða Becks 

árið 1979 (Kovacs, 1985). Börn á aldrinum 7-17 ára eiga að svara kvarðanum sjálf, en 

hann samanstendur af 27 staðhæfingum sem hafa þrjú mismunandi svör, sem eru sköluð 

frá núll stigum til tveggja stiga (Kovacs, 1985).  Núll þýðir að enginn einkenni 

geðlægðar sé til staðar, einn þýðir að væg einkenni séu til staðar og tveir þýðir að 

greinileg einkenni séu til staðar. Þegar barnið hefur lokið við að svara eru stigin talin 

saman og geta verið að hámarki 54 alls, sem þýðir að þunglyndi sé greinilega til staðar 

(Kovacs, 1985). Kvarðinn var þýddur og staðfærður á Íslandi (Herdís Einarsdóttir og 

Elín Jónasdóttir, 1994). Áreiðanleiki kvarðans var reiknaður út frá stigum allra 

þátttakendanna og var hann hár eða 0,83 sem bendir sterklega til þess að kvarðinn sé 



  

65 
 

áreiðanlegur (Herdís Einarsdóttir og Elín Jónasdóttir, 1994). Dæmi um svarmöguleika 

úr kvarðanum eru eftirfarandi; „Ég er stundum leið(ur)“ (sem gefur núll stig), „Ég er oft 

leið(ur)“ (sem gefur eitt stig) og „Ég er alltaf leið(ur)“ (sem gefur tvö stig). Kvarðann 

má sjá í viðauka III.  

Taka skal fram að nauðsynlegt var að sleppa því að nota spurningu 9 í 

rannsókninni sem hér er til umfjöllunar þar sem hún fjallar um sjálfsvígshugleiðingar. 

Talið var að ekki væri siðferðilega rétt að láta þátttakendur svara þeirri spurningu vegna 

þess að könnunin var nafnlaus og ekki var hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.  

Framkvæmd 

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar var hluti af stærri rannsókn þar sem ekki aðeins 

var verið að rannsaka fylgikvilla barna með ADHD heldur einnig sjálfsmynd, 

eignunarstíl og líðan þeirra. Sá liður í rannsókninni var hluti af meistaraverkefni Söru 

Tosti sálfræðinema við Háskóla Íslands.  

Í framkvæmd rannsóknarinnar var byrjað á því að fá samþykki 

Vísindasiðanefndar Velferðarráðuneytis fyrir rannsókninni og auglýsingu hennar. Eftir 

að samþykki var veitt voru spurningarnar úr öllum kvörðunum settar upp rafrænt í 

spurningarforritinu QuestionPro. Svo var haft samband við ADHD samtökin og þau 

beðin um að senda auglýsingu til félagsmanna samtakanna. Auglýsinguna má sjá í 

viðauka IV. Ef félagsmenn höfðu áhuga á að taka þátt og vildu leyfa börnum sínum 

einnig að taka þátt höfðu þeir samband við rannsakendur. Rannsakendur höfðu þá 

samband tilbaka þar sem könnunin var lítillega útskýrð í sjálfum tölvupóstinum en 

ítarlegt kynningarbréf fylgdi sem viðhengi sem þátttakendur gátu kynnt sér. Ásamt því 

var kynningarbréfið birt rafrænt í byrjun könnuninnar. Tengill inn á könnunina var 

einnig hafður með í tölvupóstinum og þar með gátu foreldrar og börn tekið þátt ef þau 

vildu. Þeim var bent á að þeim bæri engin skylda til að taka þátt þótt þau hefðu haft 

samband við rannsakendur og var jafnframt boðið að hafa frekara samband ef þau hefðu 

einhverjar spurningar. Könnunin var einnig auglýst með prentuðum auglýsingum sem 

voru hengdar upp í Þroska og Hegðunarstöðinni, Barna og unglingageðdeild 

Landspítalans, Læknamiðstöð Austurbæjar og Háskóla Íslands. Í rannsókninni fengu 

foreldrarnir og börnin fyrirmæli á öllum stigum könnunarinnar.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Til að uppfylla greiningarskilmerki mótþróaþrjóskuröskunar þurftu þátttakendur að fá 

að lágmarki 12 stig í heildina, á Mótþróakvarðanum, eða svara að lágmarki fjórum 
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staðhæfingum „mjög oft“ , sem gefa þrjú stig hvert, eða að lágmarki sex staðhæfingum 

„oft“, sem gefa tvö stig hvert (Barkley, 2006b; Hrund Þrándardóttir, 2003). Til að 

staðfesta hvort einkenni kvíða og þunglyndis voru til staðar þurftu þátttakendur að fá t-

gildi 65 eða hærra í heildarskori kvarðanna (Herdís Einarsdóttir og Elín Jónasdóttir, 

1994; Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004). Heildarstigum úr bæði CDI og MASC 

kvörðunum var breytt í t-gildi með notkun MASC og CDI innsetningarskjala sem unnin 

hafa verið í Excel og fylgja íslenskum útgáfum listanna. T-gildi eru stöðluð gildi með 

meðaltal 50 og staðalfrávik 10 (Mazzone, o.fl., 2007). T-gildi úr heildarskorum MASC 

og CDI, sem eru jafnt og, eða hærra en 65 eru talin vera á og yfir klínískum mörkum 

sem bendir þá til þess að einkenni kvíða og þunglyndis séu til staðar (Mazzone, o.fl., 

2007). Í þessari rannsókn var einnig litið sérstaklega á t-gildin 63 og 64 í tölfræðilegri 

úrvinnslu því þau t-gildi eru há og aðeins rétt undir klínískum mörkum. Börn sem eru 

rétt undir klínískum mörkum eru einnig með einkenni kvíða og þunglyndis til staðar og 

nauðsynlegt er að skoða líðan þeirra nánar. Önnur ástæða þess að litið var á t-gildin 63 

og 64, var að spurningu 9 var sleppt í CDI kvarðanum; hugsanlega gætu sumir 

þátttakendur verið með hærri t-gildi ef spurningunni hefði ekki verið sleppt. Unnið var 

úr gögnunum með tölvuforritunum Excel og SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, 17.0). Hlutföll þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum og dreifing 

heildarstiga og heildarskora voru skoðuð. Einnig voru t-próf reiknuð til að skoða hvort 

munur væri á meðalskori kynjanna. Ennfremur var dreifigreining (ANOVA) reiknuð til 

að skoða hvort munur væri á heildarskorum eftir aldri og uppruna greiningar. Loks var 

aðfallsgreining keyrð til að skoða áhrif aldurs á einkenni allra raskananna og til að 

skoða að hve miklu leyti einkenni mótþróaþrjóskuröskunar skýrast af einkennum kvíða.  
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Niðurstöður 

Svarhlutfall þátttakenda var tvískipt, þar sem 197 þátttakendur svöruðu 

Mótþróakvarðanum og 112 þátttakendur svöruðu MASC og CDI kvörðunum. 

Þátttakendur sem svöruðu Mótþróakvarðanum voru foreldrar barna sem voru greind 

með ADHD og þátttakendur sem svöruðu MASC og CDI kvörðunum voru börn greind 

með ADHD. Þar sem svarhlutfall var tvískipt var kynjahlutfall einnig tvískipt. Í svörum 

foreldra við Mótþróakvarðanum, var hlutfall drengja 73,60% og hlutfall stúlkna 

26,40%. Hlutfall drengja, sem svöruðu í MASC og CDI kvörðunum var 71,43% og 

hlutfall stúlkna var 28,57%. Meðalaldur barnanna sem foreldrar svöruðu 

Mótþróakvarðanum fyrir var 11,33 ár, þar sem meðalaldur drengja var 11,24 ár og 

meðalaldur stúlkna var 11,58 ár. Meðalaldur barnanna  sem svöruðu MASC og CDI 

kvörðunum var 11,41 ár, þar sem meðalaldur drengja var 11,39 ár og meðalaldur 

stúlkna var 11,47 ár. Í töflu 8 má sjá heildarfjölda, kynjahlutfall og meðalaldur 

þátttakenda eftir kvörðum. 

 

Tafla 8. Heildarfjöldi, kynjahlutfall og meðalaldur þátttakenda eftir hverjum kvarða 

fyrir sig 

 Mótþróakvarðinn MASC og CDI 

Heildarfjöldi 197 112 

Fjöldi drengja (n) 145 80 

Tíðni drengja (%) 73,60% 71,43% 

Fjöldi stúlkna (n) 52 32 

Tíðni stúlkna (%) 26,40% 28,57% 

Meðalaldur 11,33 11,41 

Meðalaldur drengja 11,24 11,39 

Meðalaldur stúlkna 11,58 11,47 

 

Mótþróaþrjóskuröskun 

Af þeim 197 þátttakendum sem svöruðu Mótþróakvarðanum, það er foreldrar barnanna, 

áttu 145 þeirra dreng, eða 73,60% og 52 stúlku, eða 26,40% (sjá töflu 8). Alls svöruðu 

38 þátttakendur 4 eða fleiri staðhæfingum „oft“ eða „mjög oft“ eða 19,28%.  Samkvæmt 

svörum foreldra voru því 19,28% þátttakenda yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans. Af þeim 38 þátttakendum sem voru yfir klínískum mörkum voru 26 

drengir og 12 stúlkur. Þar með voru 13,19% drengja og 6,09% stúlkna, af 197 börnum, 

yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans samkvæmt svörum foreldra á 

Mótþróakvarðanum. Í töflu 9 má sjá fjölda og kynjahlutfall þátttakenda sem voru yfir 

klínískum mörkum.  
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Tafla 9. Þátttakendur sem voru yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans 

 Fjöldi (n) Hlutfall (%) miðað 

við heildarfjölda 

Drengir 26 13,19 

Stúlkur 12 6,09 

Alls 38 19,28 

 

Á mynd 1 má sjá niðurstöðurnar í töflu 9 myndrænt. Þar má sjá hlutfall þeirra 

þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans miðað 

við hlutfall þeirra sem voru það ekki. Samkvæmt svörum foreldra við 

Mótþróakvarðanum var tæplega fimmtungur barna þeirra yfir klínískum mörkum á 

heildarstigum Mótþróakvarðans. 

 
Mynd 1. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans 

 

Kvíði 

Af þeim 112 börnum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 80 drengir eða 71,43% og 

32 stúlkur eða 28,57% (sjá töflu 8). Þátttakendur sem voru með t-gildi 65 eða hærra á 

heildarskori MASC voru 47 talsins. Þar með voru 41,96% þátttakenda af þeim 112 sem 

svöruðu MASC kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 47 þátttakendum sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori MASC voru 37 drengir og 10 stúlkur. Þar 

með voru 33,03% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu kvarðanum og voru með t-

gildi 65 eða hærra á heildarskori MASC drengir og 8,93% stúlkur. Í töflu 10 má sjá 

fjölda og hlutfall þeirra þátttakenda sem voru með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori 

MASC kvarðans. Hlutfall drengja í töflu 10 var miðað við heildarfjölda allra 

19,28% 

80,72% 

Yfir klínískum mörkum

á heildarstigum

Mótþróakvarðans

Undir klínískum

mörkum á heildarstigum

Mótþróakvarðans
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þátttakenda og sama á við um hlutfall stúlkna. Hlutföllin voru þá miðuð við þá 112 

þátttakendur sem svöruðu MASC kvarðanum. 

 

Tafla 10. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskori MASC 

kvarðans  

 Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Heildarfjöldi  112 100,00 80 71,43 32 28,57 

Fjöldi með t-

gildi 65 >  

47 41,96 37 33,03 10 8,93 

 

Á mynd 2 má sjá niðurstöðurnar í töflu 10 myndrænt. Þar má sjá hlutfall þeirra sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori MASC kvarðans miðað við hlutfall þeirra 

sem voru það ekki. Tæplega helmingur þátttakenda var yfir klínískum mörkum á 

heildarskori MASC. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskori MASC 

kvarðans 

 

Í töflu 11 má sjá t-gildin fyrir alla undirkvarða MASC. Í kvarðanum „líkamleg 

einkenni samtals“ voru 35 þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 31,25% 

þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu MASC kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra. Af 

þeim 35 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „líkamleg 

einkenni samtals“ var 31 drengur og fjórar stúlkur. Þar með voru 27,68% af þeim 112 

þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða hærra í 

41,96% 

58,04% 

Yfir klínískum

mörkum á

heildarskori MASC

Undir klínískum

mörkum á

heildarskori MASC
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kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ drengir og 3,57% stúlkur. Í undirkvarðanum 

„streitueinkenni“ voru 43 þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 38,40% 

þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu MASC kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra. Af 

þeim 43 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „streitueinkenni“ 

voru 33 drengir og 10 stúlkur. Þar með voru 29,46% af þeim 112 þátttakendum sem 

svöruðu MASC kvarðanum og með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum 

„streitueinkenni“ drengir og 8,93% stúlkur. Í undirkvarðanum „líkamleg einkenni“  

voru 23 þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 20,53% þátttakenda af 

þeim 112 sem svöruðu með t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 23 þátttakendum sem voru 

með t-gildi 65 eða hærra voru 22 drengir og ein stúlka. Þar með voru 19,64% af þeim 

112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða hærra í 

undirkvarðanum „líkamleg einkenni“ drengir og 0,89% stúlkur (sjá töflu 11). 

Í kvarðanum „flótti eða forðun“ voru 13 þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. 

Þar með voru 11,61% þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu kvarðanum með t-gildi 65 

eða hærra. Af þeim 13 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra voru 12 drengir 

og ein stúlka. Þar með voru 10,71% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC 

kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „flótti eða forðun“ 

drengir og 0,89% stúlkur. Í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“ voru aðeins fimm 

þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru aðeins 4,46% þátttakenda af þeim 

112 sem svöruðu með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“ 

og allir drengir. T-gildin voru lægst í þessum undirkvarða. Í undirkvarðanum „bjargráð 

við kvíða“ voru 20 þátttakendur með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 17,86% 

þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu með t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 20 

þátttakendum voru 15 drengir og fimm stúlkur. Þar með voru 13,40% af þeim 112 

þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða hærra í 

undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ drengir og 4,46% stúlkur (sjá töflu 11). 

Í kvarðanum „félagskvíði alls“ var 41 þátttakandi með t-gildi 65 eða hærra. Þar 

með voru 36,61% þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu með t-gildi 65 eða hærra. Af 

þeim 41 þátttakanda voru 33 drengir og átta stúlkur. Þar með voru 29,46% af þeim 112 

þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða hærra í 

kvarðanum „félagskvíði alls“ drengir og 7,14% stúlkur. Í undirkvarðanum 

„höfnun/auðmýking“ var 41 þátttakandi með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 36,61% 

þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra í 

undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“. Af þeim 41 þátttakenda voru 28 drengir og 13 
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stúlkur. Þar með voru 25,00% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu kvarðanum og 

voru með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ drengir og 

11,61% stúlkur. Í undirkvarðanum „frammistöðu ótti“ voru 39 þátttakendur með t-gildi 

65 eða hærra. Þar með voru 34,82% þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu með t-gildi 

65 eða hærra. Af þeim 39 þátttakendum voru 34 drengir og fimm stúlkur. Þar með voru 

30,36% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu kvarðanum og voru með t-gildi 65 eða 

hærra í undirkvarðanum „frammistöðu ótti“ drengir og 4,46% stúlkur (sjá töflu 11). 

