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Útdráttur 

Einhverfurófsraskanir einkennast af frávikum í hegðun sem oftast koma fram í 

barnæsku og má rekja til röskunar í taugaþroska en einkennamynd hvers einstaklings 

er ólík að fjölda, styrk og samsetningu einkenna. Börn og unglingar með röskun á 

einhverfurófi greinast oft með einhverjar aðrar geðraskanir samhliða og sú algengasta 

er kvíðaröskun. Kvíðaraskanir eru ástand sálfræðilegrar streitu sem einkennast af 

neikvæðum tilfinningum og hegðunarlegum, lífeðlislegum og hugrænum viðbrögðum 

við yfirvofandi ógn. 

Notast er við mat á aðlögunarfærni við greiningu á einhverfurófsröskun til að 

meta hæfni einstaklingsins til þess að takast á við kröfur daglegs lífs, til dæmis færni í 

félagslegum samskiptum og getu sem þarf til þess að sjá um sjálfan sig. Börn með 

einhverfurófsröskun hafa skerta aðlögunarfærni miðað við hugræna getu. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða áhrif kvíðaraskana á aðlögunarfærni barna sem greind 

eru með einhverfurófsröskun. Búist var við því að aðlögunarfærni barna með 

einhverfurófsröskun og samhliða kvíðaröskun sé slakari heldur en þeirra sem 

eingöngu hafa einhverfurófsröskun. 

Þátttakendur voru 282 börn sem að fengu greiningu einhverfurófsröskunar á 

aldrinum sjö til sautján ára hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Barna- og 

Unglinga Geðdeild Landsspítalans samkvæmt ICD-10. Munur á aðlögunarfærni barna 

með og án samhliða kvíðagreiningu var metinn með t-prófum.  

Af þeim 282 börnum og unglingum sem greind voru með einhverfurófsröskun 

voru 29 þeirra (10,3%) einnig greind með einhverja kvíðaröskun. Niðurstöður voru 

ekki í samræmi við tilgátu sem rannsakendur settu fram þar sem þær bentu til að börn 

með kvíðagreiningu auk einhverfurófsröskunar séu betur stödd varðandi 

aðlögunarfærni.  

 
 
Lykilorð: einhverfa, einhverfurófsraskanir, aðlögunarfærni, VABS-II og kvíðaraskanir. 
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Inngangur 

Einhverfurófsraskanir (e. autism spectrum disorders; ASD) eru flokkaðar sem 

taugaþroskaraskanir (e. neurodevelopmental disorders) og einkennast þær af 

skerðingu í félagslegu samspili, frávikum í máli og tjáskiptum sem og sérkennilegri 

áráttukenndri hegðun (APA, 2013). Þeir sem að glíma við röskun á einhverfurófi eiga 

flestir í erfiðleikum með félagslega gagnkvæmni, óyrt samskipti, að lýsa eða skýra frá 

eigin hugsunum og tilfinningum sem og með að þróa sambönd við aðra. Allt veldur 

þetta mikilli skerðingu á félagslegu samspili (APA, 2013; Leventhal og Amaral, 

2000). Frávik í máli og tjáskiptum felst meðal annars í að börn tjá sig ekki í töluðu 

máli né beita öðrum aðferðum til tjáningar. Sum tala steglt (e. stereotyped) mál, sem 

felst í stöðugum endurtekningum og/eða erfiðleikum við að halda uppi samræðum. 

Sérkennileg og áráttukennd hegðun birtist í tilhneigingu til fastheldni við rútínu, 

endurteknum mynstrum fastmótaðrar hegðunar, óvenjulegra viðbragða við skynörvun 

sem og það hversu upptekin þau geta verið af sérkennilegum (e. idiosyncratic) 

áhugamálum (Lord og Bishop, 2010).  

Einhverfurófsraskanir 

Eins og nafnið gefur til kynna þá endurspeglar hugtakið einhverfurófsraskanir róf 

einkenna sem koma ólíkt fram milli einstaklinga og eru misalvarleg. Það að 

einstaklingur sé með röskun á einhverfurófi segir ekki til um einstaka áskoranir eða 

styrkleika hans, þar sem að það er ekki til neitt sem hægt er að kalla dæmigert barn, 

ungling eða fullorðinn með einhverfurófsröskun (Charman, 2008). 

Leo Kanner var fyrstur manna til þess að tala um einhverfu og lýsa henni sem 

sérstöku heilkenni. Kanner notaði hugtakið “early infantile autism” til þess að lýsa 

ellefu ára gömlum dreng sem bæði átti erfitt með breytingar á rútínu og samskipti við 

annað fólk. Auk þessara einkenna tók hann líka eftir seinkun í málþroska, 
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málörðugleikum, endurteknum hegðunarmynstrum og óvenjulegum talsmáta (Kanner, 

1943). Á þeim tíma var meðal annars talið að einhverfueinkenni barna væru komin til 

vegna persónuleika foreldra og uppeldisaðferða þeirra. Sú hugmynd varð tiltölulega 

langlíf en rannsóknir síðustu ára hafa afsannað hana (Jordan, 1999).  

Hans Asperger lýsti árið 1944 börnum sem að glímdu við það sem hann 

kallaði “autistic psychopathy”. Þar skýrði hann frá erfiðleikum þeirra við að nálgast 

aðra og halda uppi samræðum sem og erfiðleikum þeirra við að horfa í augu annarra 

og að sýna tilfinningar. Auk þess lýsti hann klunnalegum hreyfingum barnanna sem 

og að þau hefðu sértæk, áráttukennd áhugamál. Þau börn sem að Asperger lýsti áttu 

jafnan ekki við málörðugleika að glíma og töluðu jafnvel mikið um áhugamál sín 

(Sæmundsen og Guðmundsdóttir, 2004; Jordan, 1999).  

Um tíma var einhverfa skilgreind sem undirflokkur geðklofa (e. 

schizophrenia) (Wing og Potter, 2002) en aukin vitneskja og rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þetta eru aðskildar, ótengdar raskanir. Þannig að þegar að 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization; WHO) gaf út handbók 

sína um flokkun og greiningar sjúkdóma árið 1975 þá var bernskueinhverfa (e. 

childhood autism) skilgreind sem sjálfstæð röskun, ótengd geðklofa. Þar var hún sett í 

flokk gagntækra þroskaraskana (e. pervasive developmental disorders) en hugtakið 

vísar til þess hversu afgerandi áhrif slíkar raskanir hafa á þroska einstaklings 

(Volkmar og Klin, 2005; Wing og Potter, 2002; Wing og Gould, 1979).  

Einkenni einhverfurófsraskana 

Eins og fram hefur komið er einkennamynd hvers einstaklings með röskun á 

einhverfurófi einstök. Einkennin haldast yfirleitt frekar stöðug í tíma þótt að 

einhverjar breytingar geti orðið á hegðun og áhugasviði einstaklings með 

einhverfurófsröskun. Þróun röskunarinnar er mismunandi á milli einstaklinga en 
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algengt er að frávik í félagslegum samskiptum og boðskiptum fari að koma í ljós seint 

á fyrsta aldursári. Auk þess er þroskaframvinda barna með einhverfurófsröskun 

hægari en gengur og gerist hjá heilbrigðum börnum (Charman, 2008; Lord, Cook, 

Leventhal og Amaral, 2000; Volkmar og Klin, 2005).  

Vandi einstaklinga með einhverfurófsraskanir í félagslegum samskiptum getur 

verið tiltölulega vægur allt til þess að vera mjög alvarlegur. Þarfir hvers og eins fyrir 

stuðning og aðstoð í samskiptum eru því mjög ólíkar. Vegna erfiðleika við og jafnvel 

lítils áhuga á að eiga í félagslegum samskiptum, hefur börnum með röskun á 

einhverfurófi oft verið lýst á þann veg að það sé líkt og þau séu í eigin heimi. Þekkt er 

að ung börn með einhverfurófsröskun bregðist ekki við því þegar að einhver reynir að 

ná athygli þeirra með því til dæmis að veifa höndum eða klappa og heldur ekki við því 

þegar að einhver segir nafnið þeirra. Sum þeirra eru ófús við að leyfa öðrum að snerta 

sig og rétta ekki fram hendurnar til þess að vera tekin upp. Mörg þeirra sýna 

takmarkaðar tilfinningar og bregðast fálega við faðmlögum eða öðrum merkjum um 

umhyggju annarra (APA, 2013; Lord, o.fl., 2000).   

Algengt er að börn með einhverfurófsraskanir eigi sjaldan frumkvæði að 

félagslegum samskiptum. Yfirleitt taka þau ekki þátt í leikjum eins og “gjugg-í-borg” 

eða “Kalli-litli-könguló”. Þau sýna oft lítinn áhuga á því að leika við önnur börn. Þrátt 

fyrir að þau geti flest átt í samskiptum við aðra þá eru félagstengsl og samskipti af 

þeirra hálfu oft yfirborðsleg (e. artificial) og einhliða. Það hefur svo áhrif á getu þeirra 

til þess að mynda og viðhalda vinasamböndum (APA, 2013; Lord, o.fl., 2000).   

Það getur verið erfitt fyrir börn og unglinga með einhverfurófsröskun að taka 

þátt í óformlegum (e. unscripted) athöfnum eða aðstæðum, eins og til dæmis “að 

hanga” (e. hangout/chill) með jafnöldrum, þar sem að engin formúla liggur að baki 

því hvernig samskipti eða hegðun slíkar athafnir innihalda. Þeim reynist auðveldara 
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að taka þátt í athöfnum eða leik þar sem að skýrar reglur gilda og þau geta vitað hvers 

sé ætlast til af þeim. Sum eldri börn á vægari enda rófsins hafa löngun til þess að 

eignast vini og að vera samþykkt meðal jafnaldra. Sú óvenjulega og jafnvel 

óviðeigandi félagshegðun sem að mörg þeirra sýna getur orðið til þess að jafnöldrum 

þeirra finnist þau á einhvern máta óþægileg í umgengni, vandræðaleg eða of áköf, og 

þeim er því stundum hafnað af jafnöldrum. Það eitt og sér getur svo aukið á 

félagslegan vanda þeirra og aukið líkurnar á því að þau þrói með sér kvíða eða 

þunglyndi (Lord o.fl., 2000).  

Hjá börnum með einhverfurófsröskun er eitt algengasta endurtekna 

hegðunarmynstur sem þau sýna endurteknir kækir með höndum eða fingrum, til 

dæmis þörf til þess að blaka höndunum endurtekið. Þessi flokkur hegðunar hefur á 

íslensku fengið heitið staglkennd hegðun eða stimm (e. stereotype behaviour eða 

stereotypies). Talið er að um helmingur ungra barna með einhverfurófsröskun sýni 

allavega eitt form staglkenndrar hegðunar og að algengi þess aukist því lægri sem 

greindartala einstaklings er. Annað dæmi um endurtekið hegðunarmynstur er það 

þegar að einstaklingur sýnir bergmæli (e. echolia). Bergmæli lýsir sér þannig að 

ákveðin orð eða setningar eru algjörlega tekin úr samhengi, endurtekin óvenjulega og 

jafnvel óviðeigandi mörgum sinnum (Bjarnadóttir, Sæmundsen og Jónsdóttir, 2014).  

Flóknari athafnir, eins og skipulagsárátta, er algengari hjá eldri börnum á 

vægari enda rófsins. Þetta á til dæmis við um matarvenjur og uppröðun hluta í 

herberginu þeirra. Þá birtist áráttukennd hegðun til dæmis þannig að barn eyði löngum 

stundum við að flokka og raða öllum hlutunum í herberginu sínu eða að barn krefjist 

þess að borða matinn sinn í ákveðinni röð, eftir lit matar og/eða áferð matarins. Einnig 

er talað um áráttukennda hegðun þegar að börn gera ákveðnar athafnir tengdar hegðun 

að nokkurskonar hefð (e. rituals). Dæmi um slíka hegðunartengda hefð er þegar að 
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barn ítrekað kveikir og slekkur ljós til skiptis eða gengur viðstöðulaust fram og til 

baka um herbergi (Lord, o.fl., 2000).  

Tilhneigingin er sú að einstaklingar með einhverfurófsröskun eigi sér fremur 

fá eða einhæf áhugamál. Jafnframt eiga þau það til að sökkva sér mjög djúpt ofan í 

það sem á annað borð vekur áhuga þeirra. Börn með röskun á einhverfurófi eiga það 

til að þróa með sér gríðarlega hrifningu á sérkennilegum og afmörkuðum 

viðfangsefnum. Það á við um áhugamál sem að þykja viðeigandi fyrir þeirra 

aldursflokk en þau ganga lengra en flest önnur börn og ákafinn er meiri en eðlilegt 

getur talist. Einnig á það við um áhugamál þar sem að viðfangsefnið er talið 

óvenjulegt fyrir aldur þeirra; dæmi um slíkt er áhugi á fæðingar- og dánardögum allra 

forseta Bandaríkjanna (Lord, o.fl., 2000).  

Sumir þeirra einstaklinga sem glíma við röskun á einhverfurófi hafa eða sýna 

einhverja snilligáfu eða sérstakan hæfileika, á mjög afmörkuðu sviði, sem getur verið 

langt yfir aldurssvarandi getu eða jafnvel þeirra eigin getu á öðrum sviðum. Á 

íslensku er ekki til eitt gott hugtak, þó hægt væri að tala um einhverfa snillinga eða 

jafnvel sértæka snillinga út frá enska fræðiheitinu autistic savants. Nýlegar rannsóknir 

benda til þess að hlutfall þessara einstaklinga hafi hingað til verið stórlega vanmetið. 

Þar sýnir ein slík að af 137 þátttakendum rannsóknarinnar sem voru með 

einhverfurófsröskun þá bjuggu 39 þeirra (28,5%) yfir hugrænum yfirburðum eða 

snilligáfum á einhverju sviði. Niðurstöðurnar túlka rannsakendur svo að allt að 

þriðjungur einstaklinga með einhverfurófsröskun hafi einhverskonar snilligáfu 

(Howlin, Goode, Hutton og Rutter, 2009).  

Oft eru einstaklingar með einhverfurófsröskun með óvenjulega skynjun og 

glíma við erfiðleika tengda henni (Jónsdóttir, 2014b). Til dæmis eru mörg börn með 

röskun á einhverfurófi ofurnæm fyrir skynáreitum og reyna því jafnvel að komast hjá 
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þeim. Sum þeirra eru ofurnæm fyrir snertingu en snertingin sjálf veldur þeim þá 

óþægindum eða vanlíðan. Þó er talið að þau eigi auðveldara með snertingu sem þau 

stjórna sjálf heldur en snertingu af hálfu annarra. Þetta ofurnæmi við skynáreitum 

birtist til dæmis í því að einstaklingur vilji alls ekki klæðast fatnaði úr einhverju 

ákveðnu efni, þar sem að snerting við efnið eða skrjáf í því veldur hugsanlega 

óþægindum. Einnig er ofurskynnæmi við hljóðáreitum algengt, annaðhvort almennt til 

dæmis tengt hljóðstyrk eða sértækt, eins og tengt baðherbergjum og hljóðáreitum sem 

þar myndast, til dæmis hávaða í handþurrku eða hljóðinu í klósetti þegar sturtað er 

niður (Jónsdóttir, 2014a; Jónsdóttir, 2014b). 