Í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“ voru 57 þátttakendur með t-gildi 65 

eða hærra. Þar með voru 50,90% þátttakenda af þeim 112 sem svöruðu kvarðanum með 

t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 57 þátttakendum voru 46 drengir og 11 stúlkur. Þar með 

voru 41,1% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru með t-

gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“ drengir og 9,80% 

stúlkur. T-gildin voru langhæst í þessum kvarða. Í kvarðanum „kvíðaröskun“ voru 49 

þátttakendur, með t-gildi 65 eða hærra. Þar með voru 43,75% þátttakenda af þeim 112 

sem svöruðu með t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 49 þátttakendum voru 40 drengir og níu 

stúlkur. Þar með voru 35,71% þeirra 112 þátttakenda sem svöruðu MASC kvarðanum 

og voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „kvíðaröskun“ drengir og 8,03% stúlkur 

(sjá töflu 11). Loks, voru 15 þátttakendur með gildið 10 eða hærra í ósamræmiskvarða 

MASC. Af þeim 15 þátttakendum voru sex þeirra með t-gildi 65 eða hærra í 

heildarskori MASC. Ekki var talið nauðsynlegt að sleppa þeim þátttakendum í úrvinnslu 

niðurstaðna þar sem 49 þátttakendur voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„kvíðaröskun“, en það er kvarðinn sem greinir þá þátttakendur sem eru með 

kvíðaröskun frá þeim sem eru það ekki. Alls voru 47 þátttakendur yfir klínískum 

mörkum í heildarskori MASC sem er næstum því í samræmi við fjölda þeirra sem voru 

yfir klínískum mörkum í kvarðanum „kvíðaröskun“. 
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Tafla 11. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á undirkvörðum MASC 

Undirkvarðar 

MASC 

Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Streitueinkenni 43 38,40 33 29,46 10 8,93 

Líkamleg einkenni 23 20,53 22 19,64 1 0,89 

Líkamleg einkenni 

samtals 

35 31,25 31 27,68 4 3,57 

Fullkomnunar 

einkenni 

5 4,46 5 4,46 0 0 

Bjargráð við kvíða 20 17,86 15 13,40 5 4,46 

Flótti- og 

forðunarkvarði 

13 11,61 12 10,71 1 0,89 

Höfnun/auðmýking 41 36,61 28 25,0 13 11,61 

Frammistöðu ótti 39 34,82 34 30,36 5 4,46 

Félagskvíði alls 41 36,61 33 29,46 8 7,14 

Aðskilnaðar-og 

ofsakvíði 

57 50,90 46 41,10 11 9,80 

Kvíðaröskun 49 43,75 40 35,71 9 8,03 

 

Á mynd 3 má sjá myndrænt niðurstöðurnar í töflu 11. Þar má sjá hlutfall þeirra sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra í þeim 4 kvörðum sem MASC kvarðinn er byggður á, en 

þeir eru; „líkamleg einkenni samtals“, „flótti og forðunarkvarði“, „félagskvíði alls“ og 

„aðskilnaðar- og ofsakvíði“. Flestir þátttakendur voru með t-gildi 65 eða hærra í 

kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“, eða 50,90% af heildarfjölda þátttakenda. Fæstir 

þátttakendur voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „flótti og forðun“, eða 11,61% 

af heildarfjölda þátttakenda. 
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Mynd 3. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á þeim fjórum kvörðum 

sem MASC kvarðinn er byggður á 

 

Í töflu 12 má svo sjá fjölda og hlutfall þeirra þátttakenda sem voru rétt undir 

klínískum mörkum eða með t-gildi á bilinu 63-64. Þátttakendur sem voru rétt undir 

klínískum mörkum á heildarskori MASC voru 10 talsins eða 8,93% af þeim 112 

þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum. Af þeim 10 þátttakendum voru átta 

drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 7,14% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu og 

voru rétt undir klínískum mörkum á heildarskori MASC drengir og  1,79% stúlkur.  

 

Tafla 12. Hlutfall þátttakenda sem voru rétt undir klínískum mörkum á heildarskori 

MASC 

 Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall  

drengja (%)  

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda  

Fjöldi með 

t-gildi 63-

64 

10 8,93 8 7,14 2 1,79 

 

Í töflu 13 má svo sjá fjölda og hlutfall þeirra þátttakenda sem voru rétt undir 

klínískum mörkum í öllum undirkvörðum MASC, eða með t-gildi á bilinu 63-64. Í 

kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ voru 13 þátttakendur rétt undir klínískum 

mörkum. Þar með voru 11,61% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC 

kvarðanum með t-gildi á bilinu 63-64. Af þeim 13 þátttakendum voru sjö drengir og sex 
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stúlkur. Þar með voru 6,25% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum 

og voru rétt undir klínískum mörkum í kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ drengir 

og 5,36% stúlkur. Í undirkvarðanum „streitueinkenni“ voru fjórir þátttakendur rétt undir 

klínískum mörkum. Þar með voru 3,57% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu 

MASC kvarðanum með t-gildi á bilinu 63-64 í undirkvarðanum „streitueinkenni“ og 

allir drengir. Í kvarðanum „líkamleg einkenni“ voru 11 þátttakendur rétt undir 

klínískum mörkum. Þar með voru 9,80% af þeim 112 þátttakendum með t-gildi á bilinu 

63-64. Af þeim 11 þátttakendum voru níu drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 8,04% 

af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru rétt undir klínískum 

mörkum í kvarðanum „líkamleg einkenni“ drengir og 1,79% stúlkur (sjá töflu 13). 

Í kvarðanum „félagskvíði alls“ voru þrír þátttakendur rétt undir klínískum 

mörkum. Þar með voru 2,68% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC 

kvarðanum með t-gildi á bilinu 63-64 í kvarðanum „félagskvíði alls“ og allir drengir. Í 

undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ voru fimm þátttakendur rétt undir klínískum 

mörkum. Þar með voru 4,46% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC 

kvarðanum með t-gildi á bilinu 63-64 í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ og allir 

stúlkur. Í undirkvarðanum „frammistöðu ótti“ voru engir þátttakendur rétt undir 

klínískum mörkum (sjá töflu 13). 

Í kvarðanum „flótti eða forðun“ voru sex þátttakendur rétt undir klínískum 

mörkum. Þar með voru 5,36% af þeim 112 þátttakendum með t-gildi á bilinu 63-64. Af 

þeim sex þátttakendum voru fjórir drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 3,57% af þeim 

112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru rétt undir klínískum 

mörkum í kvarðanum „flótti eða forðun“ drengir og 1,79% stúlkur. Í undirkvarðanum 

„fullkomnunar einkenni“ voru t-gildin lægst og 18 þátttakendur voru rétt undir 

klínískum mörkum. Þar með voru 16,07% af þeim 112 þátttakendum með t-gildi á 

bilinu 63-64. Af þeim 18 þátttakendum voru 16 drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 

14,28% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru rétt undir 

klínískum mörkum í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“ drengir og 1,79% 

stúlkur. Í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ voru 10 þátttakendur rétt undir 

klínískum mörkum. Þar með voru 9% af þeim 112 þátttakendum með t-gildi á bilinu 63-

64. Af þeim 10 þátttakendum voru átta drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 7,14% af 

þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum og voru rétt undir klínískum 

mörkum í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ drengir og 1,79% stúlkur (sjá töflu 13). 
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Í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“ voru t-gildin langhæst og engir 

þátttakendur voru með t-gildi á bilinu 63-64.  

Í kvarðanum „kvíðaröskun“ voru sjö þátttakendur rétt undir klínískum mörkum. 

Þar með voru 6,25% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum með t-

gildi á bilinu 63-64 í kvarðanum „kvíðaröskun“ og allir drengir (sjá töflu 13). 

 

Tafla 13. Hlutfall þátttakenda sem voru rétt undir klínískum mörkum á undirkvörðum 

MASC  

Undirkvarðar 

MASC 

Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Streitueinkenni 4 3,57 4 3,57 0 0,00 

Líkamleg einkenni 11 9,80 9 8,04 2 1,79 

Líkamleg einkenni 

samtals 

13 11,61 7 6,25 6 5,36 

Fullkomnunar 

einkenni 

18 16,07 16 14,28 2 1,79 

Bjargráð við kvíða 10 9,00 8 7,14 2 1,79 

Flótti og 

forðunarkvarði 

6 5,36 4 3,57 2 1,79 

Höfnun/auðmýking 5 4,46 0 0,00 5 4,46 

Frammistöðu ótti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Félagskvíði alls 3 2,68 3 2,68 0 0,00 

Aðskilnaðar- og 

ofsakvíði 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kvíðaröskun 7 6,25 7 6,25 0 0,00 

 

Í töflu 14 má svo sjá dreifingu t-gildanna hjá þátttakendum sem svöruðu MASC 

kvarðanum. Þar má sjá meðalskor ásamt lægstu og hæstu gildum heildarskora MASC 

og allra undirkvarðanna. Lægsta meðalskorið var í undirkvarðanum „fullkomnunar 

einkenni“ og hæsta meðalskorið var í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“. Lægsta 

lága gildið var í undirkvörðunum „streitueinkenni“, „fullkomnunar einkenni“ og 

„frammistöðu ótti“ og kvarðanum „flótti og forðun“. Hæsta háa gildið var í kvarðanum 

„aðskilnaðar- og ofsakvíði“. 
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Tafla 14. Dreifing t-gildanna hjá þátttakendum sem svöruðu MASC kvarðanum 

 Meðalskor Lægsta gildi Hæsta gildi 

MASC heildarskor 

Undirkvarðar 

63 39 91 

Streitueinkenni 61 33 55 

Líkamleg einkenni 58 38 84 

Samtals líkamleg einkenni 61 39 87 

Fullkomnunar einkenni 54 33 67 

Bjargráð við kvíða 56 34 78 

Flótti og forðunarkvarði 56 33 77 

Höfnun/auðmýking 59 38 78 

Frammistöðu ótti 57 33 81 

Alls félagskvíði 60 40 84 

Aðskilnaðar og ofsakvíði 66 38 98 

Kvíðaröskun 61 34 88 

 

Á mynd 4 má svo sjá dreifingu t-gilda allra þátttakendanna myndrænt í samanburði við 

staðlað meðalskor t-gilda, sem er 50 og klínísk mörk sem er 65 (Mazzone, o.fl., 2007). 

Á X-ásnum er númer þátttakenda, sem fer upp í 112 og á Y-ásnum eru t-gildin. Margir 

þátttakendur voru vel yfir bæði meðalskori og klínískum mörkum kvarðans og 

töluverður fjöldi þátttakenda voru rétt undir klínískum mörkum og yfir meðalskori. 

 
Mynd 4. T-gildi þátttakenda í samanburði við  staðlað meðalskor og klínísk mörk 

MASC
*
 

*Staðlaða meðalskorið er neðri ljósgráa línan á myndinni og klínísku mörkin er efri dökkgráa línan á myndinni 
 

Til að skoða betur dreifingu t-gildanna og hugsanlega frávillinga í úrtakinu má líta á 

mynd 5. Dreifing gildanna var á víðu bili þar sem hæsta t-gildið var 98 en lægsta var 33, 
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eins og kom fram í töflu 14. Algengasta t-gildið var 64. Þó að hæsta t-gildið hafi verið 

mjög hátt var það ekki frávillingur í úrtakinu og virtist ekki hafa áhrif á dreifinguna. 

Engin t-gildi voru fyrir utan skegg kassaritsins og virðist dreifingin vera frekar jöfn. 

 

 

 
Mynd 5. Dreifing t-gildanna úr MASC kvarðanum 

 

Mynd 5 sýnir aðeins dreifingu t-gilda á heildarskori MASC en á mynd 6 má sjá 

dreifingu t-gilda allra undirkvarða MASC kvarðans. Eins og sést á mynd 6 var dreifing 

kvarðans „líkamleg einkenni samtals“ ágætlega jöfn með fleiri háum t-gildum en lágum. 

Fleiri t-gildi voru sem sagt yfir meðalskori þess kvarða. Í undirkvarðanum 

„streitueinkenni“ var dreifingin mjög jöfn. Í undirkvarðanum „líkamleg einkenni“ var 

dreifingin frekar ójöfn og virtust fleiri há t-gildi vera í þeim undirkvarða. Það voru tveir 

frávillingar í þeirri dreifingu, annar sem var alveg við skegg kassaritsins og einn sem 

var aðeins fyrir ofan. Þar sem þeir voru nálægt skeggi kassaritsins, það er nálægt hinum 
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gildunum, var ekki talið að þeir hefðu mikil áhrif á dreifinguna og þar með var ekki 

talið nauðsynlegt að fjarlægja þá (sjá mynd 6). 

 Í kvarðanum „félagskvíði alls“ var dreifing t-gildanna frekar jöfn en fleiri t-gildi 

voru fyrir ofan meðalskor. Sama átti við um dreifingu t-gildanna í undirkvarðanum 

„frammistöðu ótti“. Í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ voru þó fleiri t-gildi fyrir 

neðan meðalskor en aftur var dreifingin frekar jöfn (sjá mynd 6). 

 Í kvarðanum „flótti og forðun“ var sjálfur kassinn í ritinu mjög lítill og dreifing 

gildanna á frekar þröngu bili. Einnig voru frávillingar áberandi. Þar mátti sjá þrjá 

frávillinga, tvo í lægstu gildunum og einn í hæstu gildunum. Það var ekki talið 

nauðsynlegt að fjarlægja þá, því frávillingarnir voru ekki langt frá skeggjum 

kassaritsins. Í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“ var dreifingin á mjög þröngu 

bili og bæði kassinn mjög lítill og skeggin mjög stutt. Þar voru tveir frávillingar á 

lægstu gildunum en aftur voru þeir frekar nálægt neðra skeggi ritsins svo ekki var talið 

nauðsynlegt að fjarlæga þá. Ennig má benda á, eins og kom fram í töflu 14, að t-gildin í 

þessum undirkvarða voru lægst svo það kom ekki á óvart að frávillingar væru til staðar í 

lægstu gildunum. Í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ var dreifingin frekar jöfn en 

þó voru fleiri lág t-gildi (sjá mynd 6). 