Orsakir einhverfurófsraskana 

Þrátt fyrir þann fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á einhverfurófsröskunum er 

enn ekki vitað með vissu hvað veldur þeim. Hinsvegar eru ýmsar tilgátur um bæði 

áhættuþætti sem og mögulega orsakavalda. Erfðir eru áhættuþáttur fyrir 

einhverfurófsraskanir og hafa erfðafræðilegar rannsóknir á fjölskyldumeðlimum 

þeirra sem hafa röskun á einhverfurófi rennt stoðum undir þá kenningu (Rutter, 

2005b). Talið er að fjöldi ólíkra gena spili þar inn í (Charman, 2008) þar sem að nú er 

ljóst að arfgengi er sjaldnast bundið einu ákveðnu víkjandi eða ríkjandi geni 

(Einarsson, 2014).  

Sterkur erfðaþáttur einhverfurófsraskana hefur líka komið í ljós í 

tvíburarannsóknum þótt þær sýni ekki allar nákvæmlega sömu niðurstöður. Þannig er í 

rannsókn Folstein og Rutter frá árinu 1977 sýnt fram á 36% líkur á því að 

einhverfurófsraskanir komi fram hjá báðum eineggja tvíburum (36% samsvörun) en 

engin slík samsvörun fannst hjá tvíeggja tvíburum. Einnig kom fram 82% samsvörun 

hjá eineggja tvíburum sem og 10% samsvörun hjá tvíeggja tvíburum þegar skoðuð 

voru frávik í vitsmunaþroska. Þetta er talið varpa ljósi á hversu stórt hlutverk 
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erfðatengdir áhættuþættir spila í þróun einhverfurófsraskana (Einarsson, 2014). Þó má 

benda á að í grein Rutter frá árinu 2005, kemur fram að erfðaþáttur einhverfu milli 

eineggja tvíbura sé á bilinu 60-90% (Rutter, 2005b), þessar tölur eru því enn mjög 

ónákvæmar þótt þær gefi vísbendingu um mögulegar aðstæður í þýði. 

  Auk erfðafræðilegra áhættuþátta hefur umhverfi töluverð áhrif á líf allra 

einstaklinga, ekki síður þeirra sem eru með einhverfurófsraskanir. Ekki er hægt að 

segja að þættir umhverfisins einir og sér útskýri eða orsaki einhverfurófsraskanir en 

aðstæðubundnir þættir og umhverfisþættir geta haft áhrif á birtingarmynd þeirra gena 

sem einstaklingur ber í arfgerð sinni, þar sem að framvinda hvers og eins í þroska er 

að öllum líkindum alltaf afleiðing af samspili umhverfis og erfða (Frith og Happé, 

2005). Síðari ár hafa komið fram ýmsar hugmyndir um áhrif umhverfisþátta sem eiga 

við mismikil rök að styðjast. Til dæmis hafa verið gerðar rannsóknir á áhættu vegna 

hækkaðs aldurs foreldra við barneignir þar sem að hærri aldur feðra við getnað virðist 

vera áhættuþáttur fyrir einhverfurófsraskanir. Einnig er ljóst að inntaka móður á 

lyfjum á meðgöngu getur haft einhver og allt að verulegum áhrif á þroskaferil fósturs 

(Einarsson, 2014). 

  Jafnframt hafa komið fram ýmsar getgátur leikmanna og falsspámanna um 

áhættuþætti einhverfurófsraskana í umhverfinu sem að hafi gríðarleg neikvæð áhrif á 

þroska barna og geti orsakað röskun á einhverfurófi. Af þeim heimasmíðuðu 

orsakakenningum ber rangt mataræði og bólusetningar ungbarna oftast á góma. Engar 

rannsóknir er að finna sem að styðja þessar orsakakenningar (Wing og Potter, 2002; 

Charman, 2008) þrátt fyrir að þær lifi oft góðu lífi meðal almennings. 

Algengi einhverfurófsraskana 

Greiningum raskana á einhverfurófi hefur farið fjölgandi undanfarna áratugi og hefur 

sú staðreynd hvorki farið framhjá vísindamönnum, sem að vinna hörðum höndum að 
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því að útskýra og skilja hana, né almenningi þar sem að ýmsum misgóðum 

ósannreyndum útskýringum er jafnvel haldið á lofti sem sannleika. Það skiptir miklu 

máli að reyna að komast til botns í því, með gagnreyndum aðferðum, hvað veldur. 

Sumir halda því fram að aukninguna sé að rekja til þátta eins og breytinga í 

greiningarviðmiðum, aukinnar vitundarvakningar innan samfélaga um raskanir á 

einhverfurófi, menningarmuns og betri, nákvæmari matstækja við greiningar (Matson 

og Kozlowski, 2011). Í dag er augljóslega mun meira vitað um einhverfurófsraskanir 

heldur en þegar að Kanner lýsti einhverfu fyrstur manna árið 1943. Aukin þekking 

gerir það að verkum að auðveldara reynist að greina einstaklinga með raskanir á 

einhverfurófi heldur en hér áður fyrr sem að getur útskýrt aukningu í greiningum að 

einhverju leyti (Charman, 2008; Kim, Leventhal, Koh, o.fl., 2011). 

Hafist var handa við að rannsaka algengi einhverfu á níunda áratug síðustu 

aldar. Þá töldu menn að einhverfuraskanir væru fátíðar og um þrír til fimm af hverjum 

tíu þúsund einstaklingum voru greindir með einhverfu. Einn helsti fræðimaður heims 

á sviði algengis einhverfurófsraskana, Eric Fombonne, skoðaði 43 rannsóknir sem að 

allar fjölluðu um tíðni slíkra raskana en hann lagði sérstaka áherslu á nítján þeirra. 

Allar rannsóknirnar áttu það sameiginlegt að hafa verið birtar á árunum 2000-2008. 

Niðurstaða Fombonne var sú að algengi einhverfurófsraskana væri á bilinu 30 til 67,4 

einstaklingar af hverjum tíuþúsund fæddum (Fombonne, 2009; Sæmundsen, 2014). 

Hér er vert að benda á að samkvæmt þessum rannsóknum eru drengir í miklum 

meirihluta þeirra sem greinast með röskun á einhverfurófi en talið er að hlutfallið sé 

þrír til fjórir drengir á móti hverri stúlku (Fombonne, 2009). 

Árið 1977 birtist í Læknablaðinu fyrsta rannsóknin á algengi einhverfu á 

íslandi en að rannsókninni stóð geðlæknirinn Guðmundur T. Magnússon. Miðað við 

niðurstöður hennar hefðu átt að fæðast um tvö börn árlega hérlendis með einhverfu 
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þar sem að hann fann 19 börn með einhverfu fædd á árabilinu 1964-1973 (sem 

samsvaraði um 4,4 af hverjum 10.000).  

Árið 2001 var önnur íslenskra rannsókna um algengi einhverfurófsraskana 

birt. Hún byggði á gögnum sem að fengust í desember árið 1998 hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins annars vegar og hjá Barna- og Unglingageðdeild Landspítalans 

(BUGL) hins vegar. Rannsóknin var unnin af þeim Páli Magnússyni og Evald 

Sæmundsen. Þar kom fram að tíðni einhverfurófsraskana hjá einstaklingum sem að 

fæddir voru árin 1974-84 var 3,8 af hverjum tíuþúsund fæddum og kynjahlutfallið var 

þrír drengir á móti einni stúlku (Magnússon og Sæmundssen, 2001). 

Nýjasta íslenska rannsóknin á tíðni einhverfurófsraskana var birt árið 2013 en 

hún fjallar um einstaklinga fædda á árunum 1994-1998. Samkvæmt henni er algengi 

einstaklinga sem greindir eru með einhverfu 33,7 af hverjum tíuþúsund en 

kynjahlutfallið 2,1 drengur á móti einni stúlku. Auk þess er vert að benda á að í 

rannsókninni kemur einnig fram að samanlagt algengi allra einhverfurófsraskana á 

Íslandi sé mun hærra eða um 120,1 af hverjum tíuþúsund (1, 2%) með kynjahlutfallið 

2,8 drengir á móti hverri stúlku (Sæmundssen o.fl., 2013; Sæmundsen, 2014). 

Greiningar einhverfurófsraskana 

Við greiningar andlegra sjúkdóma í Evrópu, þar með talið á Íslandi, notast 

sálfræðingar, læknar og geðlæknar við sjúkdómsgreiningarhandbókina The 

International Classification of Diseases-10 (ICD-10), sem er gefin út af Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni. Handbókin hefur verið kölluð Alþjóðleg tölfræðiflokkun 

sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála á íslensku. Bókin inniheldur upplýsingar, 

flokkunarkerfi og greiningarskilmerki fyrir alla líffræðilega sem og andlega sjúkdóma 

sem að eru þekktir og viðurkenndir af stofnuninni. Íslensk heilbrigðisyfirvöld tóku 
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ICD-10 í notkun 1. janúar árið 1997 og síðan þá hefur hún verið notuð til greininga 

sjúkdóma hér á landi (Beck og Halldórsson, 1997).  

Í Bandaríkjunum notast geðheilbrigðisstarfsmenn við Handbók ameríska 

geðlæknafélagsins, APA, en greiningarhandbókin kallast The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5). Sú handbók inniheldur í grunninn 

það sama og ICD-10, flokkun sjúkdóma og greiningarskilmerki þeirra, en fjallar 

aðeins um andlega sjúkdóma. Flokkun á öllum þekktum andlegum sjúkdómum og 

skilgreiningar þeirra í DSM-5 eru ekki nákvæmlega eins og í ICD-10. Í núgildandi 

útgáfu sjúkdómagreiningarkerfisins DSM-5 eru allar raskanir á einhverfurófi komnar 

undir eina regnhlíf sem að kallast einhverfurrófsraskanir. Regnhlífarflokkurinn 

einhverfurófsraskanir inniheldur allar þær raskanir sem að eldri útgáfur flokkuðu í 

sundur. Það á við um einhverfu, Aspergersheilkenni (e. asperger syndrome), 

ótilgreinda þroskaröskun (e. pervasive developmental disorder unspecified), 

Rettsheilkenni (e. rett syndrome) og upplausnarþroskaröskun (e. other childhood 

disintegrative disorder) – það er að segja öll þeirra einkenni og ólíkar birtingarmyndir. 

Einstaklingar eru sem sé ekki lengur greindir með ólíka tegund einhverfuröskunar 

heldur fá þeir greiningu á rófi einhverfueinkenna. Með því að beita þessari nálgun er 

hægt að meta alvarleika röskunarinnar þvert á öll möguleg einkenni og stuðningsþörf 

hvers einstaklings út frá því (APA, 2013). Ekki verður farið nánar í útskýringar á 

greiningarviðmiðum DSM-5 þar sem að þátttakendur þessarar rannsóknar voru 

búsettir á Íslandi og fengu greiningu einhverfurófsröskunar miðað við skilgreiningar 

ICD-10. Samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu eru einhverfuraskanir undirflokkar í 

hópi gagntækra þroskaraskana (e. pervasive developmental disorders, F84). Það er þó 

þörf að minna á að þar sem gagntækar þroskaraskanir eru keimlíkar en ólíkar að 

alvarleika að þá er oft í því samhengi talað um einhverfuróf eða róf einhverfueinkenna 
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sem svipar óneitanlega til flokksins einhverfurófsraskanir í greiningarkerfi Ameríska 

geðlæknafélagsins, DSM-5 (Fombonne, 2009). Flokkurinn Gagntækar þroskaraskanir 

inniheldur; 

Bernskueinhverfu (e. childhood autism, F84.0)  

Ódæmigerða einhverfu (e. atypical autism, F84.1) 

Rettsheilkenni (e. rett syndrome, F84.2) 

Upplausnar þroskaröskun (e. other childhood disintegrative disorder, F84.3) 

Ofvirkniröskun með skerðingu í vitsmunaþroska og staglhreyfingum (e. 

overactive disorder associated with mental retardation and stereptyped 

movements, F84.4) 

Aspergersheilkenni (e. asperger syndrome, F84.5) 

Röskun á einhverfurófi (e. other pervasive developmental disorders, F84.8) 

Gagntæka þroskaröskun, ótilgreinda (e. pervasive developmental disorder 

unspecified, F84.9) 

  

Hér að neðan verður leitast við að skýra stuttlega frá þeim röskunum sem falla í 

flokkinn gagntækar þroskaraskanir í sjúkdómsgreiningarhandbókinni ICD-10 til 

glöggvunar á því kerfi sem að notað er á Íslandi við greiningar einhverfurófsraskana. 

Bernskueinhverfa  
Helstu einkenni bernskueinhverfu eru ýmiskonar hömlur á þroska sem koma fram í 

tjáningu, félagslegu samspili auk fastmótaðrar, endurtekinnar hegðunar. Þessi 

einkenni koma fram fyrir þriggja ára aldur. Auk þessa einkenna fylgja oft önnur 

ótilgreind vandkvæði eins og ofsahræðsla (e. phobias), svefntruflanir, truflanir við 

fæðuinntöku, skapofsaköst (e. temper tantrums) og jafnvel sjálfskaðandi hegðun 

(WHO, 1993). Greiningarskilmerki bernskueinhverfu má sjá í Viðauka 1. 
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Ódæmigerð einhverfa  
Einstaklingar eru greindir með ódæmigerða einhverfu þegar að næstum öll 

greiningarskilmerki bernskueinhverfu eru uppfyllt en eitthvað vantar þó uppá eða 

þegar að einkenni röskunarinnar komu fram eftir þriggja ára aldur. Einnig kemur 

röskunin oftast fram hjá einstaklingum sem glíma við mikla þroskahömlun (WHO, 

1993). 

Rettsheilkenni 
Fyrst ber að nefna að Rettsheilkenni hefur einungis fundist hjá stúlkum. Röskunin 

lýsir sér þannig að barn virðist þroskast eðlilega fyrstu mánuði ævi sinnar. Eftir það 

verður afturför eða stöðnun í þroska barnsins sem að veldur einhverri eða algerri 

töpun á þá áður áunnum málþroska, hreyfifærni (e. locomotion) og notkun handa. 

Einnig hægist á höfuðvexti einstaklingsins. Flestum tilfellum af Rettsheilkenni fylgir 

óhjákvæmilega mjög alvarleg skerðing í vitsmunaþroska (e. severe mental 

retardation) (WHO,1993). 

Upplausnarþroskaröskun  
Þessi röskun lýsir sér með því að þroski einstaklings virðist algerlega eðlilegur framan 

af eða að minnsta kosti fyrstu tvö ár ævinnar og minnir því á Rettsheilkenni að 

einhverju leyti. Eftir það verður stöðnun í þroska sem og mikil afturför á nokkrum 

mánuðum sem að birtist í því að einstaklingurinn týnir algerlega hæfni sem hann hafði 

fyrir á ýmsum sviðum þroska, til dæmis bæði í málþroska og hreyfiþroska. Oftast 

fylgir einnig algert áhugaleysi fyrir umhverfi sínu, fastmótaðar endurteknar hreyfingar 

og einhverfu-lík (e. autistic-like) vanhæfni í félagslegu samspili og samskiptum 

(WHO, 1993). 
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Ofvirkniröskun með skerðingu í vitsmunaþroska og staglhreyfingum  
Í ICD-10 er tekið fram að þessi röskun sé illa skilgreind og óvíst sé með réttmæti 

hennar innan sjúkdómsfræðilegrar flokkunar (e. uncertain nosological validity). Börn 

sem að fá þessa greiningu eiga það sameiginlegt að glíma við gríðarlega skerðingu í 

vitsmunaþroska, en öll hafa þau greindartölu 35 eða lægri. Einnig sýna þau sterk 

einkenni ofvirkniröskunar með athyglisbresti sem og sértæka, einkennandi hegðun og 

hegðunarmynstur. Auk þessa geta fylgt ýmisskonar raskanir á eða seinkun í þroska, 

bæði afmarkaður vanþroski sem og almennur (WHO, 1993). 