 Í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði var dreifingin ágætlega jöfn en á mjög 

breiðu bili. Eins og kom fram í töflu 14, voru t-gildin í þessum undirkvarða langhæst og 

það sést á dreifingunni. Efra skegg dreifingarinnar er lengst og mun lengra í samanburði 

við dreifingu t-gilda allra hinna undirkvarðanna. Loks var dreifingin frekar ójöfn í 

kvarðanum „kvíðaröskun“ þar sem fleiri t-gildi voru yfir meðalskori (sjá mynd 6). 
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Mynd 6. Dreifing t-gilda í öllum undirkvörðum MASC kvarðans 

 

Þunglyndi 

Af þeim 112 börnum sem svöruðu CDI kvarðanum voru 80 drengir eða 71,43% og 32 

stúlkur eða 28,57% (sjá töflu 8). Þátttakendur sem voru með t-gildi 65 eða hærra á 

heildarskori CDI voru 24 talsins. Þar með voru 21,43% þátttakenda af þeim 112 sem 

svöruðu CDI kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra. Af þeim 24 þátttakendum sem voru 

með t-gildi 65 og hærra á heildarskori CDI voru 15 drengir og 9 stúlkur. Þar með voru 

13,40% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu kvarðanum með t-gildi 65 og hærra á 

heildarskori CDI drengir og 8,03% stúlkur. Í töflu 15 má sjá fjölda og hlutfall þeirra 

þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á CDI kvarðanum. 
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Tafla 15. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskori CDI 

 Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Heildarfjöldi 

þátttakenda  

112 100 80 71,43 32 28,57 

Fjöldi með t-

gildi 65 > 

24 21,43 15 13,40 9 8,03 

 

Á mynd 7 má sjá niðurstöðurnar í töflu 15 myndrænt. Þar má sjá hlutfall þeirra sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori CDI kvarðans miðað við hlutfall þeirra sem 

voru það ekki. Rúmlega fimmtungur allra þátttakenda sem svöruðu CDI kvarðanum 

voru yfir klínískum mörkum, eða með t-gildi 65 eða hærra. 

 
Mynd 7. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskori CDI 

kvarðans 

 

Í töflu 16 má svo sjá fjölda og hlutfall þeirra þátttakenda sem voru rétt undir klínískum 

mörkum, eða með t-gildi á bilinu 63-64. Þátttakendur sem voru rétt undir klínískum 

mörkum á heildarskori CDI voru átta talsins eða 7,14% af þeim 112 þátttakendum sem 

svöruðu. Af þeim átta þátttakendum voru tveir drengir og sex stúlkur. Þar með voru 

1,79% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu og voru rétt undir klínískum mörkum á 

heildarskori CDI drengir og 5,35% stúlkur.  
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Tafla 16. Hlutfall þátttakenda sem voru rétt undir klínískum mörkum á heildarskori CDI 

 Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Heildarfjöldi 

þátttakenda  

112 100 80 71,43 32 28,57 

Fjöldi með t-

gildi 63-64 

8 7,14 2 1,79 6 5,35 

 

Á mynd 8 má svo sjá myndrænt dreifingu t-gilda allra þátttakendanna, sem 

svöruðu CDI kvarðanum, í samanburði við staðlað meðalskor og klínísk mörk. Á X-

ásnum er númer þátttakenda, sem fer upp í 112 og á Y-ásnum eru t-gildin. Margir 

þátttakendur voru vel yfir bæði meðalskori og klínískum mörkum kvarðans og 

töluverður fjöldi þátttakenda var rétt undir klínískum mörkum og yfir meðalskori.  

 
Mynd 8. T-gildi þátttakenda í samanburði við  staðlað meðalskor og klínísk mörk CDI

*
 

*Staðlaða meðalskorið er neðri ljósgráa línan á myndinni og klínísku mörkin er efri dökkgráa línan á myndinni 

 

Til að skoða betur dreifingu gildanna og hugsanlega frávillinga í úrtakinu er bent á 

mynd 9. Dreifing gildanna var á víðu bili þar sem hæsta t-gildið var 81 en lægsta var 38. 

Algengasta t-gildið var það sama og meðalskorið eða 56. Dreifing t-gildanna var ekki 

mjög jöfn þar sem fleiri há t-gildi voru en lág. Sjálfur kassi ritsins var lengri fyrir ofan 

meðalskor og einnig var efra skeggið töluvert lengra en neðra skeggið. Hæsta t-gildið 

var hjá þátttakenda 166 og var það eini frávillingurinn í úrtakinu. Samt sem áður var 
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gildið það nálægt skegginu á kassaritinu að ekki þótti nauðsynlegt að fjarlægja það. 

Frávikið var ekki það alvarlegt að það hafði áhrif á dreifinguna.  

 

 
Mynd 9. Dreifing t-gildanna úr CDI kvarðanum 

 

Munur á milli kynja 

Þar sem hlutfall kynja var ólíkt þá var litið á mun á milli kynja hjá þátttakendum sem 

voru yfir klínískum mörkum á heildarstigum og heildarskorum allra kvarðanna. Hlutföll 

kynjanna voru bæði skoðuð eftir heildarfjölda þátttakenda og einnig innan hvors 

kynjahóps fyrir sig. 

Á mynd 10 má sjá samanburð á hlutföllum drengja og stúlkna, sem voru yfir 

klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans eftir heildarfjölda og innan hvors 

kynjahóps fyrir sig. Þegar hlutföll voru miðuð við heildarfjölda þátttakenda var munur á 

kynjum töluverður, þar sem hlutfall drengja var 13,19% og hlutfall stúlkna 6,09%. 

Hlutfall drengja var þá rúmlega helmingi hærra en hlutfall stúlkna. Þegar hlutföll voru 

skoðuð innan hvors kynjahóps fyrir sig var munur á milli kynjanna ekki mikill, þar sem 
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hlutfall drengja var 17,93% og hlutfall stúlkna var 23,07%. Hlutfall stúlkna sem voru 

yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans var hærra en hlutfall drengja 

þegar skoðað var innan hvors kynjahóps fyrir sig. 

 

 

Mynd 10. Samanburður á hlutföllum kynja sem voru yfir klínískum mörkum á 

heildarstigum Mótþróakvarðans 

 

Á mynd 11 má sjá  samanburð á hlutföllum drengja og stúlkna, sem voru með t-

gildi 65 eða hærra á heildarskori MASC kvarðans eftir heildarfjölda og innan hvors 

kynjahóps fyrir sig. Þegar hlutföll kynjanna voru miðuð við heildarfjölda þátttakenda 

var munur á milli kynjanna töluverður, þar sem hlutfall drengja sem voru með t-gildi 65 

eða hærra var 33,03% og hlutfall stúlkna var 8,93%, það er, hlutfall drengja var rúmlega 

þrefalt hærra en hlutfall stúlkna. Þegar hlutföllin voru skoðuð innan hvors kynjahóps 

fyrir sig breyttist munurinn töluvert. Þá voru 46,25% af þeim 80 drengjum sem svöruðu 

MASC kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori MASC og 31,25% af þeim 

32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori 

MASC. Þegar hlutföll drengja og stúlkna voru skoðuð innan hvors kynhahóps fyrir sig  

var hlutfall drengja 15% hærra en hlutfall stúlkna. Þar með var munur kynjanna ekki 

eins mikill, þegar litið var á niðurstöður þeirra sem voru með t-gildi 65 eða hærra á 

heildarskori MASC, innan hvors kynjahóps fyrir sig. 
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Mynd 11. Samanburður á hlutföllum kynja sem voru yfir klínískum mörkum á 

heildarskori MASC 

 

Í töflu 11 mátti sjá hlutföll drengja og stúlkna sem voru með t-gildi 65 eða hærra 

í undirkvörðum MASC, miðuð við heildarfjölda þátttakenda. Í töflu 17, aftur á móti, 

voru hlutföll skoðuð innan hvors kynjahóps fyrir sig. Af þeim 35 þátttakendum sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ var 31 drengur 

og fjórar stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru því 

38,75% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ og af 

þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 12,50% þeirra með t-gildi 65 

eða hærra í sama kvarða. Af þeim 43 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í 

undirkvarðanum „streitueinkenni“ voru 33 drengir og 10 stúlkur. Af þeim 80 drengjum 

sem svöruðu MASC kvarðanum voru því 41,25% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í 

undirkvarðanum „streitueinkenni“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC 

kvarðanum voru 31,25% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða. Af þeim 23 

þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „líkamleg einkenni“ 

voru 22 drengir og ein stúlka. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum 

voru því 27,50% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „líkamleg einkenni“ og af 

þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 3,13% þeirra með t-gildi 65 eða 

hærra í sama kvarða (sjá töflu 17). 

Af þeim 13 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „flótti 

og forðun“ voru 12 drengir og ein stúlka. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC 

kvarðanum voru því 15,00% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „flótti og 

forðun“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 3,13% þeirra með 
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t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða. Þeir fimm þátttakendur sem voru með t-gildi 65 eða 

hærra í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“ voru allir drengir. Af þeim 80 

drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru því 6,25% þeirra með t-gildi 65 eða 

hærra í undirkvarðanum „fullkomnunar einkenni“. Af þeim 20 þátttakendum sem voru 

með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ voru 15 drengir og 

fimm stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru því 18,75% 

þeirra með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ og af þeim 32 

stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 15,63% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í 

sama kvarða (sjá töflu 17). 

Af þeim 41 þátttakanda sem var með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„félagskvíði alls“ voru 33 drengir og átta stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu 

MASC kvarðanum voru því 41,25% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„félagskvíði alls“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 25,00% 

þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða. Af þeim 41 þátttakanda sem var með t-

gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ voru 28 drengir og 13 

stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru því 35,00% þeirra 

með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ og af þeim 32 stúlkum 

sem svöruðu MASC kvarðanum voru 40,63% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama 

kvarða. Af þeim 39 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum 

„frammistöðu ótti“ voru 34 drengir og fimm stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu 

MASC kvarðanum voru því 42,5% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í undirkvarðanum 

„frammistöðu ótti“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 15,63% 

þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða (sjá töflu 17). 

Af þeim 57 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„aðskilnaðar- og ofsakvíði“ voru 46 drengir og 11 stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem 

svöruðu MASC kvarðanum voru því 57,50% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í 

kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC 

kvarðanum voru 34,40% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða (sjá töflu 17). 

Af þeim 49 þátttakendum sem voru með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„kvíðaröskun“ voru 40 drengir og níu stúlkur. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu 

MASC kvarðanum voru því 50% þeirra með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum 

„kvíðaröskun“ og af þeim 32 stúlkum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 28,13% 

þeirra með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða (sjá töflu 17). 
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Tafla 17. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á undirkvörðum MASC 

eftir kyni 

Undirkvarðar MASC Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall drengja 

(%) miðað við 

fjölda drengja 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall stúlkna 

(%) miðað við 

fjölda stúlkna 

Streitueinkenni 33 41,25 10 31,25 

Líkamleg einkenni 22 27,50 1 3,13 

Líkamleg einkenni 

samtals 

31 38,75 4 12,50 

Fullkomnunar 

einkenni 

5 6,25 0 0,00 

Bjargráð við kvíða 15 18,75 5 15,63 

Flótti- og 

forðunarkvarði 

12 15,00 1 3,13 

Höfnun/auðmýking 28 35,00 13 40,63 

Frammistöðu ótti 34 42,50 5 15,63 

Félagskvíði alls 33 41,25 8 25,00 

Aðskilnaðar-og 

ofsakvíði 

46 57,50 11 34,40 

Kvíðaröskun 40 50,00 9 28,13 

 

Á mynd 3 mátti sjá hlutfall þátttakenda sem voru með t-gildi 65 eða hærra í þeim 

fjórum kvörðum sem MASC kvarðinn er byggður á. Á mynd 12 má sjá þau hlutföll eftir 

kyni þátttakenda. Á myndinni voru hlutföll drengja og stúlkna miðuð við heildarfjölda 

þátttakenda. Samkvæmt þeim hlutföllum var munur á milli kynjanna töluverður, þar 

sem hlutfall drengja var margfalt hærra en hlutfall stúlkna í öllum kvörðunum.  
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Mynd 12. Hlutföll þátttakenda (%) sem voru yfir klínískum mörkum, miðuð við 

heildarfjölda, í þeim fjórum kvörðum sem MASC kvarðinn er byggður á 

 

Til samanburðar er bent á mynd 13 en þar má einnig sjá hlutföll kynjanna sem 

voru með t-gildi 65 eða hærra í þeim fjórum kvörðum sem MASC kvarðinn er byggður 

á. Hér voru hlutföll drengja og stúlkna skoðuð innan hvors kynjahóps fyrir sig líkt og í 

töflu 9. Samkvæmt þeim hlutföllum var munur á milli kynjanna aðeins minni en þegar 

hlutföll drengja og stúlkna voru miðuð við heildarfjölda þátttakenda. Af þeim 80 

drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 38,75% með t-gildi 65 eða hærra í 

kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ og af þeim 32 stúlkum sem voru 12,50% með 

t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC 

kvarðanum voru 15,00% með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „flótti og forðun“ og af 

þeim 32 stúlkum sem voru 3,13% með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða. Af þeim 80 

drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 41,25% með t-gildi 65 eða hærra í 

kvarðanum „félagskvíði alls“ og af þeim 32 stúlkum sem voru 25,00% með t-gildi 65 

eða hærra í sama kvarða. Af þeim 80 drengjum sem svöruðu MASC kvarðanum voru 

57,50% með t-gildi 65 eða hærra í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“ og af þeim 

32 stúlkum sem voru 34,40% með t-gildi 65 eða hærra í sama kvarða (sjá mynd 13). 
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Mynd 13. Hlutföll þátttakenda (%) sem voru yfir klínískum mörkum, skoðuð innan 

hvors kynjahóps fyrir sig, í þeim fjórum kvörðum sem MASC kvarðinn er byggður á 

  

Í töflu 15 mátti sjá hlutfall allra þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum í 

heildarskori CDI. Það er, voru með t-gildi 65 eða hærra í heildarskori CDI. Í töflu 18 má 

aftur á móti sjá hlutföll drengja og stúlkna innan hvors kynjahóps fyrir sig. Af þeim 24 

þátttakendum sem voru með t-gildi 65 og hærra á heildarskori CDI voru 15 drengir og 

níu stúlkur. Af þeim 80 drengum sem svöruðu CDI kvarðanum voru því 18,75% með t-

gildi 65 og hærra á heildarskori CDI. Af þeim 32 stúlkum sem svöruðu CDI kvarðanum 

voru 28,13% með t-gildi 65 eða hærra á heildarskori CDI.  

 

Tafla 18. Hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskori CDI eftir 

kyni 

 Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall drengja (%) 

miðað við fjölda 

drengja 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall stúlkna (%) 

miðað við fjölda 

stúlkna 

Fjöldi með t-

gildi 65 > 

15 18,75 9 28,13 

 

Á mynd 14 má sjá samanburð á hlutföllum kynjanna sem voru með t-gildi 65 

eða hærra á heildarskori CDI kvarðans. Hlutföllin voru skoðuð eftir heildarfjölda 

þátttakenda og innan hvors kynjahóps fyrir sig. Þegar miðað var við heildarfjölda 

þátttakenda var munur á milli kynjanna lítill þar sem hlutfall drengja var 13,40% og 
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hlutfall stúlkna var 8,03%. Þegar hlutföll drengja og stúlkna voru skoðuð innan hvors 

kynjahóps fyrir sig voru hlutfallslega fleiri stúlkur voru með t-gildi 65 eða hærra á 

heildarskori CDI kvarðans miðað við drengi. Sá munur kom ekki fram þegar miðað var 

við heildarfjölda þátttakenda. 