Aspergersheilkenni  
Í upphafi á útskýringu röskunarinnar í ICD-10 er tekið fram að þessi röskun sé illa 

skilgreind og óvíst sé með réttmæti hennar innan sjúkdómsfræðilegrar flokkunar. 

Einstaklingur sem er með Aspergersheilkenni glímir við skerðingu í þroska á sumum 

þeirra sviða sem koma fram í bernskueinhverfu en þó ekki í vitsmunaþroska. Það er 

lykilmunur á bernskueinhverfu og Aspergersheilkenni að ekki kemur fram skerðing né 

töf í vitsmunaþroska eða málþroska hjá börnum með Aspergersheilkenni. Röskunin 

ber oft með sér auðsjáanlegan klunnaskap (e. marked clumsieness) sem kemur til 

dæmis fram í klunnalegum hreyfingum eða öðrum veikleikum í hreyfifærni (WHO, 

1993). Greiningarskilmerki Aspergersheilkennis má sjá í Viðauka 2. 

Röskun á einhverfurófi  
Einstaklingar sem að fá þessa greiningu hafa einkenni sem að tilheyra vægari enda 

einhverfurófsins. Nánari útskýringu var ekki að finna í opinberri vefútgáfu af ICD-10. 

Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind  
Einstaklingur fær greiningu ótilgreindrar gagntækrar þroskaröskunar ef að hann 

uppfyllir almenn einkenni gagntækra þroskaraskana en ákveðin einkenni eða 

upplýsingar vantar til þess að hægt sé að greina nákvæmlega hvaða röskun 

einstaklingurinn glímir við (WHO, 1993). 
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Grunur um að barn glími mögulega við röskun á einhverfurófi getur vaknað 

hjá foreldrum, kennurum, heilbrigðisstarfsmönnum, þroskaþjálfum á leikskóla eða 

einhverjum öðrum sem á í tíðum samskiptum við barnið. Algengt er að foreldrar komi 

fyrstir auga á möguleg einkenni eða taki eftir því að barnið þeirra virðist þroskast ólíkt 

öðrum börnum. Greining röskunar á einhverfurófi er alltaf byggð á atferli 

einstaklingsins þar sem ekki er til neitt líffræðilegt próf til þess að staðfesta slíka 

röskun. Ef að grunur vaknar um að einstaklingur sé með einhverfurófsröskun fer í 

gang ferli þar sem að þroski viðkomandi er metinn eins hlutlægt og hægt er. Ýmsir 

matslistar eru notaðir við slíka skimun en þroski og aldur einstaklings ræður mestu 

um það við hvaða lista fagaðilar styðjast, þar sem að listarnir hafa mismunandi 

eiginleika og eru ætluð ólík hlutverk. Út frá slíku grunnmati er tekin ákvörðun um 

hvort að barni sé vísað áfram til frekari greiningar (Jónsdóttir, 2014a; Sigurjónsdóttir, 

2014). Máli ungra barna er vísað áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins en 

greiningar einhverfurófsraskana hjá eldri börnum fara einnig fram á Barna- og 

Unglingageðdeild Landspítalans (BUGL). Einnig eru einhverjir sem að fá greiningu 

hjá einkaaðilum, en það á oftar við um eldri einstaklinga (Sigurjónsdóttir, 2014).   

Þegar að mál barns er tekið fyrir á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fer 

fram þverfagleg greining á þeim erfiðleikum sem barnið glímir við. Markmið 

greiningarferlisins er að draga upp eins skýra mynd af því hvernig röskun barnsins 

birtist og mögulega hægt er. Með því að kortleggja einstaklinginn, þroska hans, færni, 

styrkleika og veikleika er hægt að meta þarfir hans á úrlausnum, aðstoð og stuðningi í 

daglegu lífi. Leitast er við að skýra frá samsetningu og samspili atferlismynstra, 

félagslegra samskipta, tungumáls og tjáningar sem og áráttukenndrar hegðunar. Í 

greiningarferlinu er einnig lagt mat á líkams- og taugaþroska barnsins, 
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vitsmunaþroska, málþroska, skyn- og hreyfiþroska, aðlögunarfærni, hegðun og líðan 

barnsins, umhverfi þess og aðstæður innan fjölskyldu (Sigurjónsdóttir, 2014).   

Íhlutanir og úrræði við áskorunum einhverfurófsraskana 

Sérfræðingar hafa í gegnum árin þróað ólík form þjálfunar og kennslu fyrir börn og 

ungmenni með einhverfurófsraskanir. Mikilvægi þess að gerðar séu rannsóknir á 

gagnsemi þessara aðferða ætti að vera augljóst en ágæti sumra af þessum aðferðum 

hefur verið haldið fram án þess að fyrir liggi niðurstöður rannsókna sem sýni fram á 

jákvæð eða lífsgæðisaukandi áhrif þeirra (Lilienfeld, 2005). Mikilvægt er að 

sérfræðingar notist við gagnreyndar aðferðir við þjálfun og kennslu einstaklinga með 

einhverfurófsraskanir og telst aðferð gagnreynd ef að sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum að aðferðin skili jákvæðum árangri í hegðun og þroska. Samhliða því 

þarf sérfræðingur að skrá nákvæmlega framvindu meðferðarinnar til þess að fylgjast 

með því hvort hún beri tilætlaðan árangur eða ekki, þar sem að enn hefur ekki fundist 

ein leið sem að hefur jákvæð áhrif fyrir alla á einhverfurófinu né heldur alla færni- 

eða hegðunarþætti sem geta fylgt þeim röskunum (Stefánsdóttir, 2014). 

Heildstæðar áætlanir (e. comprehensive program) eru einstakstaklingsmiðaðar, 

yfirgripsmiklar áætlanir um hvernig þjálfun og kennslu skal háttað og ná þær til allra 

þroskaþátta. Þar er sömu aðferðafræði fylgt við alla þjálfun og kennslu sem og að 

áætlunin byggir á fræðilegum grunni. Á Íslandi er mikið notast við tvær heildstæðar 

aðferðir, sér í lagi fyrir leikskólabörn á einhverfurófinu. Þær eru atferlisíhlutun (e. 

behavioral intervention) sem að byggir á grunni hagnýtrar atferlisgreiningar (e. 

applied behavior analysis), og skipulögð kennsla (e. structured learning) sem byggir 

á aðferðum TEACCH hugmyndafræðinnar (Treatment and Education of Autistic and 

related Communication-handicapped Children). 
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Niðurstöður rannsókna á TEACCH hugmyndafræðinni gefa vísbendingar um 

gagnsemi aðferðarinnar en enn hafa ekki komið fram nægilega skýrar niðurstöður um 

ágæti árangurs af henni. Hinsvegar liggur urmull rannsókna að baki gagnsemi við 

notkun atferlisíhlutunar og er aðferðin því talin gagnreynd. Fjöldi niðurstaðna úr 

rannsóknum á aðferðum sem að byggja á hagnýtri atferlisgreiningu liggja fyrir þar 

sem að sýnt hefur verið fram á góðan árangur og aukin lífsgæði barna með 

einhverfurófsröskun þegar notast er við slíkar aðferðir (Stefánsdóttir, 2014). 

Þungamiðja TEACCH aðferðarinnar er áhersla á heildstæða 

einstaklingsmiðaða þjónustu og aðstoð fyrir einstaklinga með röskun á einhverfurófi 

og fjölskyldur þeirra. Hugmyndafræðin byggir á jákvæðu viðhorfi til einstaklinga á 

einhverfurófinu sem þurfi að mæta á ólíkan hátt eftir áhugasviði og styrkleikum hvers 

og eins. Einnig er rík áhersla lögð á að efla sjálfstæði og frumkvæði sem og að gengið 

er út frá því að viðkomandi fái og þurfi samfelldan stuðning og þjónustu til 

frambúðar. Hins vegar, þegar unnið er eftir aðferðum skipulagðrar kennslu, er lögð 

áhersla á skiljanlegt og skipulagt umhverfi þar sem að kennsluaðferðirnar byggja á 

sjónrænum stuðningi með táknum, hlutum, myndum eða skriflegum leiðbeiningum 

(Corsello, 2005; Mesibov og Shea, 2010). 

Hagnýt atferlisgreining snýst um það að fylgjast með hegðun einstaklings og 

reyna að skilja hana og hvaða áhrif umhverfið hefur á hegðunina. Atferlisíhlutun fyrir 

barn á einhverfurófi inniheldur jafnt atferlisþjálfun barnsins sjálfs sem og ráðgjöf, 

námskeið eða annað því um líkt fyrir foreldra barnsins og fagaðila sem að starfa með 

barninu. Í atferlisíhlutun er bæði unnið með að draga úr óviðeigandi hegðun barns, til 

dæmis sjálfsskaðandi hegðun, sem og að auka viðeigandi færni og hegðun eins og 

sjálfshjálp eða félagsfærni. Lögð er áhersla á samvinnu foreldra, starfsfólks skóla og 

annarra sem koma að uppeldi barnsins þar sem að sýnt hefur verið fram á að eftir því 
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sem þjálfunin er öflugri og meiri þeim mun meiri árangri skilar hún. Einnig virðist 

aðferðin skila bestum árangri ef þjálfun fer fram sem stærstan hluta dagsins, allt upp 

að 40 klukkustundum á viku (Granpeesheh, Terbox og Dixon, 2009). 

Sú færni sem barninu er talin mikilvæg er skilgreind og henni skipt upp í mörg 

minni skref sem talin eru viðráðanleg fyrir barnið. Smámsaman er barninu svo 

leiðbeint frá hinu einfalda yfir í hið flókna sem að til færninnar telur. Mikil áhersla er 

lögð á skráningar og árangursmat á námsframvindu barnsins til þess að fylgjast með 

því hvaða færni barnið hefur náð tökum á en einnig til þess að ákvarða komandi skref 

í þjálfun þess (Corsello, 2005; Granpeesheh, o.fl., 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

góðan árangur aðferðarinnar fyrir einstaklinga sem að hefja þjálfun eftir fimm ára 

aldurinn en að betri árangur náist og meiri jákvæð áhrif verði á þroskaframvindu 

barns hefjist þjálfunin fyrir fimm ára aldur. Það hefur því komið í ljós hvert mikilvægi 

snemmgreiningar er en einnig mikilvægi þess að snemmtæk, markviss íhlutun og 

þjálfun hefjist eins fljótt og auðið er (Werner, Dawson, Osterling og Dinno, 2000). 

Auk þessara tveggja aðferða er einnig notast við aðferðir til þess að hafa áhrif 

á afmarkaða þætti þroska og færni. Þar má nefna talþjálfun þar sem að lögð er áhersla 

á að vinna með þær hliðar málþroskans sem að barnið á í erfiðleikum með hverju 

sinni. Einnig má nefna tákn með tali (TMT) en markmiðið með því er að auka og 

þjálfa skilning og tjáningu - en aðferðin byggist á táknum, tali og látbragði. 

Félagshæfnisögur snúast um að með stuttum sögum sé hægt að lýsa félagslegum 

fyrirbærum, hugtökum og aðstæðum fyrir barninu á merkingarbæran hátt til þess að 

auka félagsfærni þess. Að lokum má má nefna hugræna atferlismeðferð (e. cognitive 

behavioral therapy) en hún er notuð við meðferð geðraskana og sýnt hefur verið fram 

á gagnsemi hennar, sér í lagi við meðferð á þunglyndi og kvíða. Þar er ætlunin að hafa 

áhrif á hugsanir, hegðun, tilfinningar og líkamleg viðbrögð einstaklingsins og 
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meðfram því að kenna honum aðferðir til þess að geta haft áhrif á eigin líðan 

(Jónsdóttir, Stefánsdóttir, Magnúsdóttir og Hjartardóttir, 2014). Auk þessara aðferða 

eru ýmsar fleiri leiðir til þess að kenna og þjálfa afmarkaða færni hjá einstaklingum 

með einhverfurófsröskun en ekki verður farið nánar í það hér. 

Helstu meðraskanir einhverfurófsraskana 

Börn með röskun á einhverfurófi greinast oft með einhverjar aðrar geðraskanir 

samhliða og þá er talað um þær sem meðraskanir. Algengsta samhliða greining er 

kvíði en 39,9% barna með einhverfurófsröskun eru talin vera einnig með kvíðaröskun 

(van Steensel, Bögels og Perrin, 2011). Mikilvægt er að fagaðilar séu vakandi fyrir 

kvíðaeinkennum barna með röskun á einhverfurófi svo hægt sé að veita þeim 

viðeigandi meðferð, sér í lagi börnum sem eru á vægari enda rófsins þar sem 

kvíðaraskanir eru algengari meðal þeirra (White, Oswald, Ollendick og Scahill, 2009). 

Mikilvægt er að greina kvíðaröskun samhliða einhverfurófsröskun og veita viðeigandi 

meðferð þar sem kvíðaeinkenni geta orðið til þess að hamlandi áhrif á daglegt líf 

vegna einhverfurófsröskunar verði enn meiri (Reaven, Blakeley-Smith, Culhane-

shelburne og Hepburn, 2012; White o.fl., 2009).  

 Þroskahömlun (e. intellectual disability) er einnig algeng meðröskun. 

Rannsókn Evald Sæmundsen og fleiri frá árinu 2013 benti til þess að tíðni 

þroskahömlunar samhliða einhverfurófsröskun væri um 34% en lengi vel var talið að 

um 70-80% þeirra sem að eru með röskun á einhverfurófi glímdu einnig við 

þroskahömlun. Vitað er að sum börn og unglingar með einhverfurófsröskun glíma við 

mikla eða mjög mikla skerðingu í vitmunaþroska og eiga því sérstaklega erfitt með yrt 

samskipti (e. verbal communication). Þeir einstaklingar þurfa augljóslega mikið og 

allt að því stöðugt eftirlit eða umsjón (Bjarnadóttir o.fl., 2014). Enn önnur algeng 

meðröskun einhverfurófsröskunar er athyglisbrestur með eða án ofvirkni. Komið hafa 
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fram rannsóknir þar sem að 31% barna mældust með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni (Leyfer o.fl., 2006). 

Kvíðaraskanir 

Talið er að flestir upplifi kvíða einhvern tíma á lífsleiðinni. Kvíði einkennist af 

lífeðlislegum viðbrögðum sem undirbúa líkamann til að takast á við álag og erfiðar 

aðstæður í lífinu. Í litlum mæli getur hann haft hvetjandi verkun á athafnir og nám. 

Kvíði getur hins vegar orðið of mikill og haft hamlandi (e. maladaptive) áhrif á 

daglegt líf (Zoëga, 2001).  

Sálfræðingar skipta kvíða í tvennt, ótta og áhyggjur. Ótti er aðallega 

hegðunarleg og lífeðlisleg svörun við tafarlausri hættu. Svörun við hræðsluáreiti er 

annað hvort að berjast (e. fight) eða flýja (e. flight). Áhyggjur eru aðallega hugræn 

svörun við hættu, þar sem einstaklingurinn hugsar um og undirbýr sig fyrir mögulega 

hættu framtíðarinnar (Barlow, 2002). Þegar kvíðinn er langvarandi (e. chronic) og til 

staðar án nokkurrar auðsjáanlegrar ástæðu þá er líklegt að um kvíðaröskun sé að ræða 

(Huebner, 2006). 

Kvíðaraskanir eru algengar og flóknar raskanir meðal barna og unglinga sem 

einkennast af neikvæðum tilfinningum, hugsunum og líkamlegri spennu (Mazzone 

o.fl., 2007). Algeng líkamleg einkenni eru aukinn hjartsláttur, magaverkur, 

höfuðverkur og svimi. Hugsanir barna í kvíða geta verið allt frá stöðugri 

sjálfsgagnrýni til þess að óttast um eigið líf (Huebner, 2006). Niðurrifshugsanir þar 

sem þau telja sér trú um að þeim eigi eftir að mistakast allt og að þau sjálf séu vonlaus 

eru algeng einkenni hugsana barna með kvíðaröskun (Barlow, 2002). Þau eru oft mjög 

vör um sig og stöðugt að leita að hættu (Huebner, 2006). Það þarf lítið til að koma 

þessum börnum úr jafnvægi og einhver þeirra geta átt það til að missa stjórn á skapi 
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sínu (Garland og Garland, 2001). Ímyndir eru algengar í kvíða, þar sem börn sjá fyrir 

sér það sem þau óttast mest (Mazzone o.fl., 2007).  

 Forðun er algeng afleiðing kvíða. Forðunarhegðun lýsir sér þannig að þegar 

börn eru í aðstæðum sem vekja upp kvíða þá eru viðbrögðin að forða sér frá þeim 

aðstæðum, til dæmis þykjast þau vera veik eða fela sig (Barlow, 2002; Beesdo, 

Knappe og Pine, 2009; Garland og Garland, 2001; Sameroff, Lewis og Miller, 2000). 

Flóttinn veldur hraðri niðursveiflu á óttanum og er því neikvætt styrktur (e. negatively 

reinforced). Þannig ef að börn ná alltaf að forðast það sem veldur þeim kvíða þá 

viðheldur forðunin kvíðanum (Barlow, 2002; Sameroff o.fl., 2000). 

Algengi kvíðaraskana 

Tíðni kvíðaraskana er að aukast og eru þær með algengustu geðröskunum hjá börnum 

og unglingum (Mazzone, o.fl, 2007; Sameroff o.fl., 2000). Á BUGL eru um 15% 

barna með kvíðaröskun sem fyrstu greiningu og 18% sem aðra greiningu. Á heildina 

litið er talið að algengi kvíðaraskana sé um 10-15% hjá börnum og ungmennum 

(Guðmundsdóttir, 2011).  

Tíðni kvíðaraskana er hærri hjá stúlkum heldur en hjá drengjum (Costello, 

Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003; Meltzer, Gatward, Goodman og Ford, 

2003). Rannsókn Costello og fleiri (2003) sýndi fram á að við 16 ára aldur þá hafi 

12,1% stúlkna og 7,7% drengja greinst með kvíðaröskun.  

Orsakir kvíðaraskana 

Það er algengt að börn með kvíða séu með fleiri en eina kvíðaröskun. Því er talið 

líklegt að það sé eitthvað af sameiginlegum þáttum sem séu orsakavaldar 

kvíðaraskana almennt. Ýmsir ólíkir þættir geta orsakað eða viðhaldið kvíða. Þeir eru 
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til dæmis erfðir, fjölskylda og uppeldi, hugrænir þættir og félagslegar aðstæður 

(Ginsburg og Silverman, 2000).  

 Í allsherjargreiningu (e. meta analysis) Hettema, Neale og Kendler (2001) á 

tvíburarannsóknum sem höfðu það markmið að áætla áhrif erfða á kvíðaraskanir 

reyndist Arfgengi kvíðaraskana vera 30-40%. Það er frekar lágt miðað við aðrar 

rannsóknir sem Hettema og fleiri hafa gert, en þar reyndist arfgengið vera 50-60%. 

Þessar niðurstöður benda til þess að áhrif erfða séu töluverð. En þar sem erfðir skýra 

ekki öll tilfelli kvíðaraskana er ljóst að það séu einnig aðrir þættir sem hafi áhrif.   

 Uppeldi og samskipti foreldra og barns hafa mjög mótandi áhrif á líf þess. Þau 

börn sem eiga foreldra með kvíða eru líklegri til að vera sjálf með kvíða. Bæði vegna 

erfða en líka vegna þess að fyrirmyndir barnanna eru foreldrar þeirra, samanber hið 

gamalkunna orðatiltæki - börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Foreldrar geta aukið 

á kvíðahegðun barna sinna með sinni eigin hegðun sem getur orðið til þess að börnin 

þróa með sér kvíðaraskanir (Ginsburg, Siqueland, Masia-Warner og Hedtke, 2004). 

Talið er að það séu tveir þættir sem einkenna uppeldi barna með kvíðaraskanir; annars 

vegar of mikil verndun og stjórnsemi en hins vegar neikvæðni og aðfinnslusemi. En 

stjórnun foreldra er talin vera aðalþátturinn í því að börn verði kvíðin (Rapee, 1997).   

 Hugsunarháttur barna með kvíðaraskanir er frábrugðinn hugsunum barna sem 

ekki eru með kvíðaraskanir í ýmsum aðstæðum. Þau hafa tilhneigingu til að hugsa á 

neikvæðari hátt en önnur börn. Eiga það til að gera of mikið úr aðstæðum og þau 

skortir trú á eigin getu til þess að takast á við þessar aðstæður. Þótt rannsóknir hafi 

sýnt fram á að hugsanir barna með kvíðaraskanir séu öðruvísi en hjá börnum án 

kvíðaraskana er óvíst hvort það sé orsök eða afleiðing kvíðans (Bögels og Zigterman, 

2000).  
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 Þau börn sem eru með kvíðaraskanir eru oft félagslega bæld sem getur bitnað 

á tengslum við vini og félaga. Oft eru þau feimin og draga sig í hlé í félagslegum 

aðstæðum (Silverman og Ginsburg, 1998). Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg 

einangrun frá jafnöldrum getur valdið kvíða en einnig öfugt. Þannig ekki er ljóst hvort 

félagsleg einangrun sé orsök eða afleiðing (Morris, 2004).  

Meðferð og framtíðarhorfur kvíðaraskana 

Hugræn atferlismeðferð er algengasta meðferðarleiðin og jafnframt ein sú 

áhrifaríkasta sem sálfræðingar nota fyrir einstaklinga með kvíðaraskanir (Clinical 

Knowledge, e.d.). Hugmyndafræðin sem meðferðin byggir á er sú að samband sé á 

milli lífeðlisfræðilegra kvíðaviðbragða, ógagnlegra hugsana og forðunar - og að kvíði 

viðhaldist vegna samspils þessara þátta. Þannig er markmiðið að kenna einstaklingi 

mótrök gegn ógagnlegum hugsunum sem valda óæskilegum tilfinningum og hegðun, 

auk þess er kennd færni til þess að skipta þeim út fyrir raunsærri og gagnlegri 

hugsanir (Sukhodolsky, Bloch, Panza og Reichow, 2013). Einstaklingi er markvisst 

kennt að breyta viðbrögðum sínum við kvíðavekjandi aðstæðum til þess að vinna bug 

á kvíðaeinkennum. Í meðferðinni er athyglinni beint að núverandi aðstæðum þar sem 

lögð er áhersla á að nota markviss vinnubrögð til þess að leysa vandamál. Allt þetta 

telur til hugræna hluta meðferðarinnar (Félag um hugræna atferlismeðferð, e.d.). Í 

atferlishlutanum er mjög oft notast við berskjöldun (e. exposure) þar sem einstaklingi 

er kennt að horfast í augu við kvíðavekjandi aðstæður án þess að grípa til 

hefðbundinnar kvíðahegðunar svo sem forðunar (Francis og Beidel, 1995). Þessi skref 

eru notuð jafnt hjá börnum sem fullorðnum (Moree og Davis III, 2010). 

 Við meðferð barna þarf að taka tillit til þess að börn eru ekki eins og fullorðnir. 

Sérstakt tillit þarf að taka til þess að börn eru meira fyrir að framkvæma heldur en 

fullorðnir og læra meira af því heldur en að hlusta. Meðferðarefnið verður að vera í 
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samræmi við þroska og hugræna getu, börn þurfa skýrari styrki en fullorðnir og þau 

hafa ekki sömu málfærni og fullorðnir og tjá sig því á ólíkan máta. Ef breytingar eru 

gerðar á hugrænni atferlismeðferð með þessi atriði í huga þá hentar hún börnum vel 

(Moree og Davis III, 2010).  

 Hugræn atferlismeðferð er vel viðurkennd og ráðleggja klíníska leiðbeiningar í 

Bretlandi (National Institute for Health and Care Excellence; NICE) að notast sé við 

hugræna atferlismeðferð við kvíða. Enda má oft má sjá snöggan árangur leiða af þessu 

meðferðarformi (Félag um hugræna atferlismeðferð, e.d.).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að samhliða hugræn atferlismeðferð og 

lyfjameðferð skila betri árangri heldur en annaðhvort hugræn atferlismeðferð eða 

lyfjameðferð ein og sér. Hópmeðferð virðist vera jafn áhrifarík og 

einstaklingsmeðferð fyrir börn með kvíða. Sýnt hefur verið fram á jákvæð 

langtímaáhrif meðferðarformsins (Silverman og Motoca, 2011).  

 Kvíðaraskanir eiga það til að vera þrálátar og langvinnar og geta þannig haft 

mikil og víðtæk áhrif á tilfinningalega virkni barna og unglinga. Oft eru ákveðin áreiti 

eða aðstæður sem valda kvíðanum sem verður til þess að þau forðast þær aðstæður. 

Það getur orðið til þess að þau missi af skemmtilegum atburðum sem önnur börn í 

kringum þau fá að upplifa (Bittner, Egger, Erkandli, Costello, Foley og Angold, 

2007). Þekkt er að börnum með kvíðaraskanir líður oft illa í skóla sem veldur því að 

þau geta átt erfitt með að einbeita sér að og sinna náminu (Martin, Costello og 

Simmons, 2008). Ef ekki er gripið inn í og meðferð veitt við kvíðanum þá eru börn 

með kvíðaraskanir líkleg til að lenda í langtíma vandræðum vegna kvíðans og geta 

einkenni hans versnað með tímanum. Því er mjög mikilvægt að viðeigandi meðferð sé 

veitt eins fljótt og auðið er svo framtíðarhorfur barnsins séu sem bestar (Strauss, 

Lease, Last og Francis, 1988).  
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Kvíðaraskanir hjá börnum á einhverfurófi  

Kvíði barna með einhverfurófsraskanir lýsir sér að mörgu leyti eins og hjá öðrum 

börnum en kemur oft upp við aðrar aðstæður en hjá börnum með eðlilegan þroska. 

Þannig lýstu mæður barna með einhverfurófsröskun í viðtalsrannsókn Ozivadjian, 

Knott og Magiati (2012) auknum lífeðlislegum kvíðaviðbrögðum og forðun frá 

aðstæðum sem vöktu upp kvíða. Til að mynda þegar breytingar voru gerðar á rútínu 

þeirra, í félagslegum aðstæðum þar sem þau eiga erfitt með að setja sig í spor annarra 

og viðkvæmni barnanna við skynáreitum. Þannig virðist að aðstæður sem vekja kvíða 

hjá börnum með einhverfurófsröskun tengist úrvinnslu upplýsinga í heila eða of miklu 

skynnæmi. Mæðurnar lýstu einnig vangetu barna sinna til að tjá sig um hugsanir sínar 

og kvíðavekjandi aðstæður með orðum heldur kom kvíðinn oft fram sem erfiðari 

hegðun.   

Leyfer og fleiri (2006) halda því fram að kvíði hjá börnum á einhverfurófi 

komi öðruvísi fram en hjá börnum með eðlilegan þroska. Þar sem kvíði barna með 

einhverfurófsraskanir beindist frekar að mörgum atriðum og var frekar viðvarandi (e. 

trait-like) og var ekki eins aðstæðubundinn (e. state-related) og hjá börnum með 

eðlilegan þroska og hefur umhverfið því minni áhrif á kvíða þeirra. 

Niðurstöður rannsóknar Green, Ben-Sasson, Soto og Carter (2012) benti til 

þess að ofurskynnæmi valdi kvíða hjá börnum með einhverfurófröskun frekar en að 

kvíði valdi ofurskynnæmi. Það er áhugavert í ljósi þess að erfitt getur verið að greina 

milli kvíða og ofurskynnæmi þá sérstaklega hjá börnum á einhverfurófi.  

Ofurskynnæmi getur valdið því að einstaklingur bregst óvenju sterkt við áreiti, 

til dæmis með því að forðast það eða bregðast illa við áreiti sem fólk forðast almennt 

ekki. Einnig getur það lýst sér svo að einstaklingur skynji mjög sterklega áreiti sem 

aðrir taka varla eftir. Það getur svo valdið þvi að einstaklingur til dæmis borði bara 
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ákveðnar matartegundir vegna ofurskynnæmis á bragð, lykt og áferð eða forðist 

snertingu, hávaða eða ljós (Reynolds og Lane, 2008). Það síðarnefnda er í sumum 

tilfellum greint sem sértæk fælni, en yfir 10% barna á einhverfurófi eru með sértæka 

fælni við hávaða sem er mjög sjaldgæft hjá öðrum börnum (Leyfer o.fl., 2006).  

 Endurtekin og stegld hegðun hefur verið tengd við kvíða hjá börnum á 

einhverfurófinu. Þar sem endurtekin og stegld hegðun virðist vera til aukinnar 

skynörvunar þegar áreiti er lítið en einstaklingur noti steglda hegðun til að róa sig 

þegar áreiti er mikið (Lidstone o.fl., 2014).  

Fjöldi rannsókna hafa bent til þess að einstaklingar á vægara enda rófsins séu 

líklegri til að vera með kvíðaraskanir (Settipani, Puleo, Conner og Kendall, 2012), 

sérstaklega félagsfælni (Kuusikko o.fl., 2008). Ástæðan fyrir því gæti verið sú að þeir 

einstaklingar búi yfir hugrænni getu til þess að gera sér grein fyrir eigin hömlum í 

félagslegri færni, sem svo veldur því að kvíðinn eykst í félagslegum aðstæðum 

(Lopata o.fl., 2010). 

Deilt hefur verið um hvort að kvíðaraskanir hjá börnum á einhverfurófi mælist 

rétt þar sem að sum einkenni kvíða eru keimlík ákveðnum einkennum 

einhverfurófsraskana. Kvíðaraskanir á borð við félagsfælni (e. social phobia) og 

áráttu- og þráhyggjuröskun (e. obsessive compulsive disorder) getur verið erfitt að 

aðgreina frá einkennum einhverfurófsraskana (White, o.fl., 2009). Til að mynda eru 

einkenni félagskvíða, takmörkuð félagsleg samskipti og forðun við félagslegar 

aðstæður, svipuð einkennum einhverfurófsraskana. Í áráttu- og þráhyggjuröskun er 

dæmigerð hegðun að endurtaka ákveðnar athafnir til þess að draga úr vanlíðan ásamt 

stegldum hreyfingum en þetta tvennt getur líka fallið undir röskun á einhverfurófi. 

Einnig hefur verið beint á að pirringur, einbeitingarvandi og svefnvandi sem tengjast 

einhverfueinkennum séu líka hluti af almennri kvíðaröskun (e. generalized anxiety 
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disorder) (Lecavalier o.fl., 2014; Sukhodolsky o.fl., 2013). Þetta getur leitt til 

erfiðleika við að greina hvort raunverulega sé til staðar samsláttur tveggja raskana eða 

hvort einkennin séu í raun frávik sem einkenna einhverfurófsraskanir (White o.fl., 

2009).    