 

 

Mynd 14. Samanburður á hlutföllum kynja sem voru yfir klínískum mörkum á 

heildarskori CDI 

 

Framkvæmt var t-próf til að skoða hvort marktækur munur væri á meðalskori kynjanna 

en meðalskor kynjanna má sjá í töflu 19. Meðalskor drengja á Mótþróakvarðanum var 

6,37 en meðalskor stúlkna var 7,46. Það var ekki marktækur munur á meðalskorum 

drengja og stúlkna á Mótþróakvarðanum, þar sem t(195)=-1,167, p>.05. Meðalskor 

drengja í MASC kvarðanum var 65,21 og meðalskor stúlkna var 59,41. Það var 

marktækur munur á meðalskorum drengja og stúlkna í MASC kvarðanum, þar sem 

t(110)=2,674, p˂.05. Meðalskor drengja var þá marktækt hærra en meðalskor stúlkna. 

Meðalskor drengja í CDI kvarðanum var 54,51 og meðalskor stúlkna var 60,72. Það var 

marktækur munur á meðalskorum drengja og stúlkna í CDI kvarðanum, þar sem 

t(110)=-2,985, p˂.05. Meðalskor stúlkna var marktækt hærra en meðalskor drengja. 
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Tafla 19. Meðalskor kvarðanna eftir kynjum 

 Fjöldi Meðalskor 

Mótþróakvarðinn   

Drengir 145 6,37 

Stúlkur 52 7,46 

   

MASC kvarðinn   

Drengir 80 65,21
* 

Stúlkur 32 59,41 

   

CDI kvarðinn   

Drengir 80 54,51
* 

Stúlkur 32 60,72 
*p˂.05 

Samsláttur raskana 

Í töflu 20 má sjá fjölda þátttakenda sem voru með t-gildi 65 eða hærra í MASC 

og CDI kvörðunum og yfir klínískum mörkum í heildarstigum Mótþróakvarðans. 

Hlutföll kynjanna voru miðuð við heildarfjölda þátttakenda. Aðeins einn þátttakandi, 

eða 0,89%, af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC og CDI kvörðunum og áttu 

foreldri sem svöruðu Mótþróakvarðanum, var yfir klínískum mörkum í heildarstigum 

Mótþróakvarðans og með t-gildi 65 eða hærra í bæði CDI og MASC kvörðunum og var 

það stúlka (sjá töflu 20). Alls sjö þátttakendur, eða 6,25% af þeim 112 þátttakendum 

sem svöruðu MASC kvarðanum og áttu foreldri sem svöruðu Mótþróakvarðanum, voru 

yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans og með t-gildi 65 eða hærra í 

MASC kvarðanum og voru þeir allir drengir (sjá töflu 20). Aðeins tveir þátttakendur, 

eða 1,79% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu CDI kvarðanum og áttu foreldri sem 

svöruðu Mótþróakvarðanum, voru yfir klínískum mörkum í heildarstigum 

Mótþróakvarðans og með t-gildi 65 eða hærra í CDI kvarðanum, aftur bara drengir. 

Loks voru átta þátttakendur, eða 7,14% af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu MASC 

og CDI kvörðunum, með t-gildi 65 eða hærra í báðum kvörðunum. Af þeim átta 

þátttakendum voru sex drengir og tvær stúlkur. Þar með voru 5,35% af 112 

þátttakendum sem svöruðu og voru með t-gildi 65 eða hærra á báðum kvörðum drengir 

og 1,79% stúlkur (sjá töflu 20). 
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Tafla 20. Þátttakendur sem voru yfir klínískum mörkum á tveim eða fleiri kvörðum 

 Fjöldi 

(n) 

Hlutfall 

(%) 

Fjöldi 

drengja 

(n) 

Hlutfall 

drengja (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Fjöldi 

stúlkna 

(n) 

Hlutfall 

stúlkna (%) 

miðað við 

heildarfjölda 

Allir kvarðar 1 0,89 0 0 1 0,89 

Mótþróakvarði 

og MASC 

7 6,25 7 6,25 0 0,00 

Mótþróakvarði 

og CDI 

2 1,79 2 1,79 0 0,00 

MASC og CDI 8 7,14 6 5,35 2 1,79 

 

Í tengslum við umfjöllunina hér að framan (sjá bls. 40) um skörun einkenna 

mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða var ákveðið að skoða að hve miklu leyti einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar skýrast af einkennum kvíða. Til þess var aðfallsgreining keyrð. 

Hallastuðull t-gilda MASC kvarðans var ekki marktækur þar sem F(1,110)=1,406, 

p>.05. Þegar t-gildi MASC kvarðans hækkuðu um eina einingu hækkuðu heildarstig 

Mótþróakvarðans aðeins um 0,054 og var sú hækkun ekki marktæk. 

Á mynd 15 má sjá niðurstöður aðfallsgreiningarinnar myndrænt. Á myndinni má 

sjá dreifingu raungildanna í aðfallsgreiningunni. Raungildin féllu ekki mjög vel að 

væntigildinum, en voru ekki langt frá því. Þegar heildartala MASC hækkaði hjá 

þátttakendum þá hækkaði einnig heildartala Mótþróakvarðans lítillega.  
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Mynd 15. Dreifing raungilda í samanburði við væntigildi í aðfallsgreiningunni 

 

Munur á meðalskori þátttakenda eftir aldri og uppruna greiningar 

Framkvæmd var dreifigreining (ANOVA) á heildarskorum þátttakenda eftir því hvar 

þau voru greind með ADHD til að athuga hvort munur væri á heildarskorum 

þátttakenda eftir uppruna greiningar. Í töflu 21 má sjá meðalskor þátttakenda eftir 

uppruna greiningar þeirra. Munur á meðalskori þátttakenda eftir uppruna greiningar var 

ekki marktækur í Mótþróakvarðanum þar sem F(6,190)=1,003, p>.05. Munur á 

meðalskori þátttakenda eftir uppruna greiningar var hvorki marktækur í MASC 

kvarðanum þar sem F(6,105)=0,952, p>.05 né CDI kvarðanum þar sem  

F(6,105)=0,125, p>.05. Þar af leiðandi var enginn marktækur munur á niðurstöðum 

kvarðanna eftir því hvar þau voru greind með ADHD. 
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Tafla 21. Meðalskor þátttakenda eftir uppruna greiningar 

 Meðalskor  

Mótþróakvarðans 

Meðalskor  

MASC 

Meðalskor  

CDI 

BUGL 6,53 64,50 55,80 

ÞHS 4,35 62,69 56,46 

Skólasálfræðingur 6,60 61,72 55,53 

Barnageðlæknir 7,05 61,71 57,79 

Heimilislæknir 4,75 73,50 57,00 

Barnalæknir 8,08 67,00 56,21 

Annað 7,16 65,71 55,71 

 

Einnig var framkvæmd dreifigreining (ANOVA) á meðalskori þátttakenda á 

kvörðunum eftir aldursbili þeirra. Það er, hvort munur væri á meðalskori eftir því hversu 

gamlir þátttakendur voru, meðalskorin má sjá í töflu 22. Það var ekki marktækur munur 

á meðalskorum þátttakenda eftir aldursbili í Mótþróakvarðanum þar sem 

F(6,190)=1,003,  p>.05. Munur á meðalskori þátttakenda eftir aldursbili var hvorki 

marktækur í MASC kvarðanum þar sem F(2,109)=0,913, p>.05 né CDI kvarðanum þar 

sem F(2,109)=0,487, p>.05. Meðalskor þátttakenda var sem sagt svipað meðal 

þátttakenda í öllum þremur aldursbilum og í öllum þremur kvörðunum. 

Tafla 22. Meðalskor eftir aldursbili þátttakenda 

Aldursbil Fjöldi Meðalskor 

Mótþróakvarðinn   

8-10 ára 85 7,64 

11-12 ára 44 5,77 

13-15 ára 68 6,01 

   

MASC   

8-10 ára 49 64,10 

11-12 ára 24 65,29 

13-15 ára 39 61,79 

   

CDI   

8-10 ára 49 56,90 

11-12 ára 24 57,17 

13-15 ára 39 54,97 
 

Loks var aðfallsgreining keyrð aftur en í þetta sinn til að skoða hvort aldur 

þátttakenda hefði áhrif á heildarstig Mótþróakvarðans og t-gildi MASC og CDI 

kvarðanna. Aldur þátttakenda hafði ekki áhrif á heildarstig Mótþróakvarðans því 

hallastuðull aldurs var ekki marktækur þar sem F(1,195)=1,823, p>.05. Þegar aldur 
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hækkaði um eina einingu lækkuðu heildarstig Mótþróakvarðans um  0,252 en sú lækkun 

var ekki marktæk. 

Á mynd 16 má svo sjá niðurstöður aðfallsgreiningarinnar myndrænt. Á 

myndinni má sjá dreifingu raungildanna á X-ásnum. Til að meta hvort gildin séu 

normaldreifð er miðað við að gildin fylgi beinu línunni sem eru væntigildin og eru á Y-

ásnum. Raungildin falla ekki alveg nógu vel að væntigildunum sérstaklega ekki á lægri 

heildarstigum kvarðans. Í lægstu gildunum má sjá svokölluð gólfhrif en það er þegar 

niðurstaða margra safnast saman á sama lága gildinu (Moore og McCabe, 2006). Þegar 

aldur hækkaði hjá þátttakendum, þá lækkaði heildartala Mótþróakvarðans lítillega en sú 

lækkun var ekki marktæk.  

 
Mynd 16. Dreifing raungilda í samanburði við væntigildi í aðfallsgreiningunni 

 

 

Aldur þátttakenda hafði ekki heldur áhrif á heildarskor MASC kvarðans því hallastuðull 

aldurs var ekki marktækur þar sem F(1,110)=0,855, p>.05. Þegar aldur hækkaði um 
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eina einingu, hækkuðu t-gildi MASC kvarðans um 0,424 en sú hækkun var ekki 

marktæk. Á mynd 17 má sjá myndrænt niðurstöður aðfallsgreiningarinnar á aldri og t-

gildum MASC. Á myndinni eru raungildin aftur á X-ásnum og væntigildin á Y-ásnum. 

Raungildin fylgja beinu línunni ekki nógu vel, þegar aldur hækkaði hjá þátttakendum þá 

hækkuðu t-gildi MASC lítillega en sú hækkun var ekki marktæk.  

 

 
Mynd 17. Dreifing raungilda í samanburði við væntigildi í aðfallsgreiningunni 

 

Loks, hafði aldur þátttakenda ekki heldur áhrif á heildarskor CDI kvarðans því 

hallastuðull aldurs var ekki marktækur þar sem F(1,110)=0,376, p>.05. Þegar aldur 

hækkaði um eina einingu lækkuðu t-gildi CDI kvarðans um 0,272 en sú lækkun var ekki 

marktæk. Á mynd 18 má sjá myndrænt niðurstöður aðfallsgreiningarinnar á aldri og t-

gildum CDI. Raungildin falla ekki vel að væntigildunum, þegar aldur hækkaði hjá 

þátttakendum þá lækkuðu t-gildi CDI lítillega og var sú lækkun ekki marktæk.  
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Mynd 18. Dreifing raungilda í samanburði við væntigildi í aðfallsgreiningunni 
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Umræða 

Fylgikvillar eru algengir meðal barna með ADHD (August, o.fl., 1996; Daviss, 2008; 

De Mesquita og Gilliam, 1993; Schatz og Rostain, 2006) og faraldsfræðilegar 

rannsóknir hafa sýnt að að lágmarki sé helmingur allra barna með ADHD með einn eða 

fleiri fylgikvilla (Anastopoulos, o.fl., 2011; Biederman, o.fl., 2002; Elia, o.fl., 2008; 

Kaplan, o.fl., 2001; Levy, 2004; Matson og Neble-Schwalm, 2007; Rommelse, o.fl., 

2009; Volk, o.fl., 2005). Fylgikvillar ADHD eru margir, en þrír algengustu 

fylgikvillarnir eru mótþróaþrjóskuröskun, þunglyndi og kvíði (Anastopoulos, o.fl., 

2011; August, o.fl., 1996; Bauermeister, o.fl., 2007; Berger, 2011; Booster, o.fl., 2011; 

Daviss, 2008; Lavigne, o.fl., 2009; Rommelse, o.fl., 2010; Wilens, o.fl., 2002). 

Markmið og megináhersla þessarar rannsóknar var að athuga tíðni 

mótþróaþrjóskuröskunar, kvíða og þunglyndis meðal íslenskra barna með ADHD. 

Tilgáta rannsóknarinnar var sú að tíðni fylgikvilla barna með ADHD á Íslandi sé svipuð 

og erlendar rannsóknir gefa til kynna, það er, að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar sé á 

bilinu 30-50% og að tíðni þunglyndis og kvíða sé á bilinu 15-30% (Anastopoulos, o.fl., 

2011; Biederman og Faraone, 1998; Cumyn, o.fl., , 2009; Daviss, 2008; Ghanizadeh, 

2009; Gillberg, o.fl., 2004; Harrison, o.fl., 2011; Harty, o.fl., 2009; Rommelse, o.fl., 

2009; Spencer, o.fl., 2007; Volk, o.fl., 2005).  

Önnur atriði sem voru rannsökuð, ásamt tíðni einstakra fylgikvilla, var tíðni 

fleiri en eins fylgikvilla meðal barnanna. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á háa tíðni 

fylgikvilla meðal barna með ADHD og leitt í ljós að ADHD án fylgikvilla er frekar 

undantekning en regla. (Biederman o.fl., 1991; Daviss, 2008; Jarrett og Ollendick, 

2008; Kadesjö og Gillberg, 2001; Keiley o.fl., 2003; Oland og Shaw, 2005). Um 87% 

barna með ADHD eru með einn fylgkvilla og um 67% eru með fleiri en einn (Daviss, 

2008; Gillberg o.fl., 2004; Ghanizadeh, 2009; Harpin, 2005; Matson og Neble-

Schwalm, 2007; Takahashi o.fl., 2007). Þegar einn fylgikvilli er til staðar virðast líkur á 

fleiri fylgikvillum aukast (Daviss, 2008). 

Einnig var rannsakaður munur á milli kynja í tíðni fylgikvilla og meðalskori 

kvarðanna. Algengara er að drengir með ADHD séu greindir með úthverfa fylgikvilla 

eins og mótþróaþrjóskuröskun en mikil þörf er á að skoða kynjamun betur (Ghanizadeh, 

o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2008; Sassi, 2010). Ekki er vitað hvort þessi niðurstaða um 

kynjamun sé byggður á beinum athugunum eða sé vegna kynjatengdrar skekkju eða 

væntinga (Abikoff, o.fl., 2002; Rucklidge, 2008). Niðurstöður rannsókna á kynjamun 
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barna með ADHD og þunglyndi eru nokkuð misvísandi. Þunglyndi virðist vera 

algengara meðal drengja en stúlkna, sérstaklega fyrir unglingsárin (Ghanizadeh, o.fl., 

2008; Ghanizadeh, 2009; Loeber og Keenan, 1994). Þá er þunglyndi algengara meðal 

stúlkna á unglingsárunum þá sérstaklega þegar annar fylgikvilli er til staðar og áhættan 

við að þróa með sér þunglyndi sem fylgikvilla er einnig meiri meðal stúlkna (Loeber og 

Keenan, 1994; Sassi, 2010). Stúlkur greinast oftar með kvíða sem fylgikvilla en drengir 

(Ghanizadeh, o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2009) en samt sem áður er kynjamunur ekki 

áberandi fyrr en á unglingsárunum (Loeber og Keenan, 1994). 