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki eru öll börn sem eru með 

einhverfurófsröskun með kvíða (van Steensel o.fl., 2011). En ef að samsláttur milli 

einhverfurófsraskana og kvíðaraskana væri þannig að einhverfueinkenni mældust sem 

kvíði þá ættu einkenni kvíða að mælast hjá öllum börnum á einhverfurófi (Kerns og 

Kendell, 2012). Einnig myndi kvíðameðferð ekki áhrif ef raunin væri sú að 

kvíðaeinkenni myndu eingöngu mælast vegna þess að þau væru lík einkennum 

einhverfurófsraskana. Sukhodolsky og fleiri (2013) gerðu allsherjargreiningu á átta 

rannsóknum sem athuguðu áhrif hugrænnar atferlismeðferðar á kvíða hjá börnum með 

einhverfurófsraskanir og sýndu fram á að kvíði hópsins í meðferð minnkaði borið 

saman við samanburðarhópa sem voru annaðhvort í biðlistahóp eða fengu venjulega 

meðferð. Kvíðameðferðin virtist því bera árangur og út frá því má álykta að 

kvíðaraskanir og einhverfurófsraskanir séu aðskilin fyrirbæri að einhverju leyti.  

Algengi kvíðaraskana hjá börnum á einhverfurófi  

Það er mjög umdeilt hvert algengi kvíðaraskana er meðal barna með 

einhverfurófsraskanir þar sem niðurstöður rannsókna eru misvísandi. Algengi 

kvíðaraskana samfara einhverfurófsröskun hefur mælst allt frá 11% til 84%. 

Allsherjargreining van Steensel og fleiri (2011) á algengi að minnsta kosti einnar 

kvíðaröskunar hjá börnum á einhverfurófinu, sýndi að algengi þeirra væri 39,6%. 

Algengust var sértæk fælni (e. specific phobias) (29,8%), áráttu- og þráhyggjuröskun 

fylgdi þar á eftir (17,4%), svo félagsfælni (16,6%) og fjórða algengasta var almenn 

kvíðaröskun (15,4%).   
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 Rannsókn Simonoff og fleiri (2008) þar sem notast var við lýðgrundað úrtak 

(e. epidemiological, population-derived sample) sýndi fram á að algengi kvíðaraskana 

meðal barna með einhverfurófsröskun var 41,9%. Algengust var félagsfælni (29,9%), 

þar á eftir kom almenn kvíðaröskun (13,4%) og síðan felmturröskun (e. panic 

disorder) (10,1%). 

 Því hefur verið haldið fram að samsláttur kvíðaeinkenna og einkenna 

einhverfurófsraskana verði til þess að rannsóknir ofmeti algengi kvíðaraskana hjá 

börnum á einhverfurófi. En þegar skoðaðar voru rannsóknir sem breyttu 

kvíðamatstækjum þannig að einkennum sem birtist bæði í kvíða og einhverfu var 

sleppt kom í ljós að tíðni kvíða var á bilinu 31,5% til 50%. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður allsherjargreiningar van Steensel og fleiri. Út frá því er 

mögulegt að álykta að samsláttur einkenna hafi ekki áhrif á mat á algengi 

kvíðaraskana hjá börnum með einhverfurófsraskanir (van Steensel o.fl., 2011).  

Greiningar- og mælitæki á kvíða hjá börnum með einhverfurófsraskanir  

Það má skipta algengustu mælitækjum á kvíða barna upp í tvo flokka, en það eru 

greiningarviðtöl annarsvegar og matslistar hinsvegar. Í greiningarviðtali fer klínískur 

sérfræðingur yfir hegðunareinkenni barns með foreldrum og/eða barni og metur út frá 

því einkenni kvíða hjá barninu (van Steensel o.fl., 2011).  

 Matslistar geta verið gott tæki til greiningar en einn helsti kosturinn við 

matslista er að það tekur stuttan tíma að svara þeim ásamt því að það er hægt að 

leggja þá fyrir marga aðila. Til þess að geta svarað matslistum er málskilningur og 

lestrargeta svaranda nauðsynleg (Southam-Gerow og Chorpita, 2009).  

 Viðtöl skiptast í opin (e. unstandardized), hálf-stöðluð (e. semistandardized) 

og stöðluð (e. standardized) viðtöl. Í opnum viðtölum er ekki verið að fylgja eftir 

neinni forskrift. Í slíkum viðtölum er hægt að byggja upp traust við skjólstæðing 
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ásamt því að skoða samvirkni milli barns og fjölskyldu þess. Þessi viðtöl eru ekki góð 

til greininga eða til að meta styrkleika kvíða, þar sem það er lítið samræmi er milli 

matsmanna þar sem að þeir spyrja ólíkra spurninga og spyrja jafnvel 

fjölskyldumeðlimi mismunandi spurninga. Hálf-stöðluð og stöðluð viðtöl fylgja 

forskrift og er áreiðanleiki (e. reliability) matsins því betri þar sem að spurningar eru 

samræmdar. Aftur á móti eru stöðluð viðtöl ekki mikið notuð þar sem í þeim er lítill 

sveigjanleiki því forskriftin er svo stíf (Fonseca og Perrin, 2001). Á Íslandi er notast 

við tvö viðtöl sem meta kvíða hjá börnum, það eru hálf-stöðluðu greiningarviðtölin 

Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrena (K-SADS; Ambrosini, 

2000; Lauth o.fl., 2010) og Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS) sem gefið 

var út í íslenskri þýðingu af Þroska- og hegðunarstöð (Heilsugæslan, e.d.). Ókostur 

hálf-staðlaðra viðtala er sá að matsaðili þarf þjálfun í fyrirlögn þeirra. Þau eru einnig 

tímafrek og það getur lagt mikið á þann sem er spurður (Sotham-Gerow og Chorpita, 

2009).  

 Aðeins eitt greiningartæki hefur verið þróað sérstaklega til þess að meta 

geðraskanir meðal barna með einhverfurófsraskanir. Það er hálf-staðlaða viðtalið 

Autism Comorbidity Interview-Present and Lifetime version (ACI-PL) unnið upp úr 

K-SADS. Það inniheldur álíka spurningar og eru í K-SADS en þeim hefur verið breytt 

þannig að þær spurningar sem snúa að einkennum einhverfurófsraskana er sleppt. 

Ásamt því hefur verið bætt við spurningum sem tengjast einkennum kvíða sem komið 

hafa fram hjá börnum með einhverfurófsröskun ásamt kvíða, en ekki hjá öðrum 

börnum. Þetta viðtal er þó ekki í almennri notkun (Leyfer o.fl., 2006).  

 Allsherjargreining van Steensel o.fl. (2011) skoðaði samband kvíðaraskana 

barna með einhverfurófsraskanir við matstæki sem leiddi í ljós að mismunandi 

matsaðferðir höfðu áhrif á mælingu kvíða. Kvíði mældist almennt meiri með viðtölum 
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heldur en með spurningalistum sem er í samræmi við almennar niðurstöður. Hins 

vegar mældist bæði almenn kvíðaröskun og félagsfælni meiri þegar notaðir voru 

spurningalistar. Hugsanlegar skýringar á því geta verið að kvíðinn sé til staðar hjá 

barni en hann valdi ekki miklum vanda í daglegu lífi sem kemur í veg fyrir að 

greiningarskilmerkjum sé náð eða þá að þessi einkenni kvíða verði frekar útskýrð með 

einhverfurófseinkennum og þarf af leiðandi sé kvíði ekki greindur. 

 Í rannsókn Mazefzky, Kao og Oswald (2011) kom í ljós að munur var á mati 

foreldra og sjálfsmati barna á kvíða þar sem börnin sögðu kvíða sinn vera minni en 

foreldrarnir. Þetta bendir til þess að sjálfsmat barna með einhverfurófsröskun sé ekki 

áreiðanlegt þar sem þau eiga erfitt með að bera kennsl á og tjá tilfinningar sínar. Því er 

talið að mat foreldra á kvíða barns sé áreiðanlegra en sjálfsmat barnanna sjálfra. 

Einnig er mat foreldra talið gefa réttari mynd af aðstæðum vegna þess að kvíði barna 

með einhverfurófsröskun einkennist oft af breytingum sem foreldrar taka eftir 

(Lecavalier o.fl., 2014). Samkvæmt því er í Bretlandi ráðlagt í klínískum 

leiðbeiningum að markmið kvíðameðferðar barna á einhverfurófi miðist við mat 

foreldra á kvíða barna sinna (NICE, 2013).  

Greiningarflokkar kvíðaraskana 

Við greiningu á kvíðaröskunum er notast við tvö greiningarkerfi, annars vegar ICD-10 

og hins vegar DSM-5. Hér verður greint frá kvíðaröskunum samkvæmt ICD-10 

greiningarkerfinu en skilgreiningar þessara tveggja greiningarkerfa eru sambærilegar 

að miklu leyti. Helsti munurinn á kerfunum er að áráttu- og þráhyggjuröskun tilheyrir 

flokki kvíðaraskana í ICD-10 en í DSM-5 flokkast áráttu- og þráhyggjuröskun ekki 

lengur undir kvíðaraskanir heldur tilheyrir röskunin nýjum flokki sem kallast áráttu-

þráhyggja og skyldar raskanir (e. obsessive-compulsive and related disorders). Þegar 

horft er til þess hvernig kvíði barna er flokkaður samkvæmt þessum greiningarkerfum 
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þá hefur það meðal annars verið gagnrýnt að greiningarkerfin taki ekki nægilega 

mikið tillit til þroska og aldurs barna heldur séu börnin flokkuð á sama hátt og 

fullorðnir einstaklingar (Thorlacius, Guðmundsson og Kristjánsson, 2013).  

 Greiningarskilmerki kvíðaraskana eru ólík eftir því hvaða kvíðaröskun barnið 

er með, en öll eiga þau það sameiginlegt að kvíðinn hafi hamlandi áhrif á daglegt líf 

viðkomandi. Hér verður fjallað um félagsfælni (F41,1), sértæka fælni (F40,2), 

almenna kvíðaröskun (F41,1), samslátt kvíða og þynglyndis (e. mixed anxiety and 

depressive disorder, F41,2), blandaðar kvíðaraskanir (e. other mixed anxiety 

disorders, F41,3), ótilgreinda kvíðaröskun (e. anxiety unspecified, F41,9) og áráttu- 

og þráhyggjuröskun (F42,0; F42,1) (WHO, 1993). 

Félagsfælni hjá börnum á einhverfurófi  
Félagsfælni einkennist af stöðugum ótta við að vera dæmdur neikvætt af öðru fólki 

sem verður til þess að viðkomandi forðast félagslegar aðstæður. Erfiðleikar við að 

eiga í samræðum við ókunnuga, halda ræður eða tala opinberlega er einkennandi fyrir 

félagsfælni. Ótti einstaklings með félagsfælni snýr að því sem gæti hugsanlega gerst, 

að hegðun hans verði ekki í samræmi við hegðun annarra og hann verði að athlægi. 

Mikill kvíði fylgir tilhugsuninni um þær félagslegu aðstæður sem viðkomandi óttast 

og er hann sannfærður um að allt muni fara á versta veg. Þegar komið er á staðinn þá 

verður einstaklingurinn upptekinn af sjálfum sér og eigin kvíðaviðbrögðum. Þau 

líkamlegu einkenni sem einstaklingur getur fundið fyrir eru að hann roðnar, fær 

skjálfta í hendur og verður óglatt. Þessi einkenni geta orðið til þess að viðkomandi fái 

kvíðakast (WHO, 1993).  

 Félagsfælni meðal barna á aldrinum sex til tólf ára mældist lægri en meðal 

barna á aldrinum þrettán til átján ára eða 2,2% á móti 5%. Hjá börnum með eðlilegan 

þroska er algengt að einkenni félagsfælni komi fram um átta til níu ára (Costello, 



ÁHRIF KVÍÐA Á AÐLÖGUNARFÆRNI BARNA Á EINHVERFURÓFI 38 

Egger, Copeland, Erkanli og Angold, 2011). Vísbendingar eru um að félagsfælni komi 

síðar fram hjá einstaklingum með einhverfurófsraskanir eða á seinni hluta unglingsára 

(White o.fl., 2009). Van Steensel og fleiri (2011) fundu ekki mun eftir aldri meðal 

barna með einhverfurófsraskanir í samantekt sinni. Það ásamt því að Leyfer og fleiri 

(2006) mældu mun lægri tíðni félagsfælni en niðurstöður allsherjargreiningar van 

Steensel og fleiri (2011) gæti bent til að félagsfælni sé í einhverjum tilvikum ofgreind 

hjá börnum á einhverfurófinu.  

 Börn með einhverfurófsraskanir geta sýnt forðun við félagslegar aðstæður 

vegna áreita sem einkenna aðstæðurnar en eru í sjálfu sér ekki félagsleg áreiti, eins og 

til dæmis hávaði en sértæk fælni við hávaða er vel þekkt (Leyfer o.fl., 2006). Þegar 

félagsfælni er greind má forðunin ekki vera tilkomin vegna skorts á áhuga á 

félagslegum aðstæðum og samskiptum. En þegar Leyfer og fleiri (2006) notuðust við 

greiningartæki sem aðlagað var til að meta félagsfælni meðal barna á einhverfurófi 

komust þeir að því að algengi félagsfælni var lægra (7,4%) en almennt mældist 

(16,6%) í rannsókn van Steensel og fleiri (2011).  

Sértæk fælni hjá börnum á einhverfurófi 
Sértæk fælni einkennist af yfirdrifnum og þrálátum ótta við ákveðna hluti eða 

afmarkaðar aðstæður. Í mörgum tilvikum er fælnin ótti við dýr, veður, vatn en einnig 

er lofthræðsla algeng. Komist einstaklingur í nálægð við áreitið eða hugsar um það 

sem vekur óttann koma strax fram kvíðaeinkenni. Flestir reyna að forðast áreitið sem 

veldur óttanum en sumir reyna að þola það sem framkallar oftast mikla vanlíðan 

(WHO, 1993).  

 Algengt er að upphaf sértækrar fælni sé um sjö til átta ára aldurinn. Sértæk 

fælni er algengasta kvíðaröskun barna og mælist 6,7% hjá börnum á aldrinum sex til 
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átján ára (Costello o.fl., 2011). Sértæk fælni er næstum því fjórfalt algengari meðal 

barna á einhverfurófi eða 29,8% (van Steensel o.fl., 2011).   

Van Steensel og fleiri (2011) hafa bent á fjórar mögulegar ástæður fyrir að 

fælni sé algengari hjá börnum á einhverfurófi. Í fyrsta lagi er að þau eru oft með 

skerta hreyfifærni sem gæti yfirfærst í fælni. Til dæmis gætu óhöpp tengd skertri 

hreyfifærni valdið áföllum og þar með kvíða. Í öðru lagi er hugræn geta þeirra oft 

skert og gætu þau dregið rangar ályktanir, til að mynda gætu þau verið hrædd við vind 

vegna skorts á skilningi á þyngd mannslíkamans miðað við kraft vindsins. Í þriðja lagi 

hafa þau oft skerta getu til þess að rata sem gæti valdið því að þau þrói með sér 

aðstæðubundna fælni vegna ótta við það að villast. Í fjórða lagi gæti það verið vegna 

ofskynnæmis á áreitum og eru þau því líklegri til að forðast þau áreiti heldur en börn 

með eðlilegan þroska.  