Ennfremur var rannsakaður munur á meðalskori þátttakenda í kvörðunum eftir 

aldri, þar sem tíðni fylgikvilla virðist aukast með aldrinum (Daviss, 2008). Einnig var 

rannsakaður munur á meðalskori þáttakenda í kvörðunum eftir því hvar þau voru greind 

með ADHD.  

Með vísun til umfjöllunar, hér að framan (sjá bls. 40), þar sem fjallað var um 

skörun einkenna og tengsl mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða, var skörun sameiginlegra 

einkenna þessara raskana könnuð. Tengsl mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða hafa ekki 

verið rannsökuð nægjanlega (Mireault, o.fl., 2008). Börn eiga erfitt með að skilgreina 

líðan sína og er hún oftar en ekki tjáð í hegðunarvanda (Garland og Garland, 2001; 

Mireault, o.fl., 2008). Þar með geta viðbrögð þeirra við aðstæðum og atburðum sem 

valda þeim kvíða líkst mjög einkennum mótþróaþrjóskuröskunar (Garland og Garland, 

2001; Mireault, o.fl., 2008).  

Þátttakendur í rannsókninni  skiptust í tvo hópa, annarsvegar börn greind með 

ADHD og hinsvegar foreldrar og forráðamenn þeirra. Þar sem þátttakendahóparnir voru 

tveir var fjöldinn ólíkur. Börnin höfðu að sjálfsögðu val um hvort þau vildu taka þátt í 

könnuninni svo hugsanlega hafa ekki öll börn þeirra foreldra sem byrjuðu á að svara 

könnuninni viljað ljúka henni eða foreldrarnir báðu ekki um það. Þar með voru 197 

foreldrar sem svöruðu en aðeins 112 börn (sjá töflu 8). Kynjahlutfall í rannsókninni var 

ekki jafnt þar sem í svörum foreldra við Mótþróakvarðanum, var hlutfall drengja 

73,60% og hlutfall stúlkna 26,40% og hlutfall drengja sem svöruðu MASC og CDI 

kvörðunum var 71,72% og hlutfall stúlkna var 28,57% (sjá töflu 8).  

Mótþróaþrjóskuröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun er talin vera langalgengasti fylgikvilli barna með ADHD 

(Anastopoulos, o.fl., 2011; Barkley, 2002; Cunningham og Ollendick, 2010; Elia, o.fl., 

2008; Ghanizadeh, o.fl., 2008; Gillberg, o.fl., 2004; Pfiffner, o.fl., 2005; Rommelse, 
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o.fl., 2010; Tseng, o.fl., 2011; Volk, o.fl., 2005) Tíðnin er há eða á bilinu 30-50% (Elia, 

o.fl., 2008; Gau, o.fl., 2011;  Ghanizadeh, 2009; Harrison, o.fl., 2011; Harty, o.fl., 

2009). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar voru alls 38 þátttakendur eða 19,28% með 

einkenni mótþróaþrjóskuröskunar yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans (mótþróaþrjóskuröskunar-hluti í DBRS; Disruptive Behavior Rating 

Scale) (sjá töflu 9). Sú tíðni var mjög lág og mun lægri en erlendar rannsóknir tilgreina 

(Elia, o.fl., 2008; Gau, o.fl., 2011;  Ghanizadeh, 2009; Harrison, o.fl., 2011; Harty, o.fl., 

2009). Niðurstöður þeirra rannsókna tilgreindu tíðni mótþróaþrjóskuröskunar meðal 

barna með ADHD á bilinu 46,9%-57,3% (Elia, o.fl., 2008; Gau, o.fl., 2011;  

Ghanizadeh, 2009). Í þeim rannsóknum var notast við klínísk þýði líkt og í þessari 

rannsókn svo ekki er hægt að skýra lágu tíðni mótþróaþrjóskuröskunar vegna ólíks 

þýðis meðal rannsókna. Eins og komið hefur fram (sjá bls.17) þá eru að börn úr 

klínískum þýðum yfirleitt með verri einkenni. Þau eru skertari vegna einkennanna og 

koma frá fjölskyldum sem eru undir meira álagi og leita þar af leiðandi frekar aðstoðar 

frá meðferðarstofnunum (Angold, o.fl., 1999; August, o.fl., 1996; Blackman, Ostrander, 

og Herman, 2011; Elia, o.fl., 2008; Rowland, o.fl., 2002). Þar með, samkvæmt 

niðurstöðum erlendu rannsóknanna og vegna þess að úrtakið í þessari rannsókn var 

klínískt var talið að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar yrði mun hærri. 

Það sem var frábrugðið þessari rannsókn frá þeim erlendu var fyrirlögn 

spurningalistana, í þessari rannsókn var uppsetning á spurningarlistunum rafræn en svo 

var ekki í erlendu rannsóknunum (Elia, o.fl., 2008; Gau, o.fl., 2011;  Ghanizadeh, 

2009). Góðar ástæður voru fyrir því að fyrirlögn spurningarlistana var rafræn. Með því 

að hafa könnun rannsóknarinnar rafræna og nafnlausa var líklegt að fleiri væru tilbúnir 

að svara enda varð úrtakið sæmilega stórt. Þátttakendur höfðu einnig aðgang að 

könnuninni í lengri tíma og gátu svarað henni þegar þeim hentaði á sínu eigin heimili 

sem bauð upp á gríðarlegan sveiganleika fyrir þátttakendur. Úrtakið hefði hugsanlega 

getað verið minna ef aðrar aðferðir hefðu verið notaðar. Til að fá sem skýrasta mynd af 

tíðni fylgikvilla er nauðsynlegt að hafa úrtakið eins stórt og mögulegt er.  

Önnur hugsanleg ástæða þess að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar var svona lág í 

þessari rannsókn var aldur þátttakenda. Hluti af könnuninni innhélt sjálfsmatskvarðana 

MASC og CDI og þar með var auglýst eftir þátttakendum á aldrinum 8-15 ára. Einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar byrja að koma fram við sex ára aldur (Garland og Garland, 

2001; Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001; Wagner, 2008). Þar 

með getur verið að tíðni mótþróaþrjóskuröskunar sé svona lág þar sem börnin voru 
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töluvert eldri. Meðalaldur barnanna sem foreldrar svöruðu Mótþróakvarðanum fyrir var 

11 ár þar sem meðalaldur drengja var einnig 11 ár og meðalaldur stúlkna var 12 ár (sjá 

töflu 8). Aldur barna í öðrum rannsóknum á tíðni mótþróaþrjóskuröskunar sem 

fylgikvilla ADHD hafa verið á bilinu 5,5-18 ára (Elia, o.fl., 2008; Gau, o.fl., 2011;  

Ghanizadeh, 2009). Í þessari rannsókn voru yngstu börnin 8 ára sem gæti gefið skekkta 

mynd af tíðni mótþróaþrjóskuröskunar meðal íslenskra barna með ADHD.  

Kvíði 

Kvíði er umdeildur fylgikvilli en tíðni hans er of há til að um tilviljun sé að ræða. Eins 

og ávallt kallar það á fleiri rannsóknir líkt og með flesta aðra fylgikvilla (Jarrett og 

Ollendick, 2008). Tíðni kvíða meðal barna með ADHD er há eða um 25% 

(Anastopoulos, o.fl., 2011; Harrison, o.fl., 2011; March, o.fl., 2000; Levy, 2004; 

Rommelse, o.fl., 2009; Sørensen, o.fl., 2011; Vloet, o.fl., 2010). Fjöldi þeirra 

þátttakenda sem voru með einkenni kvíða yfir klínískum mörkum á heildarskori MASC 

kvarðans í þessari rannsókn voru 47 talsins eða 41,96% þátttakenda (sjá töflu 10). Sú 

tíðni er töluvert hærri en tilgreint hefur verið í erlendum rannsóknum (Harrison, o.fl., 

2011; March, o.fl., 2000; Sørensen, o.fl., 2011; Vloet, o.fl., 2010). 

Ástæður þess að tíðnin var töluvert hærri geta verið margar. Það getur verið að í 

rannsóknina hafi valist þátttakendur sem höfðu sérstakan áhuga og/eða átt sérstakra 

hagsmuna að gæta, þ.e.a.s að foreldra barna með kvíðatengd vandamál hafi frekar tekið 

þátt en foreldrar barna sem áttu ekki við slíkt að stríða. Þar sem um var að ræða 

sjálfboðaliða er hugsanlegt að slíkt val þátttakenda hafi haft áhrif á niðurstöður og 

valdið því að tíðni kvíða mælist hærri en búist var við. Aðrar rannsóknir sem hafa 

skoðað tíðni kvíða sem fylgikvilla ADHD hafa verið með tilviljunarúrtök eða úrtök úr 

stórum klínískum eða almennum þýðum (Harrison, o.fl., 2011; March, o.fl., 2000; 

Sørensen, o.fl., 2011; Vloet, o.fl., 2010). Þrátt fyrir það þarf að gæta varúðar í túlkun 

því líkt og fjallað hefur verið um hér að framan (sjá bls. 16) þá hafa rannsóknir staðfest 

að erfitt er að útskýra háa tíðni fylgikvilla með tilvísunar- eða mæliskekkju (Angold og 

Costello, 1993; August, o.fl., 1996; Jarrett og Ollendick, 2008; Jensen, 2003). Tíðni 

þeirra er of há, bæði í klínískum og almennum úrtökum, til að hægt sé að útskýra 

fylgikvilla með skekkjum í mælingum eða mati (Angold, o.fl., 1999; Bauersmeister, 

o.fl., 2007; Biederman o.fl., 1991; Oland og Shaw, 2005). Ástæðan fyrir því að það er 

erfitt að finna ADHD án fylgikvilla meðal barna er ekki vegna þess að röskunin sé ekki 
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rétt metin heldur frekar vegna þess að sálmeinafræði barna er flókin og margþætt 

(Biederman, o.fl., 1991; Kadesjö og Gillberg, 2001; Voeller, 2004).  

Þar með er hugsanlegt að tíðni kvíða sé einfaldlega svona há meðal íslenskra 

barna sem hafa greinst með ADHD. Ástæður þess geta verið áhrif einkenna ADHD, 

skerðingin vegna þeirra og neikvæð umhverfisáhrif. Þegar barn er með ADHD hefur 

það áhrif á líðan barnsins, samskipti við foreldra, fjölskyldu, jafningja og skólagöngu. 

Þessir þættir geta auðveldlega haft áhrif á tíðni fylgikvilla. Þegar börn með ADHD 

standa daglega frammi fyrir því að takast á við aðstæður sem eru þeim erfiðar kemur 

ekki endilega á óvart að sum þróa með sér tiltekinn fylgikvilla (Daviss, 2008). Einnig 

geta kröfur samfélagsins á tíma foreldra í vinnu og aðrar skyldur haft áhrif þar sem 

stundum gefst ekki nægur tími til samverustunda fjölskyldunnar. Þá getur hugsanlega 

aðskilnaður foreldra við barnið verið töluverður en einkenni aðskilnaðar- og ofsakvíði 

voru einmitt áberandi meðal þátttakenda í rannsókninni þar sem 51% þeirra voru yfir 

klínískum mörkum í þeim kvarða.  

Þegar litið var á hlutfall þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum í 

undirkvörðum MASC kom einmitt í ljós að flestir þátttakendur, eða 51% þeirra voru 

yfir klínískum mörkum í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“. Hræðsla við aðskilnað 

frá foreldrum, þörfin fyrir þau að halda sér nálægt þeim og þörfin til að kanna hvort 

hætta sé á ferðum var því ráðandi meðal þátttakenda (sjá töflu 11).  

Margir þátttakendur, eða 38% þeirra voru yfir klínískum mörkum í 

„streitueinkenni“ sem er undirkvarði „líkamleg einkenni samtals“. Streitueinkenni, líkt 

og skjálfti, sviti og önnur líkamleg vanlíðan voru því einnig áberandi meðal þátttakenda. 

Margir þátttakendur eða 37% þeirra voru yfir klínískum mörkum í kvarðanum 

„félagskvíði alls“ og einnig í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“. Það var því 

áberandi meðal þátttakenda að óttast höfnun frá t.d jafningjum í leik og frítíma og að 

gera eitthvað sem, að þeirra mati, væri kjánalegt og aðrir myndu gera grín að. Einnig 

voru margir, eða 35% þátttakenda yfir klínískum mörkum í undirkvarðanum 

„frammistöðu ótti“ sem bendir til þess að þátttakendur óttist að gera eitthvað fyrir 

framan aðra, eins og t.d að vera tekin upp í tíma til að lesa fyrir bekkinn. 

Margir þátttakendur voru yfir klínískum mörkum í kvarðanum „líkamleg 

einkenni samtals“, eða 31% þeirra og 21% þeirra voru yfir klínískum mörkum í 

undirkvarðanum „líkamleg einkenni“ (sjá töflu 11). Það kemur ekki á óvart þar sem 

líkamlega einkenni, líkt og hraður hjartsláttur, hröð öndun og önnur líkamleg spenna, 

eru stór hluti af kvíða (Mazzone, o.fl., 2007; Spencer, 2006).  
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Fáir þátttakendur eða 12% þeirra voru yfir klínískum mörkum í kvarðanum 

„flótti og forðun“. Forðun þátttakenda frá þeim atburðum og áreitum sem valda þeim 

kvíða voru því ekki mjög áberandi meðal þeirra. Fæstir, eða 5% þátttakenda voru yfir 

klínískum mörkum í undirkvarðanum „fullkomunar einkenni“. Fullkomnunar einkenni, 

líkt að láta öðrum líka vel við sig og reyna að gera allt nákvæmlega rétt, voru því ekki 

algeng meðal þeirra þátttakenda sem svöruðu MASC kvarðanum. Mun fleiri, eða 18% 

þátttakenda, voru þó yfir klínískum mörkum í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“ 

sem er einnig undirkvarði kvarðans „flótti og forðun“ (sjá töflu 11). Það að þátttakendur 

reyni að finna einhverjar aðferðir til að takast á við þá vanlíðan sem fylgi kvíða, líkt og 

að láta einhvern vita þegar þeim líður illa og halda sér fjarri því sem veldur þeim kvíða 

virtist ekki vera mjög áberandi meðal þátttakenda sem kom á óvart þar sem flótti er 

algeng afleiðing kvíða. Þegar börn eru í aðstæðum sem þeim líður illa í eru fyrstu 

viðbrögðin þeirra að forða sér frá þeim (Barlow, 2002; Beesdo, ofl., 2009; Garland og 

Garland, 2001; Sameroff, o.fl., 2000). Því yngra sem barnið er þegar það fær kvíða, því 

algengari eru flóttatilraunir. Flótti er einmitt ástæðan fyrir því að kvíði viðhelst og ef 

börn ná alltaf að forða sér frá aðstæðum sem valda þeim kvíða þá halda þau því áfram 

(Barlow, 2002; Sameroff, o.fl., 2000; Spencer, o.fl., 2007).  

Einnig var litið á þá þátttakendur sem voru rétt undir klínískum mörkum MASC 

kvarðans. Þó að þátttakendur næðu ekki klínískum mörkum kvarðans voru þeir samt 

sem áður aðeins rétt undir þeim. Einkenni kvíða voru því greinilega til staðar og 

nauðsynlegt er að skoða þann hóp aðeins nánar. Ástæða þess var að ef greinileg 

einkenni kvíða eru til staðar getur mikil vanlíðan verið það einnig. Hópurinn sem var 

rétt undir klínískum mörkum var ekki stór eða 9% þátttakenda. (sjá töflu 12). 