Almenn kvíðaröskun hjá börnum á einhverfurófi  
Almenn kvíðaröskun einkennist af óhóflegum og þrálátum áhyggjum og kvíða, 

gagnvart ýmsum aðstæðum í daglegu lífi, sem koma fram flesta daga í að minnsta 

kosti sex mánuði. Áhyggjurnar valda barninu vanlíðan og því finnst erfitt að hafa 

stjórn á kvíðahugsunum. Börn með almenna kvíðaröskun hafa oft áhyggjur af getu 

sinni eða frammistöðu. Einkenni sem fylgja kvíðanum eru óróleiki, erfiðleikar við 

einbeitingu, pirringur, stífleiki í vöðvum og svefntruflanir (WHO, 1993).   

 Algengi almennar kvíðaröskunar mælist 1,7% hjá börnum á aldrinum sex til 

tólf ára og 1,9% hjá börnum þrettán til átján ára. Upphafsaldur er oft um átta ára en 

getur verið mjög breytilegur (Costello o.fl., 2011). Tíðni almennrar kvíðaröskunar 

mælist margfalt hærri hjá börnum með einhverfurófsraskanir eða 15,4% (van Steensel 

o.fl., 2011). En í rannsókn Leyfer og fleiri (2006) mældist algengi almennrar 

kvíðaröskunar 2%. Það er í samræmi við það sem mælist hjá börnum almennt 
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(Costello o.fl., 2011). Munur á þessari tíðni milli Leyfer og fleiri (2006) og van 

Steensel og fleiri (2011) útskýrist líklega af því að Leyfer og fleiri (2006) telja að 

kvíði barna á einhverfurófi falli ekki almennt undir almenna kvíðaröskun heldur sé 

um að ræða kvíða sem fellur ekki undir neina greiningu. En í allsherjargreiningu van 

Steensel og fleiri (2011) fellur þessi kvíði undir almenna kvíðaröskun.  

Samsláttur kvíða og þunglyndis 
Einkenni bæði kvíða og þunglyndis eru til staðar, en hvorugt er ríkjandi og hvorki 

greiningarskilmerkjum fyrir þunglyndisraskanir né kvíðaraskanir er náð. Það eru því 

margir mögulegir samslættir af tiltölulega mildum einkennum (WHO, 1993).  

Blandaðar kvíðaraskanir  
Raskanir þar sem greiningarskilmerkjum fyrir almenna kvíðaröskun er náð, en einnig 

eru til staðar einkenni annarra kvíðaraskana til dæmis áráttu- og þráhyggjuröskunar, 

en greiningarskilmerki fyrir þær raskanir eru ekki uppfyllt (WHO, 1993).  

Ótilgreind kvíðaröskun  
Einkenni kvíða eru til staðar sem hafa hamlandi áhrif á daglegt líf en uppfylla ekki 

greiningarskilmerki fyrir neina ákveðna kvíðaröskun (WHO, 1993).  

Áráttu- og þráhyggjuröskun hjá börnum á einhverfurófi  
Í áráttu- og þráhyggjuröskun koma fram þrálátar áráttur og/eða þráhyggjur í að 

minnsta kosti tvær vikur og þær valda mikilli vanlíðan eða hömlun. Þráhyggjur eru 

endurteknar óboðnar hugsanir eða hvatir sem valda mikilli vanlíðan og viðkomandi 

reynir árangurslaust að bæla þær niður með gjörðum eða annarri hugsun. Árátta er 

endurtekið mynstur hugsana eða hegðunar sem er knúin áfram af þörf til að minnka 

þráhyggju hugsanirnar. Viðkomandi gerir sér grein fyrir á einhverjum tímapunkti að 

árátturnar eða þráhyggjan séu órökréttar eða meiri en tilefni er til (WHO, 1993).  
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 Algengi áráttu- og þráhyggjuröskunar mælist hjá börnum almennt á bilinu 

0,25-0,6% og hefst röskunin oftast á milli níu til tólf ára (Costello o.fl., 2011). Hjá 

börnum á einhverfurófi virðist algengið vera margfalt hærra. Í allsherjargreiningu van 

Steensel og fleiri (2011) var tíðni þeirra 17,4% samhliða einhverfurófsröskun. Leyfer 

og fleiri (2006) sem notuðu sérhannað hálf-staðlað viðtal við foreldra barna á 

einhverfurófi mældu mjög háa tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar eða 37,2%. Talið 

var að ef matsmaður hefði ekki ályktað um hugsanir barnanna út frá lýsingum foreldra 

hefði tíðnin verið mun lægri. Niðurstöðurnar þeirra gefa mun hærri tíðni en 

allsherjargreining van Steensel og fleiri (2011). Ástæðan fyrir því er líklega sú 

matsaðferð sem var notuð.  

Hugræn atferlismeðferð við kvíða hjá börnum á einhverfurófi 

Það hefur verið deilt um hvort börn með einhverfurófsröskun hafi getu til að skilja og 

lýsa tilfinningum sínum eða þann hæfileika að geta sett sig í spor annarra – en 

fyrrgreind hæfni er nauðsynleg til þess að einstaklingur geti tekið þátt í hugrænni 

atferlismeðferð (McConachie o.fl., 2013; Reaven o.fl., 2012). Þessi skerðing getur 

valdið því að börnin eigi erfitt með að skilja tilfinningar annarra og viðbrögð þeirra 

(Baron-Cohen, Leslie og Frith, 1985). Einnig getur það orðið til þess að erfiðara er að 

koma á meðferðarsambandi (McConachie o.fl., 2013). Ósveigjanleiki í hugsun barna 

með einhverfurófsröskun ásamt áráttukenndum áhugamálum getur orðið til þess að 

þau sýni ekki áhuga á því sem meðferðin býður upp á (Ozivadjian o.fl., 2012). Auk 

þess getur vandi í málskilningi og tilhneiging þeirra til að túlka allt sem sagt er mjög 

bókstaflega valdið því að börnin eigi erfitt með að skilja það sem fer fram í 

meðferðinni (McConachie o.fl., 2013).  

 Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á hugrænni atferlismeðferð fyrir börn á 

einhverfurófi til þess að hún henti þeim betur. Helstu breytingar sem ráðlagt er að gera 
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er að þjálfa þau í að þekkja tilfinningar, auka myndræna framsetningu í meðferðinni, 

nota verkefnablöð þar sem einungis þarf að haka við valmöguleika, auka við kennslu í 

félagsfærni, kenna þeim að tengja tilfinningar við raunverulega hluti til dæmis að nota 

úrklippubók með myndum um tilfinningar, leggja áherslu á óyrt bjargráð svo sem 

slökun, þjálfa þau í að nota aðrar samskiptaleiðir en þær venjulegu til dæmis netspjall, 

taka sérstök áhugamál inn í meðferðina og hafa foreldra með í meðferðartímum svo 

þeir geti aðstoðað við yfirfærslu og heimaverkefni (Attwood, 2004; NICE, 2013).  

  Í allsherjargreiningu Tait (2013) á hugrænni atferlismeðferð við kvíða hjá 

börnum á einhverfurófi voru sextán rannsóknir athugaðar og af þeim voru átta sem 

skiluðu jákvæðum árangri, sex skiluðu blönduðum árangri og tvær skiluðu 

neikvæðum árangri. Þær niðurstöður voru túlkaðar þannig að hugræn atferlismeðferð 

við kvíða hjá börnum með einhverfurófsraskanir geti verið árangursrík. Lemmon 

(2013) skoðaði tíu rannsóknir og komst að sambærilegri niðurstöðu.  

 Þörf er á frekari rannsóknum á gagnsemi hugrænnar atferlismeðferðar við 

kvíða hjá börnum með einhverfurófsröskun. Sérstaklega er tekið fram í klínískum 

leiðbeiningum að það skuli íhuga hugræna atferlismeðferð fyrir börn með kvíða á 

einhverfurófi ef þau hafa vitsmunalega getu og málþroska til þess að taka þátt. Einnig 

er bent á að skoða hópmeðferð sem aðlöguð hefur verið að þörfum barna með 

einhverfurófsraskanir ef barnið er fært um að taka þátt í slíku en ef svo er ekki þá er 

lagt til að notast verði við einstaklingsmeðferð (NICE, 2013).  

Aðlögunarfærni barna á einhverfurófi, með eða án kvíðaröskunar 

Mat á aðlögunarfærni einstaklings með röskun á einhverfurófi snýst um að skilja og 

greina hverja þá kunnáttu sem að hann býr yfir og hvaða færni einstaklingurinn getur 

og kann að nýta sér, til sjálfstæðis og sjálfsbjargar, í samskiptum við aðra í daglegu 

lífi og í öllu því sem að hver dagur í lífi manns hefur upp á að bjóða (Ashwood o.fl., 
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2015; Perry, Flanagan, Geier og Freeman, 2009). Vitað er að skert geta í daglegu lífi 

er algeng hindrun meðal barna með einhverfurófsraskanir. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að kvíðaraskanir hafi fylgni við skerta getu í daglegu lífi. Því eru börn 

sem hafa bæði kvíðaraskanir og einhverfurófsraskanir í áhættuhópi fyrir slaka 

aðlögunarfærni (Drahota, Wood, Hwang, Langley og Piacentini, 2010).  

Aðlögunarfærni einstaklings er metin út frá getu í hugrænni, félagslegri og 

hagnýtri færni. Þá er verið að skoða hvernig hæfni einstaklingur hefur til þess að geta 

skilið umhverfi sitt, hvernig og hvort viðkomandi geti sinnt athöfnum daglegs lífs, 

hugsað um sjálfan sig og sína heilsu en einnig færni hans í félagssamskiptum, hvort 

sem að um er að ræða getu til þátttöku í hópathöfnum eða getu til þess að tjá sig og að 

skilja aðra (Ashwood o.fl., 2015; Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar og Lord, 

2007). Með hækkandi aldri hægir að öllu jöfnu meira á framförum í aðlögunarfærni 

einstaklinga með einhverfurófsröskun heldur en hjá öðrum hópum (Kanne o.fl., 

2011). Kvíði getur haft ýmiskonar hamlandi áhrif á þá sem eru með 

einhverfurófsröskun (Greig og MacKay, 2005). Þar sem kvíðinn verkar oft sem auka 

hindrun á almenna aðlögun með því að hafa hamlandi áhrif á frammistöðu í skóla, 

sambönd við jafnaldra og fjölskyldu, og getur leitt til þess að hömlun vegna 

einhverfurófsröskunar verði enn meiri. Niðurstöður rannsóknar á börnum með 

einhverfurófsraskanir sýndu að eftir því sem kvíði barnanna jókst því meiri varð 

hömlun þeirra í félagslegri færni (Bellini, 2004).  

Aðlögunarfærni barna og unglinga á Íslandi er metin með hálf-stöðluðu viðtali 

við foreldra sem að kallast VABS-II (Vineland Adaptive Behavior Scale). VABS-II er 

best þekkta og mest notaða mælitækið til að mæla aðlögunarfærni (Matson og Neal, 

2009). Færni barns er metin á þremur til fjórum þáttum en þeir eru; athafnir daglegs 

lífs, boðskipti, félags- og hreyfifærni. Þátturinn boðskipti metur hæfni í máltjáningu, 
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málskilningi og færni í rituðu máli. Athafnir daglegs lífs metur færni í daglegu lífi, til 

að mynda umhirðu, heimilisstörf og þáttöku í samfélaginu. Félagsleg aðlögun metur 

færni í gagnkvæmum samskiptum, ábyrgð og tillitsemi gagnvart öðrum. Hreyfifærni 

metur fín- og grófhreyfingar hjá börnum sex ára og yngri (Sparrow, Cicchetti og 

Balla, 2005), í þessari rannsókn var sá þáttur ekki skoðaður þar sem að þátttakendur 

rannsóknarinnar voru sjö ára og eldri. Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að 

börn með röskun á einhverfurófi séu betur stödd varðandi athafnir daglegs lífs og 

hreyfifærni heldur en félagslega aðlögun og boðskipti (Klin o.fl., 2005). VABS-II 

hentar fyrir flesta einstaklinga en mælt er með öðrum sérstaklega aðlöguðum 

mælitækjum fyrir einstaklinga með verulega vitsmunalega skerðingu (Sparrow o.fl., 

2005).  

Þegar aðlögunarfærni barns með röskun á einhverfurófi er metin er einnig 

horft til vitsmunaþroska en hann er mældur með greindarprófum. Greind er talin gefa 

góða forspá um aðlögunarfærni einstaklings í framtíðinni þar sem að fundist hefur 

jákvæð fylgni á milli greindar og aðlögunarfærni (Kanne, o.fl., 2011). Til dæmis hafa 

rannsóknir sýnt fram á að mælingar á vitsmuna- og málþroska eldri leikskólabarna 

geti gefið góða forspá um framtíðarhorfur einstaklingsins. Endurtekið hefur verið sýnt 

fram á aðlögunarfærni einstaklinga með röskun á einhverfurófi sé marktækt slakari en 

vitsmunaþroski þeirra, sér í lagi þeirra sem að hafa meðalgreind. Þetta misræmi sem 

að birtist milli aðlögunarfærni og vitsmunaþroska verður vegna skertrar færni til þess 

að nýta vitsmunalega getu sína við athafnir í daglegu lífi. Það gefur því auga leið 

hversu nauðsynlegt það er að skoða alltaf vitsmunaþroska og aðlögunarfærni í 

samhengi hvort við annað (Jónsdóttir, 2014b).  

Stöðluð greindarpróf eru notuð til þess að meta vitsmunaþroska einstaklings 

og athuga hvort að einstaklingur glímir við þroskahömlun eða ekki - og ef svo er, af 
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hvaða stærðargráðu (Bjarnadóttir o.fl., 2014). En þroskahömlun einkennist af allt að 

verulegum takmörkunum í vitsmunastarfi og aðlögunarfærni sem kemur fram hjá 

einstaklingum í daglegri, félagslegri og hugrænni færni, fyrir átján ára aldur. Í tilviki 

þeirra barna og unglinga sem að voru þátttakendur í rannsókninni var notast við 

íslenska útgáfu af greindarprófi Weschlers handa börnum, fjórðu útgáfu (Wechsler 

Intelligence Scale for Children, WISC-IVis) en það er notað til að mæla greind hjá 

börnum á aldrinum sex til sextán ára. Eftir að greindarmæling hefur verið framkvæmd 

er hægt að sjá hvar einstaklingur er staðsettur miðað við aðra í sama aldursflokki en út 

úr prófinu fást stig sem að kölluð eru greindartala (Wechsler, 2003). 

Í ICD-10 er að finna fjóra flokka þroskahömlunar út frá greindartölu (GT) en 

stundum er þessum fjórum flokkum þroskahömlunar þó skeytt saman í tvo, þar sem 

að þeir sem hafa greindartölu á bilinu 50-69 eru taldir glíma við væga þroskahömlun 

en að þeir sem að hafa greindartölu undir 50 glími við alvarlega þroskahömlun 

(Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

Einstaklingum með einhverfurófsröskun hefur löngum verið skipt í tvo hópa 

til aðgreiningar í rannsóknum, eftir því hvort að þeir hafa greindartölu undir eða yfir 

70, þar sem að áhrif skerts vitsmunaþroska aukast með hverju staðalfráviki frá 

meðaltali. Einstaklingur sem að hefur greindartöluna 70 er tveimur staðalfrávikum 

undir meðaltali og ef miðað er við þessa skiptingu ættu einungis 1,92% einstaklinga í 

þýði jafnaldra að mælast með greindartöluna 70 eða lægri. Notast er við hugtökin 

getumiklir- og getulitlir einstaklingar (e. high- and low functioning individuals). Þeir 

sem að hafa greindartölu 70 eða hærri flokkast því sem getumiklir einstaklingar og 

þeir sem að hafa greindartölu undir 70 sem getulitlir einstaklingar. Ítrekað er notast 

við þessa skiptingu í faraldsfræðilegum rannsóknum á einhverfurófsröskunum þrátt 

fyrir einhverja annmarka skiptingarinnar (Bjarnadóttir o.fl., 2014). Þar sem að þessi 
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tvískipting er viðtekin venja í rannsóknum fræðimanna á sviði einhverfurófsraskana 

var stuðst við hana í þessari rannsókn. 

Sá hópur barna sem fær greiningu einhverfurófsröskunar eftir sex til sjö ára 

aldurinn er vaxandi hópur. Þá eru þau hvorugtveggja líklegri til þess að fá aðra 

greiningu einhverfurófsröskunar heldur en bernskueinhverfu sem og að glíma við 

minni röskun í vitsmunaþroska heldur en þau börn sem að fá greiningu 

einhverfurófsröskunar snemma á lífsleiðinni. Það er í andstöðu við þau börn sem að 

greinast mjög ung með röskun á einhverfurófi en sá hópur sýnir oftast alvarlegri 

einkenni röskunarinnar og glíma yfirleitt við meiri skerðingu í vitsmunaþroska heldur 

en þau fyrrnefndu (Magnúsdóttir, Sæmundsen, Einarsson, Magnússon og Njardvík, 

2015). 

Vert er að nefna að rannsóknir á börnum og ungmennum hafa sýnt fram á að 

börnum sem að hafa góðan mál- og vitsmunaþroska við upphaf grunnskólagöngu 

farnast yfirleitt betur en börnum sem hafa skertari þroska á þeim tíma. Þau börn sem 

mælast með greindartölu undir 50 og hafa ekki náð valdi á yrtum samskiptum á 

aldrinum fimm til sex ára munu að öllum líkindum áfram glíma við talsverða eða 

mjög mikla skerðingu með hækkandi aldri. Í rannsókn þar sem að þátttakendur 

mældust með greindartölu yfir 50 var fylgt eftir frá bernsku, kom í ljós að mjög fá 

þeirra barna sem að mældust með greindartöluna 70 eða lægri gátu lifað algjörlega 

sjálfstæðu lífi á fullorðinsárum. Þeim vegnaði yfirleitt betur sem að höfðu í bernsku 

mælst með greindartölu yfir 70, en rúmlega helmingur þeirra lifði fremur sjálfstæðu 

lífi á meðan aðrir þurftu stuðning annarra við flest (Jónsdóttir, 2014b). Þessar 

niðurstöður sýna glögglega hversu miklu máli aðlögunarfærni skiptir fyrir líf hvers 

einstaklings. 
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Markmið rannsóknar 

Rannsóknir sýna að börn sem glíma við röskun á einhverfurófi hafa lakari 

aðlögunarfærni heldur en börn með eðlilegan þroska. Einnig hefur verið sýnt fram á 

það með rannsóknum að kvíðaraskanir, samhliða einhverfurófsröskun, geta virkað 

sem viðbótar fyrirstaða á almenna aðlögun barna, hafa neikvæð áhrif á frammistöðu í 

skóla, félagsleg samskipti og samband við fjölskyldu. 

Rannsakendur vilja skoða hvort að til staðar séu þau áhrif að kvíðagreining 

samhliða greiningu einhverfurófsröskunar hafi hamlandi áhrif á aðlögunarfærni 

einstaklings umfram hamlandi áhrif einhverfurófsröskunar. Tilgáta rannsakenda er sú 

að aðlögunarfærni barna og unglinga á einhverfurófi, sem einnig eru greind með 

kvíðaröskun, sé almennt slakari en aðlögunarfærni hjá börnum og unglingum sem að 

eru einungis með einhverfurófsröskun. Í rannsókninni er notast við fyrirliggjandi gögn 

og aðlögunarfærni þátttakenda verður skoðuð út frá heildartölu VABS-II sem og 

undirþáttum þess.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn á aldrinum sjö til sautján ára sem greind voru 

með einhverfurófsröskun. Meðalaldur barnanna við greiningu var 12,06 ára (sf. 2,58 

ár). Allir þátttakendur höfðu fengið greiningu einhverfurófsröskunar á árunum 2008-

2010.  

Meirihluti barnanna voru greind á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins en 

nokkur hluti þeirra fékk greiningu á Barna- og Unglingageðdeild Landsspítalans. 

Þverfaglegt teymi sérfræðinga kom að greiningunum, bæði greiningum 

einhverfurófsraskana og kvíðaraskana. Meðal þessara fagaðila má nefna barnalækna, 
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barnageðlækna, klíníska sálfræðinga, félagsráðgjafa og þroskaþjálfa. Það var þó 

örlítið mismunandi hvaða sérfræðinga barn eða unglingur hitti.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru upphaflega 295 talsins. Hinsvegar þá 

vantaði þrettán mælitölur fyrr mat á aðlögunarfærni þátttakenda og tekin var ákvörðun 

um að eyða þessum þrettán stökum úr gagnasafninu. Við úrvinnslu gagna voru 

þáttakendur því 282 talsins, 209 drengir (74,1%) og 73 (25,9%) stúlkur.  

Mælitæki 

Tvö algengustu mælitæki sem notuð eru við greiningar einhverfurófsraskana heita 

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic 

Interview-Revisited). Þau eru sérstaklega hönnuð til að mæla einkenni röskunar á 

einhverfurófi. Samhliða notkun þessara mælitækja veitir nákvæmar upplýsingar og er 

mælt með því að þessi tvö tæki séu notuð saman þar sem þau eru talin gefa 

réttmætustu greininguna (Ozonoff, Godlin-Jones og Solomon, 2007; Le Couteur, 

Haden, Hammel og McConachie, 2008).   

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 
ADOS er hálf-staðlað áhorfsgreiningarmat sem notað er í þeim tilgangi að meta 

einkenni einhverfu. Matsmaður fylgist með tjáskiptum, gagnkvæmum félagslegum 

samskiptum og þröngri, endurtekinni hegðun. Þau verkefni sem að matsmaður leggur 

fyrir, eru til þess hönnuð að leggja mat á hvort að einkenni einhverfurófsröskunar séu 

til staðar hjá einstaklingi (Lord, Rutter, DiLavore og Risi, 2001). 

 Matið skiptist í fjórar einingar (e. modules). Það hvaða partur prófsins er 

notaður hverju sinni fer eftir aldri og málfærni hvers einstaklings. Í þessari rannsókn 

höfðu þátttakendur verið metnir eftir einingum þrjú og fjögur. Í þeim er lögð áhersla á 

samræður, spurningar um félagsleg og tilfinningaleg málefni. Auk þess eru verkefni 
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sem fela í sér endursögn á stuttri sögu, lýsingu á athöfnum og það að notast við hluti 

til þess að semja sögu (Lord, o.fl., 2001).  

 Með ADOS eru hegðunareinkenni einstaklings metin á fjögurra punkta kvarða, 

þar sem að kvarðinn spannar allt frá núll sem jafngildir “engin frávik í hegðun” upp í 

þrjá sem að stendur fyrir “töluverð/mikil hegðunarfrávik”. Niðurstöður úr matinu fást 

með því að færa talnagildi matsins inn í greinireiknirit (e. diagnostic algorythm) 

(Gotham, Risi, Pickles og Lord, 2009).  

 Sýnt hefur verið fram á gott forspárgildi matsins fyrir greiningu um einhverfu. 

Einnig þykir það vera gott matstæki þar sem það greinir vel á milli einstaklinga sem 

hafa röskun á einhverfurófi og þeirra sem eru ekki með slíka röskun (Overton, 

Fielding og deAlba, 2008:1166).  

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revisited) 
ADI-R er hálf-staðlað greiningarviðtal fyrir einhverfurófsraskanir sem að tekið er við 

foreldra eða forráðamenn einstaklings sem er í greiningarferli vegna mögulegrar 

röskunar á einhverfurófi. Í viðtalinu er kerfisbundið aflað upplýsinga um þroskasögu 

einstaklingsins frá unga aldri sem og atferlismynstur hans.  

Viðtalið byggir á 93 atriðum sem að skiptast niður á þrjú einkennasvið. Eftir 

einkennasviðum er verið að meta tungumál og tjáskipti, félagslegt samspil sem og 

hegðunarmynstur einstaklingsins. Flest atriðin eru metin á fjögurra punkta kvarða þar 

sem að núll merkir engin frávik í hegðun en þrír að veruleg frávik séu til staðar. 

Talngagildin eru svo færð inn í greinireiknirit sem gefur niðurstöður (Rutter, 

LeCouteur og Lord, 2000).  

Til þess að einstaklingur uppfylli greiningarskilyrði ADI-R fyrir einhverfu, þá 

þarf hann að uppfylla ákveðin lágmarksfjölda stiga á hverju einkennasviði fyrir sig. 

Einstaklingur þarf að fá allavega tíu stig fyrir félagslegt samspil, átta sig fyrir 
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tungumál og tjáskipti og síðast þarf hann minnst þrjú stig á sviðinu um endurtekin 

hegðunarmynstur (Rutter, 2008).  

Formleg notkun ADI-R á Íslandi hófst árið 1992 en þá hafði listinn verið 

þýddur af barnageðlækni og tveimur sálfræðingum (Sæmundsen, 2008). Niðurstöður 

rannsóknar Evalds Sæmundsen og fleiri (2003) á íslenskri þýðingu ADI-R bentu til 

þess að hægt sé að nota viðtalið við klinískt mat hér á landi. Innri áreiðanleiki var frá 

0,79-0,85 fyrir félagslegt samspil, 0,80-0,83 fyrir mál og tjáskipti og frá 0,35-0,61 

fyrir þrönga og endurtekna hegðun. 

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) 
ASEBA eru staðlaðir matslistar (Pálmadóttir, 2003) sem að þýddir voru á íslensku af 

Helgu Hannesdóttur, barna- og unglingageðlækni og fleirum (Hannesdóttir, 2002). 

Listarnir eru ætlaðir til þess að meta og afla upplýsinga um hegðun, líðan, styrkleika 

og veikleika barna og unglinga á aldrinum sex til átján ára (Achenbach og Rescorla, 

2001).  

 Ýmist var notast við tvo eða þrjá matslista í rannsókninni. Foreldralisti (Child 

Behavior Checklist; CBCL) og kennaralisti (Teacher’s Report Form; TRF) eru 

matstæki fyrir börn á aldrinum sex til átján ára. Listarnir innihalda hvor um sig 113 

fullyrðingar. Sjálfsmatslisti fyrir ungt fólk (Youth Self Report; YSR) var í einhverjum 

tilvikum fylltur út ef barn hafði náð ellefu ára aldri en hann er ætlaður börnum á 

aldrinum ellefu til átján ára. Sjálfsmatslistinn telur 112 fullyrðingar. Allir listarnir 

hefjast á sjö spurningum um félagslega þætti, virkni og frammistöðu í skóla. Þar á 

eftir fylgja fjórar opnar spurningar um styrkleika og veikleika barnsins. Þar á eftir er 

fullyrðingunum svarað. Listunum skal svara út frá núverandi aðstæðum og með tilliti 

til þess hvernig staðan hefur verið síðastliðna sex mánuði (Achenbach og Rescorla, 

2001). 
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 Þegar lokið er við að fylla út listana er unnið úr niðurstöðum í tölvuforriti sem 

hannað er til úrvinnslu ASEBA listana, sem að kallast ADM (e. Assessment Data 

Manager). Niðurstöður fyrir hvern einstakling eru sýndar myndrænt, í formi línurita 

og töflum, sem og útkoma stigafjölda úr úr matslistunum. Þessi framsetning á 

niðurstöðum er skýr og fljótleg auk þess sem hún auðveldar matsaðila túlkun á 

styrkleikum og veikleikum viðkomandi barns (Achenbach og Rescorla, 2001). 

 Handbókin sem að fylgir listunum inniheldur ítarlega umfjöllun um mælingar 

áreiðanleika og réttmætis (e. validity) á notkun listana, tölfræðilega uppbyggingu 

þeirra, fylgni við önnur mælitæki og innbyrgðis fylgni atriða (Achenbach og Rescorla, 

2001). 

K-SADS-PL (The Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 
School-Age Children: Present and Lifetime Version) 
K-SADS-PL er hálf-staðlað greiningarviðtal fyrir börn á aldrinum sex til átján ára. 

Það er notað til þess að skima fyrir erfiðleikum tengdum hegðun og líðan (Kaufman 

o.fl., 1997). Einkenni hvers barns eru metin hlutlægt með athugunum út frá ákveðnum 

viðmiðum. Þá er tekið viðtal við barnið sjálft og foreldra eða forráðamenn þess. 

Unnið er að því að draga upp mynd af aðstæðum barnsins með því að skoða ýmsa 

ólíka þætti sem koma við sögu. Upplýsingum er því aflað hjá foreldrum, barninu 

sjálfu og þeim skóla sem barnið gengur í (Lauth, Magnússon, Ferrari og Pétursson, 

2008).                                  

Viðtalið er einungis ætlað til notkunar af sérþjálfuðum fagaðilum með tilskilin 

réttindi (Brooks og Kutcher, 2003). Prófið hefur verið þýtt á íslensku og aðlagað að 

íslensku þýði. Próffræðilegir eiginleikar íslensku útgáfunnar þykja góðir (Lauth o.fl., 

2008).  
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Spurningar um fælni og kvíða (Multidimensional Anxiety Scale for Children; MASC) 
MASC er fjölþátta sjálfsmatsvarði fyrir börn á aldrinum átta til nítján ára, sem notaður 

er til að meta kvíðaeinkenni. Kvarðinn samanstendur af 39 staðhæfingum sem er skipt 

niður á fjóra undirkvarða eða svið kvíðaeinkenna; líkamleg einkenni (e. physical 

symptoms), flótti og forðun (e. harm avoidance), félagskvíði (e. social anxiety) og 

aðskilnaðar- og ofsakvíði (e. seperation/panic). Ásamt upplýsingum um útkomu á 

hverjum kvarða fyrir sig þá er reiknuð samanlögð heildartala allra undirkvarðana sem 

gefur upplýsingar um heildar kvíðavanda viðkomandi barns (March, Parker, Sullivan, 

Stallings og Conners, 1993). MASC hefur verið þýddur og staðlaður fyrir íslensk börn 

og þykja próffræðilegir eiginleikar íslensku útgáfunnar góðir. Kvarðinn virðist greina 

vel á milli kvíðaraskana, sem bendir til þess að hann er réttmætt og áreiðanlegt 

matstæki á kvíðaeinkenni barna og unglinga (Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004).  

Spurningalistinn um styrk og vanda (Strength and Difficulties Questionnaire; SDQ) 
SDQ gefur vísbendingar um tilfinninga- og hegðunarvandkvæði hjá börnum fimm ára 

og eldri. Spurningalistinn samanstendur af 25 staðhæfingum sem svarað er á þriggja 

punkta kvarða þar sem að núll merkir að staðhæfingin eigi ekki við en tveir að hún 

eigi örugglega við. Listanum er ætlað að meta fjóra fjóra fráviksþætti; 

tilfinningavanda (e. emotional symptoms), hegðunarvanda (e. conduct problems), 

ofvirkni/athyglisbrest (e. hyperactivity/inattention) og samskiptavanda (e. peer 

relationship problems), sem að saman meta heildarvanda, ásamt einum 

styrkleikaþætti, sem er félagshæfni (e. prosocial). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á íslenskri þýðingu SDQ er hvorutveggja áreiðanleiki og samleitniréttmæti 

útgáfunnar gott (Skarphéðinsson og Magnússon, 2008).  