Hugsanlega hefði hluti af þessum hóp náð klínískum mörkum ef þeir hefðu svarað 

öllum spurningum á kvarðanum en fjórir af þeim 10 sem voru rétt undir klínískum 

mörkum slepptu einni spurningu.  

Engir þátttakendur voru rétt undir klínískum mörkum í kvarðanum  

„aðskilnaðar- og ofsakvíði“ né undirkvaðanum „frammistöðu ótti“ sem kom ekki á 

óvart þar sem, líkt og áður hefur komið fram, voru mjög margir þátttakendur yfir 

klínískum mörkum í þeim kvörðum (sjá töflu 11). Fáir voru rétt undir klínískum 

mörkum í kvarðanum „félagskvíði alls, eða 2,68% þátttakenda, 5,36% þátttakenda voru 

rétt undir klínískum mörkum í kvarðanum „flótti og forðun“, 4% voru rétt undir 

klínískum mörkum í undirkvarðanum „streitueinkenni“ og 5% í undirkvarðanum 

„höfnun/auðmýking“. Í kvarðanum „líkamleg einkenni samtals“ voru 12% rétt undir 
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klínískum mörkum og 10% í kvarðanum „líkamleg einkenni“. Í undirkvarðanum 

„bjargráð við kvíða voru 11% þátttakenda undir klínískum mörkum. Langflestir 

þátttakendur eða 16% voru rétt undir klínískum mörkum í undirkvarðanum 

„fullkomnunar einkenni“ sem kom ekki á óvart því, líkt og áður hefur komið fram voru 

fæstir þátttakendur yfir klínískum mörkum í þeim kvarða (sjá töflu 13). 

Tveir aðrir kvarðar eru hluti af MASC kvarðanum og eru það 

ósamræmiskvarðinn og kvarðinn „kvíðaröskun“. Mjög fáir, eða sex þáttakendur voru 

með gildið 10 eða hærra í ósamræmiskvarða MASC en það þýðir að eitthvað ósamræmi 

sé í svörum þátttakenda sem geti hugsanlega valdið skekkju í niðurstöðum. Kvarðinn 

„kvíðaröskun“ aðskilur þátttakendur sem eru með kvíðaraskanir frá þeim sem eru það 

ekki. Alls 49 þátttakendur voru yfir klínískum mörkum í þeim kvarða (sjá töflu 11). Það 

samræmist nokkuð vel niðurstöðum þátttakenda á heildarskori MASC þar sem 47 

þátttakendur voru yfir klínískum mörkum. Fjöldi þátttakenda sem voru yfir klínískum 

mörkum í heildarskori MASC og kvarðanum „kvíðaröskun“ var svipaður. Aðeins tveir 

þátttakendur voru yfir klínískum mörkum í kvarðanum „kvíðaröskun“ en voru rétt undir 

klínískum mörkum í heildarskori MASC sem styrkir mikilvægi þess að skoða nánar þau 

börn sem eru rétt undir klínískum mörkum. Þar með var ekki talið nauðsynlegt að 

fjarlægja gildi þeirra þátttakenda við úrvinnslu niðurstaðna.  

Þunglyndi 

Þunglyndi hefur verið umdeildur fylgikvilli ADHD en rannsóknir sýna að ADHD og 

þunglyndi greinast oftar saman en bara af hreinni tilviljun (Wilens, o.fl., 2002). Tíðnin 

er einfaldlega of há til að hægt sé flokka það undir skekkju í mati, mælingum eða þess 

háttar (Biederman, o.fl., 1991). Tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD er yfirleitt á 

bilinu 20-30% (Biederman og Faraone, 1998; Cumyn, o.fl., 2009; Daviss, 2008; 

Ghanizadeh, 2009; Harrison, o.fl., 2011) bæði í faraldsfræðilegum og klínískum 

rannsóknum (Biederman og Faraone, 1998). Fjöldi þeirra þátttakenda sem voru með 

einkenni þunglyndis yfir klínískum mörkum á heildarskori CDI kvarðans voru 24 talsins 

eða 21,43% þátttakenda (sjá töflu 15). Það er svipað og tilgreint er í erlendum 

rannsóknum og er því í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Biederman og 

Faraone, 1998; Cumyn, o.fl., 2009; Daviss, 2008; Ghanizadeh, 2009; Harrison, o.fl., 

2011). 

Ekki aðeins var litið á þátttakendur sem voru yfir klínískum mörkum á CDI 

kvarðanum heldur einnig þátttakendur sem voru rétt undir klínískum mörkum sem voru 
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7,14% þátttakenda (sjá töflu 16). Ástæða þess að litið var einnig á þátttakendur sem 

voru rétt undir klínískum mörkum var sú sama og þegar litið var á þátttakendur rétt 

undir klínískum mörkum á MASC kvarðanum. Einkenni þunglyndis voru greinilega til 

staðar þó þátttakendur næðu ekki klínískum mörkum kvarðans og þetta er hópur sem 

einnig er nauðsynlegt að skoða. Önnur ástæða þess að þátttakendur voru rétt undir 

klínískum mörkum var að spurningu 9 í kvarðanum var sleppt. Hún fjallar um 

sjálfsvígshugleiðingar og ekki þótti siðferðilega rétt að hafa hana með þar sem könnunin 

var nafnlaus. Ef spurningunni hefði ekki verið sleppt þá hefðu jafnvel fleiri verið yfir 

klínískum mörkum kvarðans. 

Munur á milli kynja 

Þar sem hlutfall kynja var ólíkt þá var litið á kynjamun meðal þátttakenda sem voru yfir 

klínískum mörkum í öllum kvörðunum. Hlutföll kynjanna voru bæði skoðuð eftir 

heildarfjölda þátttakenda og innan hvors kynjahóps fyrir sig.  

Þegar hlutföll voru miðuð við heildarfjölda þátttakenda var talsverður 

kynjamunur meðal þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans, samkvæmt svörum foreldra (sjá mynd 10). Hlutfall drengja var 13% 

og hlutfall stúlkna 6%. Hlutfall drengja var þá rúmlega helmingi hærra en hlutfall 

stúlkna. Þegar hlutföll voru skoðuð innan hvors kynjahóps fyrir sig var munur á milli 

kynjanna minni. Hlutfall drengja var þá 18% og hlutfall stúlkna 23%. Þegar miðað var 

hlutfallslega við fjölda stúlkna var tíðni þeirra hærri en tíðni drengja. Það kom á óvart 

þar sem úthverfir fylgikvillar líkt og mótþróaþrjóskuröskun eru algengari meðal 

drengja. Aftur á móti er mikil þörf á að skoða kynjamun betur meðal drengja og stúlkna 

með mótþróaþrjóskuröskun (Ghanizadeh, o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2008; Sassi, 2010). 

Hugsanlega gætu fleiri stúlkur verið að greinast með mótþróaþrjóskuröskun en talið er. 

Erfitt er að álykta um það þar sem rannsóknir um kynjamun eru of fáar.  

Meðal þeirra þátttakenda sem voru með einkenni kvíða yfir klínískum mörkum 

MASC kvarðans var kynjamunur töluverður þar sem hlutfall drengja var 33% og 

hlutfall stúlkna var 9%. Hlutfall drengja var rúmlega þrefalt hærra en hlutfall stúlkna. 

Þegar skoðað var innan hvors kynjahóps fyrir sig minnkaði munurinn töluvert en þá var 

hlutfall drengja 46% og hlutfall stúlkna 31% (sjá mynd 11). Hlutfall drengja var aftur 

hærra en hlutfall stúlkna sem er ekki í samræmi við aðrar rannsóknir sem tilgreina að 

stúlkur greinast oftar með kvíða sem fylgikvilla en drengir (Ghanizadeh, o.fl., 2008; 

Ghanizadeh, 2009). 
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Þegar skoðað var innan hvors kynja hóps fyrir sig í undirkvörðum MASC 

breyttust hlutföllin aðeins þar sem kynjamunur minnkaði töluvert (sjá töflur 11 og 17). 

Tíðnin breyttist úr 29% í 41% meðal drengja og úr 9% í 31% meðal stúlkna í 

undirkvarðanum „streitueinkenni“. Tíðni breyttist úr 20% í 28% meðal drengja og úr 

1% í 3% meðal stúlkna í kvarðanum „líkamleg einkenni“ og tíðni breyttist úr 28% í 

39% meðal drengja og úr 4% í 13% meðal stúlkna í kvarðanum „líkamleg einkenni 

samtals. Tíðnin breyttist úr 5% í 6% meðal drengja í kvarðanum „fullkomunar 

einkenni“. Engar stúlkur voru yfir klínískum mörkum í þeim kvarða. Sem staðfestir 

aftur hve óalgeng þau einkenni voru meðal þátttakenda. Tíðnin breyttist úr 13% í 19% 

meðal drengja og úr 5% í 16% meðal stúlkna í undirkvarðanum „bjargráð við kvíða“. 

Tíðnin breyttist úr 11% í 15% meðal drengja og 1% yfir í 3% meðal stúlkna í 

kvarðanum „flótti og forðun“. Tíðnin breyttist úr 25% í 35% meðal drengja og 12% í 

41% meðal stúlkna í undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“. Flestar stúlkur voru yfir 

klínískum mörkum í þeim kvarða og þegar hlutfallslega var miðað við fjölda þeirra var 

tíðni þeirra hærri í þeim kvarða en tíðni drengja. Tíðnin breyttist úr 30% í 43% meðal 

drengja og úr 5% í 16% meðal stúlkna í undirkvarðanum „frammistöðu ótti“. Tíðnin 

breyttist úr 30% í 41% meðal drengja og úr 7% í 25% meðal stúlkna í kvarðanum 

„félagskvíði alls“. Tíðni breyttist úr 41% í 58% meðal drengja og úr 10% í 34% meðal 

stúlkna í kvarðanum „aðskilnaðar- og ofsakvíði“. Breyting á tíðni var mest í þeim 

kvarða og flestu drengirnir voru yfir klínískum mörkum á þeim kvarða og flestu 

stúlkurnar einnig eftir undirkvarðanum „höfnun/auðmýking“ (sjá töflur 11 og 17). 

Hlutföll þátttakenda sem voru yfir klínískum mörkum í CDI kvarðanum 

breyttust talsvert þegar miðað var við heildarfjölda og skoðað innan hvors kynjahóps 

fyrir sig (sjá mynd 14). Hlutfall drengja breyttist úr 13% í 19% en hlutfall stúlkna 

breyttist úr 8% í 28% sem þýðir að hlutfallslega fleiri stúlkur voru með einkenni 

þunglyndis yfir klínískum mörkum þegar miðað var við fjölda stúlkna í stað 

heildarfjölda. Það er í samræmi við nokkrar rannsóknir sem tilgreina að algengara sé að 

stúlkur greinist með þunglyndi sem fylgikvilla (Ghanizadeh, o.fl., 2008; Ghanizadeh, 

2009; Loeber og Keenan, 1994; Sassi, 2010). Niðurstöður erlendra rannsókna hafa samt 

sem áður verið í besta falli misvísandi (Ghanizadeh, o.fl., 2008; Ghanizadeh, 2009; 

Loeber og Keenan, 1994). 

Skoðað var einnig hvort kynjamunur væri á meðalskori þátttakenda á öllum 

þremur kvörðunum. Það var ekki munur á meðalskori í Mótþróakvarðanum eftir 

kynjum. Það var munur á meðalskori MASC og CDI kvarðanna þar sem meðalskor 
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drengja var hærra en meðalskora stúlkna á MASC kvarðanum og meðalskor stúlkna var 

hærri en meðalskor drengja á CDI kvarðanum. Þær niðurstöður eru í samræmi við að 

hlutfallslega fleiri drengir voru yfir klínískum mörkum í MASC kvarðanum og 

hlutfallslega fleiri stúlkur voru yfir klínískum mörkum á CDI kvarðanum. 

Samláttur raskana 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á háa tíðni fylgikvilla meðal barna með 

ADHD og leitt í ljós að ADHD án fylgikvilla er frekar undantekning en regla. 

(Biederman, o.fl., 1991; Daviss, 2008; Jarrett og Ollendick, 2008; Kadesjö og Gillberg, 

2001; Keiley, o.fl., 2003; Oland og Shaw, 2005). Um 87% barna með ADHD eru með 

einn fylgkvilla og um 67% eru með fleiri en einn (Daviss, 2008; Gillberg o.fl., 2004; 

Ghanizadeh, 2009; Harpin, 2005; Matson og Neble-Schwalm, 2007; Takahashi, o.fl., 

2007). Þegar einn fylgikvilli er til staðar virðast líkur á fleiri fylgikvillum aukast 

(Daviss, 2008). August og félagar (1996) skoðuðu tíðni fylgikvilla á meðal 318 barna á 

aldrinum 4-16 ára með ADHD. Þeir lögðu ýmsa skimunarlista og spurningarlista fyrir 

rúmlega 7000 börn í 1-4 bekk í 22 skólum í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að tíðni fylgikvilla jókst ef annar fylgikvilli var til staðar. Þegar einn fylgikvilli var 

til staðar var tíðnin 18%, fyrir mótþróaþrjóskuröskun, 7% fyrir hegðunarröskun, 3% 

fyrir lyndisraskanir og 6% fyrir kvíða. Ef fylgikvillarnir voru tveir eða fleiri þá jókst 

tíðnin upp í 32% fyrir mótþróaþrjóskuröskun, 12% fyrir hegðunarrröskun, 30% fyrir 

lyndisraskanir og 34% fyrir kvíða. Samkvæmt þessum niðurstöðum var tíðni samsláttar 

skoðaður og talið var að tíðni fleiri en eins fylgikvilla væri hærri en raunin var en í 

heildina var samsláttur raskana aðeins meðal 16% þátttakenda. Þar af var aðeins einn 

þátttakandi sem var yfir klínískum mörkum í öllum kvörðunum í könnuninni. Alls sjö 

þátttakendur voru yfir klínískum mörkum í Mótþróakvarðanum og MASC kvarðanum. 

Samkvæmt Mireault og félaga (2008) greinast mótþróaþrjóskuröskun og kvíði oftar 

saman en af hreinni tilviljun þar sem um 30% þeirra barna sem greind eru með 

mótþróaþrjóskuröskun eru einnig greind með kvíða. Þar með var talið að fleiri 

þátttakendur væru yfir klínískum mörkum í Mótþróakvarðanum og MASC kvarðanum 

og að samsláttur einkenna meðal mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða yrði meira áberandi. 

Aðeins tveir þátttakendur voru yfir klínískum  í Mótþróakvarðanum og CDI kvarðanum 

en flestir voru yfir klínískum mörkum í MASC og CDI kvörðunum eða átta 

þátttakendur. Athyglisvert var að flestir þátttakendur voru með samslátt milli einkenna 

kvíða og þunglyndis til staðar sem voru yfir klínískum mörkum og vísað er til umræðu 
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um samsláttar þunglyndis og kvíða (sjá bls. 41). Sú umfjöllun beinist að birtingarmynd 

þessara raskana meðal barna. Þunglyndi er algengur fylgikvilli meðal barna með kvíða, 

en kvíði er ekki algengur fylgikvilli meðal barna með þunglyndi. Kvíði birtist yfirleitt 

fyrst og svo kemur þunglyndi á eftir. Það hefur verið umræða um að þunglyndi og kvíði 

séu aðskildar en tengdar raskanir (Sameroff, o.fl., 2000). Meðal yngri barna passar best 

tilgátan um eina blandaða röskun af þunglyndi og kvíða. Meðal eldri barna passar best 

að þunglyndi og kvíði séu aðskildar raskanir. Önnur tilgáta er að þunglyndi og kvíði séu 

eina og sama röskunin (Sameroff, o.fl., 2000). Það er erfiðara að aðskilja þunglyndi og 

kvíða hjá börnum og unglingum heldur en fullorðnum. ADHD er t.d algengasta 

röskunin meðal barna en þunglyndi og kvíði eru ekki eins algengar (Sameroff, o.fl., 

2000).  

Samsláttur raskana var þar með ekki algengur meðal þátttakenda sem kom á 

óvart vegna algengi þess í erlendum rannsóknum. Í rannsókn August og félaga (1996) 

og Kadesjö og Gillberg (2001) var notast við úrtak úr almennu þýði og þar með hefði 

mátt áætla að tíðni samsláttar yrði hærri í þessari rannsókn þar sem notast var við úrtak 

úr klínísku þýði. Í erlendu rannsóknunum var samt sem áður tíðni fleiri en þessa þriggja 

fylgikvilla ADHD skoðaðir (August, o.fl., 1996; Biederman, o.fl., 1991; Kadesjö og 

Gillberg, 2001). Það gæti jafnvel útskýrt hvers vegna samsláttur var algengari í 

rannsóknum þeirra. Einnig hefði samsláttur á röskunum í þessari rannsókn  hugsanlega 

verið meðal fleiri þátttakenda ef börn allra foreldrar sem tóku þátt hefðu lokið við 

könnunina.  

Ásamt því að skoða samslátt raskana meðal barna greind með ADHD þá var 

könnuð skörun einkenna mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða, þ.e. hvort einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar hefðu áhrif á einkenni kvíða. Líkt og áður hefur komið fram 

hafa tengsl mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða ekki verið rannsökuð nægjanlega, 

sérstaklega í almennum þýðum (Mireault, o.fl., 2008). Vanlíðan barna sem eru kvíðin er 

oftar en ekki tjáð í hegðunarvanda og litið er svo á að viðbrögð barnanna gæti verið ein 

leið fyrir þau til að takast á við kvíða og áhyggjur því þau ná að forða sér úr aðstæðum 

með skapofsaköstum, rifrildum, reiði og öðrum einkennum mótþróaþrjóskuröskunar 

(Garland og Garland, 2001; Mireault, o.fl., 2008). Þar af leiðandi gæti 

mótþróaþrjóskuröskun verið greind hjá barni sem í raun er með kvíða (Garland og 

Garland, 2001; Mireault, o.fl., 2008). Það er merkilegt hvað þetta málefni hefur verið 

tiltölulega lítið rannsakað miðað við mögulega tíðni þess og áhrif á líðan, greiningu og 

meðferð barna (Garland og Garland, 2001). Samkvæmt niðurstöðum 
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aðfallsgreiningarinnar í þessarri rannsókn skýrðust einkenni mótþróaþrjóskuröskunar 

ekki af einkennum kvíða. Þar með má álykta að þegar einkenni kvíða jukust breyttust 

einkenni mótþróaþrjóskuröskunar ekki og staðfestu þar af leiðandi ekki hugmyndir 

Garland og Garland (2001) og Mireault og félaga (2008) um skörun einkenna þessara 

raskana. Hér gæti lág tíðni mótþróaþrjóskuröskunar mögulega haft áhrif þar sem 

einkenni mótþróaþrjóskuröskunar hefðu hugsanlega geta skýrst af einkennum kvíða ef 

fleiri þátttakendur hefðu verið yfir klínískum mörkum á heildarstigum 

Mótþróakvarðans. 

Munur á meðalskori þátttakenda eftir aldri og uppruna greiningar  

Upphaf einkenna mótþróaþrjóskuröskunar er yfirleitt í kringum sex ára aldur (Garland 

og Garland, 2001; Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001; 

Wagner, 2008). Þunglyndi barna er afar sjaldgæft á leikskólaaldrinum, eykst á 

grunnskólaaldrinum og er svo algengast á unglingsárunum. Tíðni þunglyndis 

margfaldast sem sagt með aldrinum  (Kronenberger og Meyer, 2001; Luby, 2011; Ryan, 

2005; Sameroff, o.fl., 2000). Upphaf einkenna kvíða er í kringum sjö ára aldur 

(Mazzone, o.fl., 2007; Sameroff, o.fl., 2000). Þar sem upphaf einkenna og tíðni raskana 

getur verið ólíkt eftir aldri var munur á meðalskori þátttakenda allra kvarðanna skoðaður 

eftir aldursbili, aldursbilin voru 8-10 ára, 11-12 ára, 13-15 ára. Það var ekki munur á 

meðalskori þátttakenda í neinum af þeim þrem kvörðum eftir aldursbilum. Meðalskor 

var samt sem áður hæst á aldursbilinu 8-10 ára í mótþróakvarðanum sem er í samræmi 

við það að yngri börn greinast frekar með mótþróaþrjóskuröskun (Garland og Garland, 

2001; Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 2001; Wagner, 2008). 

Meðalskor MASC og CDI voru hæst í aldursbilinu 11-12 sem er í samræmi við það að 

tíðni kvíða og þunglyndis eykst með aldrinum (Kronenberger og Meyer, 2001; Luby, 

2011; 2000; Mazzone, o.fl., 2007; Ostrander, o.fl., 2006; Ryan, 2005; Sameroff, o.fl., 

2000).  

 Einnig var skoðað hvort aldur hefði áhrif á einkenni mótþróaþrjóskuröskunar, 

kvíða og þunglyndis. Hvort að breyting yrði á einkennum eftir aldri, það er hvort 

einkenni raskananna aukist eða minnki með auknum aldri. Engin breyting var á 

einkennum eftir aldri. Einkennin jukust hvorki eða minnkuðu með auknum aldri 

þátttakenda. Þær niðurstöður komu mjög á óvart þar sem einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar ættu að minnka með aldri og einkenni kvíða og þunglyndis að 

aukast með aldri miðað við ólíkt upphaf einkenna raskana og ólíka tíðni eftir aldri 
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(Garland og Garland, 2001; Hamilton og Armando, 2008; Kronenberger og Meyer, 

2001; Luby, 2011; Ryan, 2005; Sameroff, o.fl., 2000; Wagner, 2008). 

Loks, var skoðaður munur á meðalskori þátttakenda eftir uppruna greiningar. Öll 

börnin sem tóku þátt í könnuninni voru greind með ADHD og spurt var um uppruna 

greiningar. Það var ekki munur á meðalskori hjá þátttakendum í neinum af þeim þrem 

kvörðum eftir uppruna greiningar. Þar með má álykta að meðalskorin væru svipuð hjá 

þátttakendum á hverjum kvarða fyrir sig óháð því hver uppruni greiningar var. Þörf 

þótti á að athuga hvort hugsanlega hefði verið einhver munur á alvarleika einkenna 

fylgikvillana, eftir því hvar barnið hefði verið greint með ADHD, en samkvæmt 

niðurstöðum virtist svo ekki vera. 

Tilgáta rannsóknar 

Þar sem tíðni fylgikvilla hefur verið mikið rannsökuð meðal barna greindra með ADHD 

og minna er vitað um tíðni þeirra hér á landi var aðalmarkmið og áhersla 

rannsóknarinnar að skoða tíðni fylgikvilla barna með ADHD og hvort sú tíðni væri 

svipuð og erlendar rannsóknir tilgreina (Anastopoulos, o.fl., 2011; Biederman og 

Faraone, 1998; Cumyn, ofl., 2009; Daviss, 2008; Ghanizadeh, 2009; Gillberg, o.fl., 

2004; Harrison, o.fl., 2011; Harty, o.fl., 2009; Rommelse, o.fl., 2009; Spencer, o.fl., 

2007; Volk, o.fl., 2005). Megintilgáta rannsóknarinnar var því sú að tíðni fylgikvilla 

ADHD á Íslandi sé svipuð og erlendar rannsóknir gefa til kynna, það er, að tíðni 

mótþróaþrjóskuröskunar sé á bilinu 30-50% og að tíðni þunglyndis og kvíða sé á bilinu 

15-30%. Tilgáta rannsóknarninnar stóðst að hluta til þar sem tíðni þunglyndis var 

svipuð og tilgreint er í erlendum rannsóknum. Tíðni kvíða var aðeins hærri en tíðni 

mótþróaþrjóskuröskunar var mun lægri. 

Ekki aðeins var tilgáta rannsóknar um tíðni fylgikvilla meðal íslenskra barna 

greindra með ADHD rannsökuð heldur einnig önnur atriði. Tíðni fleiri en eins 

fylgikvilla meðal barnanna var einnig rannsökuð. Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

ADHD án fylgikvilla er frekar undantekning en regla. (Biederman, o.fl., 1991; Daviss, 

2008; Jarrett og Ollendick, 2008; Kadesjö og Gillberg, 2001; Keiley, o.fl., 2003; Oland 

og Shaw, 2005). Færri þátttakendur voru með fleiri en einn fylgikvilla en talið var að 

yrðu, en samkvæmt erlendum rannsóknum er talið að einn fylgikvilli auki tíðni á öðrum 

(Daviss, 2008). Einnig var rannsakaður munur á milli kynja í tíðni fylgikvilla og 

meðalskori kvarðanna. Fleiri drengir en stúlkur voru yfir klínískum mörkum í öllum 

kvörðunum, og voru því með einkenni mótþróaþrjóskuröskunar, kvíða og þunglyndis til 



  

110 
 

staðar sem voru yfir klínískum mörkum á heildarskorum kvarðanna. Aftur á móti voru 

hlutfallslega fleiri stúlkur yfir klínískum mörkum á heildarstigum Mótþróakvarðans og 

heildarskori CDI kvarðans þegar skoðað var innan hvors kynjahóps fyrir sig. Það átti 

ekki við um einkenni kvíða. Munur var á meðalskori drengja og stúlkna þar sem 

meðalskor stúlkna var hærra í CDI kvarðanum en meðalskor drengja var hærra í MASC 

kvarðanum. Ekki var munur á meðalskorum kynjanna í Mótþróakvarðanum.  

Ennfremur var rannsakaður munur á meðalskori þátttakenda á kvörðunum eftir 

aldri og uppruna greiningar en enginn munur var á meðalskori þátttakenda eftir aldri né 

uppruna greiningar. 

Með vísun til umfjöllunar, hér að framan (sjá bls. 40), þar sem fjallað var um 

skörun einkenna og tengsl mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða, var einnig könnuð skörun 

sameiginlegra einkenna varðandi mótþróaþrjóskuröskun og kvíða. Það var ekki skörun 

meðal einkenna mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða, það er einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar skýrðust ekki af einkennum kvíða.  

Mikilvægt þótti að skoða öll þessi atriði hér að framan til að bæta við þá 

mikilvægu umræðu um fylgikvilla íslenskra barna með ADHD og áhrifavalda á 

einkenni þeirra fylgikvilla. Einnig gefa niðurstöður rannsóknarinnar mögulega ákveðinn 

grundvöll fyrir fleiri rannsóknum á þessu umræðuefni hér á landi í framtíðinni. 

Veikleikar rannsóknar 

Þótt mikil gagnsemi sé að faraldsfræðilegum rannsóknum verður að gæta varúðar í 

túlkun niðurstaðna og vera vakandi gagnvart þeim þáttum sem geta skekkt niðurstöður. 

Það sem gæti mögulega skekkt niðurstöður eru atriði sem fjallað var um hér að framan 

líkt og aldur þátttakenda og það að þátttakendahópurinn valdi sig sjálfur. Það að hafa 

sleppt spurningu 9 í CDI kvarðanum, þar sem spurt er um sjálfsvígshugsanir, getur 

einnig hafa skekkt niðurstöður. Það gæti hafa leitt til vanmats á tíðni þunglyndis. Einnig 

var kynjahlutfall ójafnt en hafa ber í huga að ADHD er algengara meðal drengja 

(Ramtekkar, o.fl., 2010). Þátttakendafjöldi hefði mátt vera meiri en með stærra úrtaki 

hefði verið hægt að fá ennþá skýrari mynd af tíðni fylgikvillanna. Ennfremur gæti 

uppsetning spurningakvarðanna hugsanlega hafa haft áhrif á niðurstöður um tíðni 

fylgikvilla. Uppsetning var rafræn og foreldrar barnanna áttu að aðstoða börn sín við að 

svara kvörðunum. Viðvera foreldra gæti hugsanlega hafa skekkt niðurstöður að því leyti 

að börnin hafi jafnvel ekki endilega verið hreinskilin í svörum sínum sem gæti hafa leitt 

ofmats og/eða vanmats á líðan þeirra og tíðni fylgikvillanna.  
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 Annar veikleiki rannsóknarinnar var að ekki fengust upplýsingar um tíðni 

námserfiðleika meðal barnanna né félagslega stöðu þeirra. Það hefði verið athyglisvert 

að sjá hversu mikið af einkennum kvíða og þunglyndis þeir þættir hefðu skýrt. Eins 

hefði verið gagnlegt að hafa upplýsingar um meðferð barnanna, hvort þau voru í eða 

búin að ljúka einhverskonar meðferð þegar þau svöruðu könnun rannsóknarinnar. 

Ástæða þess að þessi atriði voru ekki skoðuð var vegna þess að reynt var að hafa 

könnunina sem stysta til að hámarka svarhlutfall. 

 

Styrkleikar rannsóknar 

Þrátt fyrir að veikleikar rannsóknarinnar séu nokkrir eru styrkleikarnir margir. Í 

fyrsta lagi er lítið um faraldsfræðilegar rannsóknir á börnum hér á landi. Mikilvægt er 

að auka slíkar rannsóknir því þær eru einmitt nauðsynleg viðbót við veigamikla umræðu 

um hver tíðni fylgikvilla sé meðal íslenskra barna sem eru greind með ADHD og hvað 

sé hægt að gera til takast á við það. Einnig til að kanna hvaða þættir gætu haft áhrif á 

tíðni fylgikvilla og hvaða þættir gætu spornað við því að tíðnin aukist. Sem sagt hvernig 

sé hægt að fyrirbyggja háa tíðni og hvaða leiðir séu árangursríkar í þeim efnum. Einnig 

geta slíkar rannsóknir bætt hagsmuni og líðan barnanna þar sem aukin þekking leiðir til 

bættrar þjónustu fyrir þau eins og breytt stefna í skólum, aukin fræðsla og viðeigandi 

úrræði. Í öðru lagi var úrtakið nokkuð stórt en til að fá sem skýrasta mynd af tíðni 

fylgikvilla er nauðsynlegt að hafa úrtakið eins stórt og mögulegt er. Í þriðja lagi var 

hægt að meta tíðni fylgikvilla meðal barnanna bæði með svörum foreldra og barna þar 

sem bæði foreldri og barn svöruðu könnun rannsóknarinnar. Í fjórða lagi náðu 

auglýsingar um rannsóknina til þátttakenda á öllu landinu gegnum ADHD samtökin og 

einnig til barna greind af mörgum ólíkum aðilum innan ólíkra stofnana. Þar með var 

ekki notast við afmarkaðan klínískan hóp. Loks voru þrír algengustu fylgikvillar meðal 

barna með ADHD athugaðir, ásamt samslátt þeirra og skörun, í einni og sömu 

rannsókninni. Þetta gefur mun betri mynd af fylgikvillum en rannsóknir þar sem tíðni 

einungis eins fylgikvilla er metin í einu. 

 

Lokaorð 

Þessi rannsókn býður upp á margt sem hægt er að gera í framhaldinu. Það væri mjög 

áhugavert að endurtaka rannsóknina með ennþá fleiri þátttakendum. Einnig væri 

áhugavert að hafa samanburðarhóp, bæði úr klínískum og almennum þýðum til að sjá 
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hver munurinn er á tíðni fylgikvilla meðal þessarra tveggja þýða. Eða jafnvel skoða 

aðeins tíðni fylgikvilla meðal barna í almennu þýði og bera saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Einnig væri áhugavert að skoða betur skörun einkenna þá 

sérstaklega meðal einkenna mótþróaþrjóskuröskunar og kvíða. Ennfremur, væri 

áhugavert að skoða tíðni annarra fylgikvilla, líkt og námserfiðleika, Tourette heilkennis 

og hegðunarröskunar og skoða betur kynjamun í tíðni mótþróaþrjóskuröskunar meðal 

barna með ADHD. Einnig væri áhugavert að skoða tíðni fylgikvilla yngri barna með 

ADHD eða á aldrinum 5-8 ára, þá sérstaklega tíðni mótþróaþrjóskuröskunar. Loks væri 

áhugavert að skoða námserfiðleika og félagslega stöðu þeirra barna sem eru með ADHD 

og fylgikvilla.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar styrkja mikilvægi þess að skoða tíðni 

fylgikvilla meðal íslenskra barna með ADHD nánar. Þær undirstrika að algengi 

fylgikvilla kallar ekki aðeins á fleiri rannsóknir heldur einnig á skimun fyrir þeim og 

aukna þekkingu svo unnt sé að bæta faglegt mat og fleiri viðeigandi úrræði. Rannsóknir 

á þessu sviði eru mikilvægar fyrir líðan og hagsmuni barna sem eru greind með ADHD 

og fyrir aðstandendur þeirra. Rannsóknin var því nauðsynlegt skref til að undirbyggja 

faglega og mikilvæga umræðu á Íslandi um ADHD og fylgikvilla þess.  
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Viðauki I 
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Viðauki II 

MASC 

 

Nafn:____________________________ Aldur:____ Dagsetning:_______ 

 

Á þessum lista er spurt um það sem þú hefur verið að hugsa undanfarið, hvernig þér 

hefur liðið og hvað þú hefur gert.  Dragðu hring utan um það atriði sem passar best við.  

Vinsamlegast svarið öllum atriðum og sleppið engu.  Einungis skal merkja við einn 

valmöguleika við hverja staðhæfingu. 

 

Hér eru tvö dæmi sem sýna þér hvernig þú átt að merkja við.  Í dæmi A ættir þú að 

draga hring utan um 1 ef þú hefur varla nokkurn tímann verið hrædd(ur) við hunda, en 1 

þýðir að atriðið á varla nokkurn tímann við um þig.  Í dæmi B ættir þú að draga hring 

um 2 ef þrumur og eldingar koma þér stundum úr jafnvægi en 2 þýðir að atriðið á 

stundum við um þig. 

Á 

aldrei 

við 

um 

mig 

Á 

næstum 

aldrei 

við um 

mig 

Á 

stundum 

við um 

mig 

Á 

oft 

við 

um 

mig 

 

Dæmi A – Ég er hrædd(ur) við hunda .....................          0            1 2 3 

Dæmi B – Þrumur og eldingar hræða mig................          0            1           2

 3 

 

Nú skalt þú reyna að svara hverju atriði sjálf(ur) og mundu að það eru engin rétt eða 

röng svör, svaraðu bara hvernig þér hefur liðið undanfarið. 

 

Á 

aldrei 

við 

um 

mig 

Á 

næstum 

aldrei 

við um 

mig 

Á 

stundum 

við um 

mig 

Á 

oft 

við 

um 

mig 

 

1 Ég finn fyrir streitu og taugaspennu 0 1 2 3 

2 Ég bið yfirleitt um leyfi 0 1 2 3 

3 Ég hef áhyggjur af því að fólk muni hlæja að 0 1 2 3 
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mér 

4 Ég verð hrædd(ur) ef foreldrar mínir fara í burtu 0 1 2 3 

5 Ég fylgist með því hvort hætta sé á ferðum 0 1 2 3 

6 Ég á erfitt með að ná andanum 0 1 2 3 

7 Tilhugsunin um að fara í útilegu hræðir mig 0 1 2 3 

8 Ég fæ skjálfta eða er taugaóstyrk(ur) 0 1 2 3 

9 Ég reyni að halda mig nálægt mömmu eða pabba 0 1 2 3 

10 Ég er hrædd(ur) um að aðrir krakkar muni gera 

grín að mér 

0 1 2 3 

11 Ég legg mig fram um að hlýðnast foreldrum 

mínum og kennurum 

0 1 2 3 

12 Ég fæ svima og finnst vera að líða yfir mig 0 1 2 3 

13 Ég kanna hlutina áður en ég geri eitthvað 0 1 2 3 

14 Ég hef áhyggjur af því að vera tekin(n) upp í 

tíma 

0 1 2 3 

15 Mér bregður 0 1 2 3 

16 Ég er hrædd(ur) um að öðrum finnist ég 

heimsk(ur) 

0 1 2 3 

17 Ég læt ljós loga á nóttunni 0 1 2 3 

18 Ég finn fyrir verk í brjóstkassanum 0 1 2 3 

19 Ég forðast að fara ein(n) án fjölskyldunnar 0 1 2 3 

20 Mér líður einkennilega, furðulega eða fæ 

óraunveruleikakennd 

0 1 2 3 

21 Ég reyni að gera það sem öðrum líkar 0 1 2 3 

22 Ég hef áhyggjur af því hvernig aðrir hugsa um 

mig 

0 1 2 3 

23 Ég forðast að horfa á kvikmyndir og 

sjónvarpsþætti sem hræða mig 

0 1 2 3 

24 Ég fæ hraðan hjartslátt eða hjartað sleppir úr 0 1 2 3 
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slögum 

25 Ég held mér fjarri því sem kemur mér úr 

jafnvægi 

0 1 2 3 

26 Ég sef við hliðina á einhverjum í fjölskyldunni 0 1 2 3 

27 Ég er eirðarlaus og á nálum 0 1 2 3 

28 Ég reyni að gera allt nákvæmlega rétt 0 1 2 3 

29 Ég hef áhyggjur af því að verða mér til skammar 0 1 2 3 

30 Ég verð hrædd(ur)þegar ég ek um í bíl eða í 

strætó 

0 1 2 3 

31 Ég fæ í magann 0 1 2 3 

32 Ef ég fer úr jafnvægi eða verð hrædd(ur) læt ég 

strax einhvern vita af því 

0 1 2 3 

33 Ég verð taugaóstyrk(ur) ef ég þarf að koma fram 0 1 2 3 

34 Ég óttast vont veður, er myrkfælin(n), 

lofthrædd(ur) eða hrædd(ur) við dýr eða skordýr 

0 1 2 3 

35 Ég er skjálfhent(ur) 0 1 2 3 

36 Ég fullvissa mig um að allt sé í lagi 0 1 2 3 

37 Mér finnst erfitt að biðja aðra krakka að leika 

við mig 

0 1 2 3 

38 Ég er sveitt(ur) í lófunum eða mér er kalt á 

höndunum 

0 1 2 3 

39 Ég er feimin(n) 0 1 2 3 

 

Takk fyrir að svara listanum.   
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Viðauki III 

CDI - kvarðinn

 

1.

Ég er stundum leið(ur).

Ég er oft leið(ur).

Ég er alltaf leið(ur).

2.

Mér mun aldrei takast neitt sem ég ætla

að gera.

Ég er ekki viss um að mér muni takast

það sem ég ætla að gera.

Mér tekst ágætlega það sem ég ætla að

gera.

3.

Ég geri flest nógu vel.

Ég geri margt vitlaust.

Allt sem ég geri er vitlaust.

4.

Mér finnst margt skemmtilegt.

Mér finnst sumt skemmtilegt.

Mér finnst aldrei neitt skemmtilegt.

5.

Ég er alltaf vond(ur).

Ég er oft vond(ur).

Ég er stundum vond(ur).

6.

Ég hugsa stundum að eitthvað slæmt

eigi eftir að koma fyrir mig.

Ég er hrædd(ur) um að eitthvað slæmt

eigi eftir að koma fyrir mig.

Ég er viss um að eitthvað slæmt      

eigi eftir að koma fyrir mig.

7.

Ég hata sjálfa(n) mig.

Ég er óánægð(ur) með sjálfa(n) mig

Ég er ánægð(ur) með sjálfa(n) mig.

8.

Allt slæmt sem gerist er mér að kenna.

Margt slæmt sem gerist er mér að kenna.

Það sem er slæmt er sjaldnast mér að

kenna.

9.

Ég hugsa ekki um að drepa mig.

Ég hugsa um að drepa mig en ég myndi

ekki gera það.

Mig langar til að drepa mig.

10.

Mig langar til að gráta á hverjum degi.

Mig langar oft til að gráta.

Mig langar stundum til að gráta.

11.

Það er alltaf eitthvað sem angrar mig.

Það er oft eitthvað sem angrar mig.

Stundum er eitthvað sem angrar mig.

12.

Mér finnst gaman að vera innan um aðra.

Mér finnst sjaldan gaman að vera innan

um aðra.

Mér finnst alls ekki gaman að vera innan

um aðra.

13.

Ég get ekki ákveðið mig.

Mér finnst erfitt að ákveða mig.

Ég á auðvelt með að ákveða mig.

14.

Ég er ánægð(ur) með það hvernig ég lít 

út.

Það er ýmislegt athugavert við útlit mitt.

Ég er ljót(ur).
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15.

Ég verð alltaf að neyða mig til að læra 

heima.

Ég verð oft að neyða mig til að læra 

heima.

16.

Ég á alltaf erfitt með svefn.

Ég á oft erfitt með svefn.

Ég sef ágætlega.

17.

Ég er stundum þreytt(ur).

Ég er oft þreytt(ur).

Ég er alltaf þreytt(ur).

18.

Ég hef oftast litla matarlyst.

Það kemur oft fyrir að ég hef litla 

matarlyst.

Ég hef góða matarlyst.

19.

Ég hef ekki áhyggjur af verkjum og 

sársauka.

Ég hef oft áhyggjur af verkjum og 

sársauka.

Ég hef alltaf áhyggjur af verkjum og 
sársauka.

20.

Ég er ekki einmanna.

Ég er oft einmanna.

Ég er alltaf einmanna.

21.

Mér finnst aldrei gaman í skólanum.

Mér finnst stundum gaman í skólanum.

Mér finnst oft gaman í skólanum.

22.

Ég á marga vini.

Ég á nokkra vini en ég vildi að ég ætti 

fleirri.

23.

Mér gengur vel í skólanum.

Mér gengur ekki eins vel í skólanum 

og áður.

Mér gengur illa í fögum sér mér gekk 

vel í áður.

24.

Ég get aldrei verið jafngóð(ur) og aðrir

krakkar.

Ég get verið jafngóð(ur) og aðrir krakkar

ef mig langar til þess.

Ég er alveg jafngóð(ur) og aðrir krakkar.

25.

Í rauninni þykir engum vænt um mig.

Ég er ekki viss um að nokkrum þyki vænt

um mig.

Ég er viss um að einhverjum þykir vænt

um mig.

26.

Ég geri venjulega það sem mér er sagt

að gera.

Ég geri sjaldnast það sem mér er sagt

að gera.

Ég er geri aldrei það sem mér er sagt

að gera.

27.

Mér semur við aðra.

Ég rífst oft við aðra.

Ég er alltaf að rífast við aðra.
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Viðauki IV 

Auglýsing fyrir félagsmenn ADHD samtakanna 

 

 

Auglýsing 

Vegna rannsóknarinnar 

Sjálfsmynd barna með ADHD, eignunarstíll þeirra og líðan. 

 

Kæru félagsmenn ADHD samtakanna 

 

Við erum að gera rannsókn á fylgikvillum, sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan 8 til 15 ára 

barna (fædd 1996 til 2003) sem hafa verið greind með ADHD. Eignunarstíll felst í því 

hvernig börn meta eigin hegðun og hegðun annarra, ásamt því hvernig þau túlka 

aðstæður og atburðir sem þau lenda í. Rannsókn þessi er meistaraverkefni Söru Tosti og 

Guðlaugar Marion nemenda í sálfræði við Háskóla Íslands, undir leiðsögn Urðar 

Njarðvík, lektors og sálfræðings sem einnig er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. 

 Líðan barna með ADHD hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að staða barna sem greind hafa verið með ADHD varðandi 

sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan sé verri heldur en hjá jafnöldrum sem ekki hafa greinst 

með ADHD. Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að það virðist óalgengara að börn séu 

með ADHD án fylgikvilla. Þunglyndi, kvíði og mótþróaþrjóskuröskun eru dæmi um 

algenga fylgikvilla hjá börnum með ADHD.  

Rannsakendur leita því að börnum á aldrinum 8 til 15 ára (fædd 1996 til 2003) 

og foreldrum eða forráðamönnum þeirra til þess að taka þátt í þessari rannsókn, sem sett 

hefur verið upp á rafrænan hátt. Í upphafi verða nokkrar bakgrunnsspurningar og örfáar 

spurningar um líðan barnsins fyrir foreldra eða forráðamenn og því næst spurningar 

fyrir börnin sjálf. Spurningarnar fyrir börnin tengjast sjálfsmynd þeirra, eignunarstíl og 

líðan.  

 

Ef þið hafið áhuga á að taka þátt eða einhverjar spurningar vinsamlegast hafið 

samband við Söru í netfangið sat2@hi.is eða Guðlaugu í netfangið gmm1@hi.is og þær 

munu senda ykkur frekari upplýsingar og tengil inn á könnunina. 

 

Engar greiðslur eru í boði vegna þátttöku í rannsókninni. 

Tekið skal fram að þeir sem hafi samband eru með því aðeins að lýsa yfir áhuga sínum á 

því að fá frekari upplýsingar, ekki að skuldbinda sig til þátttöku. 

 

Með fyrirfram þökkum og von um góðar undirtektir,  

Urður Njarðvík, barnasálfræðingur og lektor við Háskóla Íslands (urdurn@hi.is, sími: 

525-5957), Sara Tosti, meistaranemi í sálfræði (sat2@hi.is ) og Guðlaug Marion 

Mitchison, meistaranemi í sálfræði (gmm1@hi.is ) 
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