VABS-II (Vineland Adaptive Behavior Scale) 
VABS-II er hálf-staðlað viðtal sem er notað við mælingu á aðlögunarfærni barna og 

unglinga (Sparrow o.fl., 2005). Persónuleg færni og félagsleg færni viðkomandi barns 
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er metin með viðtali við umönnunaraðila þess. Fyrir aldurshóp þessarar rannsóknar 

var lagt mat á þrjú meginsvið aðlögunarfærni; boðskipti (BS), athafnir daglegs lífs 

(ADL) og félagslega aðlögun (FA). Þessum þremur þáttum er ætlað að greina getuna 

til þess að tjá sig og skilja aðra, getuna til þess að hugsa um sjálfan sig, eiga í 

samskiptum við aðra í leik sem og hæfni til þess að hafa stjórn á tilfinningum sínum 

og hegðun (Klin, Saulnier, Tsatsanis og Volkmar, 2005; Ozonoff o.fl., 2007). Eins og 

fram hefur komið var ekki notast við undirþáttinn hreyfifærni í þessari rannsókn.  

Niðurstaða VABS-II gefur staðlað gildi á hverju atriði fyrir sig (M=15, sf=3) 

og hrágildi fyrir hvert svið samsvarandi aldri barns. Það gefur einnig staðlaða 

heildartölu aðlögunarfærni (e. adaptive behavior composite score; ABC) sem er 

reiknuð út frá undirþáttunum þremur (M=100, sf=15) BS, ADL og FA (Lopata, Smith, 

Volker, Thomeer, Lee og McDonald, 2013; Klin, Danovitch, Merz og Volkmar, 2007).  

Erlendar rannsóknir sýna að próffræðilegir eiginleikar listans eru góðir. 

Niðurstöður voru áreiðanleiki á bilinu 0,76-0,92. Innri áreiðanleiki mældist 0,84-0,93 

fyrir boðskipti, 0,86-0,91 fyrir athafnir daglegs lífs og 0,84-0,93 fyrir félagslega 

aðlögun (Sparrow o.fl., 2005). Vakin er athygli á því að VABS-II er ekki staðlað 

mælitæki á Íslandi sem gerir það að verkum að öll viðmið viðtalsins eru bandarísk og 

því bandarísk stöðlun í úrvinnslu. Hinsvegar er til íslensk þýðing á eldri útgáfu VABS 

sem að benti til samsvörunar við aðrar rannsóknir (Jónsdóttir o.fl., 2007).  

 
Greindarpróf Wechlers (Wechsler Intelligence Scale for Children; WISC-IVis)  
WISC-IVis er greindarpróf ætlað börnum á aldrinum sex til sextán ára. Það byggir á 

fjórum prófhlutum; málstarfi, skynhugsun, vinsluminni og vinnsluhraða, en einnig 

gefur það heildartölu greindar. Prófhlutinn málstarf inniheldur undirprófin líkingar, 

orðskilning, skilning og þekkingu. Þá inniheldur skynhugsunarprófið litafleti, 

myndaflokkun, rökþrautir og ófullgerðar myndir. Vinnsluminnisundirprófið inniheldur 
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stafa- og talnaröðun sem og reikning en undirprófið vinnsluhraði samanstendur af 

undirprófunum talnatákn, táknleit og myndastrikun (Weschler, 2003).  

Prófið hefur meðaltalið 100 fyrir hvern aldursflokk og liggur frammistaða 

flestra á bilinu 85 til 115 (Sattler, 2008). Prófið hefur mikið verið rannsakað og er 

talið gefa réttmætt og áreiðanlegt mat á vitsmunaþroska (Klin o.fl., 2005).  

Árið 2006 kom út íslensk stöðlun á WISC-IVis og hafa íslenskar rannsóknir 

gefið til kynna að próffræðilegir eiginleikar prófsins séu góðir. Innri áreiðanleiki 

prófhluta mældist frá 0,89 fyrir undirprófin skynhugsun og vinnsluminni til 0,94 fyrir 

heildartölu greindar (Guðmundsson, 2009; Norðfjörð, 2010).  

Framkvæmd 

Greiningarskilmerki ICD-10 voru notuð við greiningu á einhverfurófsröskunum og 

kvíðaröskunum. Greining á einhverfurófsröskunum var byggð á læknisskoðunum, 

matstækjum, mælingum á þroska og hugrænum þáttum, klínísku mati sálfræðings, 

lýsingum frá skóla og öðrum mikilvægum upplýsingum fyrir greiningu á 

einhverfurófsröskun. Greiningin á kvíða var byggð á umsögn frá foreldrum og 

kennurum ásamt mati frá læknum og sálfræðingum. Stuðst var við matslistana 

ASEBA og SDQ, einnig var K-SADS viðtal lagt fyrir suma þátttakendur eða í um 

20% tilvika og í einstaka tilfellum var lagt fyrir MASC en ekki liggur fyrir hve oft það 

var. Leyfi var fengið fyrir rannsókninni frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd. 

 Úrtakinu var skipt í tvo hópa, þá sem voru með kvíðagreiningu samhliða 

einhverfurófsgreiningu og þá einstaklinga sem voru einungis með 

einhverfurófsgreiningu. Byggt á greindartölum barnanna var hópunum einnig skipt í 

getumikla einstaklinga, þá sem voru með greindartölu 70 eða hærri (50,4%) og 

getulitla einstaklinga, þá með greindartölu undir 70 (49,6%).   
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Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagnasafnsins var notast við 23 útgáfu tölfræðiforritsins Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Í tölfræðilegri úrvinnslu á gagnasafni var 

skoðuð lýsandi tölfræði, tíðni- og krosstöflur auk þess að gert var t-próf (e. 

independent samples t-test). Lýsandi tölfræði er notuð til þess að lýsa eiginleikum 

tölulegra gagna, eins og meðaltali og dreifingu gagna. Kí-kvaðrat var notað til að 

skoða tengsl á milli tveggja flokkabreyta. Tekin var ákvörðun um að nota t-próf í stað 

marghliða dreifigreiningar (e. multiple analysis of covariance; MANCOVA) sökum 

þess hve ójafnt er í hópunum, þar sem að við slíkar aðstæður er t-próf traustara, 

sérstaklega þegar mikill munur er á hæsta og lægsta staðalfráviki. Þar sem dreifingin 

var ólík í hópunum, metið með því að bera saman staðalfrávik og með prófi Levenes, 

þá var notast við t-próf fyrir ólíkar dreifitölur. T-próf var framkvæmt þar sem miðað 

var við alfamörk 0,05. Kvíðagreining var höfð sem frumbreyta og fylgibreyturnar 

voru heildartala og undirþættir VABS-II. Einnig var framkvæmt annað t-próf þar sem 

gagnasafninu var skipt upp eftir kyni og getu, þar sem frum- og fylgibreytur voru þær 

sömu.   

Niðurstöður 

Notast var við lýsandi tölfræði til þess að skoða einkenni og meta eiginleika úrtaksins 

(sjá töflu 1). Hlutfall barna í úrtakinu sem var með kvíðaröskun samhliða greiningu 

einhverfurófsröskunar var 10,3% eða 29 einstaklingar af 282. Flest þeirra voru með 

ótilgreinda kvíðaröskun eða níu einstaklingar, sex einstaklingar voru með almenna 

kvíðaröskun, fimm með áráttu- og þráhyggjuröskun auk þess sem fjórir voru með 

samslátt kvíða og þunglyndis. Þá voru tveir með félagsfælni, tveir með aðrar 

blandaðar kvíðaraskanir og einn með sértæka fælni. 
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Tafla 1. 
Lýsandi einkenni þátttakenda 

   

 Allir 

n=282  

ASD 

n=253 

ASD + kvíði 

n=29 

Aldur við gildandi greiningua 12,06  12,44  12,18 

Aldursspönn greiningaraldursb 7,0 – 17,33  7,0 - 17,33 8,67 – 16,17 

Greindartala, spönn 30 - 134 30 - 134 45 – 120 

Greindartala, meðaltal 80,10 79,06 89,17 

ADOS heildartala 10,35c 10,39e 10,00 

ADIR-R heildartala 23,38d 23,47f 22,50g 

VABS-II heildartala 69,90 69,65 72,10 

VABS-II boðskipti 71,56 71,16 75,07 

VABS-II athafnir daglegs lífs 73,39 73,02 76,62 

VABS-II félagslegt samspil 69,82 69,75 70,38 

    

Kyn    

Drengir 209 (74,11) 193 (75,89) 16 (55,2) 

Stúlkur 73 (25,89) 60 (82,19) 13 (44,8) 

Ath: Prósentuhlutföll eru innan sviga 
aMeðalaldur við greiningu í árum 
bAldur í árum 
c280 af 282 
d 220 af 282 
e 251 af 253 
f 200 af 253 
g  20 af 29 

 

T-próf voru gerð til að bera saman aðlögunarfærni samkvæmt undirþáttunum 

boðskipti, athafnir daglegs lífs, félagsleg aðlögun og heildartölu VABS-II hjá börnum 

með einhverfurófsröskun án kvíðaröskunar og með kvíðaröskun. Niðurstöður sýndu 

fram á mun á meðaltölum aðlögunarfærni samkvæmt heildartölu VABS-II á milli 

hópanna, án kvíða (M=69,65, sf=8,55) og með kvíða (M=72,1, sf=5,05); t(280) = -

1,511, p < 0,05.  
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Einnig fannst munur samkvæmt undirþættinum boðskipti, án kvíða (M=71,16, 

sf=9,14) og með kvíða (M=75,07, sf=5,78); t(280) = -2,251, p < 0,05. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að þegar barn er með kvíðagreiningu samhliða 

einhverfurófsröskun þá aukist aðlögunarfærni þess.  

 
Tafla 2. 

Meðaltöl og staðalfrávik fyrir aðlögunarfærni, eftir getu. 

 Fjöldi Boðskipti Athafnir 

daglegs lífs 

Félagsleg 

aðlögun 

VABS-II 

heildartala 

Getumiklir 

einstaklingar 

142 

50,35% 

75,53 

(7,82) 

77,70 

(9,48) 

72.77 

(8,05) 

73,44 

(6,54) 

Getulitlir 

einstaklingar 

140 

49,65% 

67,54 

(8,16) 

69,01 

(11,62) 

66,81 

(10,12) 

66,31 

(8,36) 

Ath: Staðalfrávik eru innan sviga 

 

Úrtakinu var svo skipt upp eftir kyni og í getumikla (e. high functioning; HF) eða 

getulitla (e. low functioning; LF) einstaklinga. Framkvæmd voru t-próf fyrir kvíða og 

ekki kvíða í fjórum undirhópum þ.e. getumiklir drengir, getulitlir drengir, getumiklar 

stúlkur og getulitlar stúlkur. Frum- og fylgibreytur voru þær sömu og áður. 

Niðurstöður þeirra t-prófa má sjá í töflum tvö og þrjú. 

Þá kom fram munur á milli hópanna samkvæmt undirþættinum félagsleg 

aðlögun hjá getumiklum stúlkum, án kvíða (M=73,75, sf=7,29) og með kvíða 

(M=65,13, sf=7,08); t(26) = 2,848. Þessar niðurstöður benda til þess að það dragi 

mögulega úr aðlögunarfærni getumikilla stúlkna ef þær eru jafnframt greindar með 

kvíðaröskun.     
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Tafla 3.  

Meðaltöl og staðalfrávik fyrir VABS-II allra undirhópa  

  ASD n = 253 	         ASD og kvíðaröskun n = 29 	   

VABS-II Drengir    	   Stúlkur    	   Drengir    	   Stúlkur   

 n = 193   	   n = 60   	   n = 16   	   n = 13   

 HF LF 	   HF LF 	   HF LF  	   HF LF 

  n = 103 n =90 	   n = 20 n = 40 	   n = 11 n = 5 	   n = 8 n = 5 

BSa 75.5  67.8 	   74.9  65.6  	   75.3  74.6  	   77.5  71.2  

	   (7.9) (7.3) 	   (8.9) (9.9) 	   (6.1) (5.3) 	   (5.8) (4.9) 

ADLb 77.8  70.1  	   77.9  64.9  	   75.5  81.6  	   79.1  70 

	   (9.3) (10.7) 	   (9.8) (13.1) 	   (10.3) (6.2) 	   (11.8) (6.7) 

FAc 73.39  67.7  	   73.7  63.1  	   70.8  75.8  	   65.1  72.4  

	   (7.8) (4.2) 	   (7.3) (11.6) 	   (10.1) (2.6) 	   (7.1) (7.6) 

Heildd 73.7  66.9  	   73.5  63.4  	   72.1  75.4  	   71.9  69.2  

	   (6.8) (7.3) 	   (6.4) (10.1) 	   (6.3) (1.7) 	   (3.7) (5.3) 

Ath: Staðalfrávik eru innan sviga 
a VABS-II boðskipti 
b VABS-II athafnir daglegs lífs 
c VABS-II félagsleg aðlögun 
d VABS-II samanlögð heildartala 
 
 
Prófið var marktækt fyrir mun meðaltala á heildartölu VABS-II og undirþáttunum 

boðskipti og athöfnum daglegs lífs hjá getulitlum drengjum. Niðurstöður voru 

eftirfarandi fyrir undirþáttinn boðskipti: án kvíða (M=67,81, sf=7,29) og með kvíða 

(M=74,6, sf=5,32); t(93) = -2,048, p < 0,05.  

 Fyrir undirþáttinn athafnir daglegs lífs: án kvíða (M=70,08, sf=10,73) og með 

kvíða (M=81,6, sf=6,23); t(93) = -2,372, p < 0,05. Loks voru niðurstöður fyrir 

heildartölu VABS-II: án kvíða (M=66,93, sf=7,33) og með kvíða (M=75,4, sf=1,67); 

t(93) = -2,566, p < 0,05. Niðurstöðurnar benda þvi til að hjá getulitlum drengjum með 

einhverfurófsröskun og kvíðagreiningu sé aðlögunarfærni betri en hjá þeim sem ekki 

eru greindir með kvíða.     
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Umræða 

Aðalmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort munur sé á aðlögunarfærni 

barna og unglinga með einhverfurófsröskun með og án samhliða kvíðaröskun. 

Niðurstöður bentu til að börn með kvíðagreiningu auk einhverfurófsröskunar séu 

betur stödd varðandi boðskipti auk þess sem munurinn í úrtakinu var í sömu átt á 

hinum undirþáttunum. Þetta samræmist ekki tilgátu rannsakenda sem sett var fram í 

upphafi og er í andstöðu við rannsóknir sem hafa gefið til kynna að kvíðaröskun geti 

haft hamlandi áhrif á einstakling með einhverfurófsröskun umfram þær hömlur sem 

verða vegna röskunar á einhverfurófi (Greig og MacKay, 2005; Klin o.fl., 2005; 

Bellini, 2004).  

 Af þeim 282 börnum sem greind voru með einhverfurófsröskun voru einungis 

29 (10,3%) þeirra einnig greind með samhliða kvíðaröskun sem er lægra hlutfall en í 

fyrri rannsóknum þar sem allsherjargreining á algengi kvíðaeinkenna eða að minnsta 

kosti einnar kvíðaröskunar meðal barna á einhverfurófinu sýndu að algengi væri 

39,6% (White o.fl., 2009). Þetta ólíka hlutfall stafar líklega að hluta til af því hve 

smátt úrtak þessarar rannsóknar var. Það gæti einnig mögulega komið til vegna þess 

að hingað til hefur verið tiltölulega hár þröskuldur fyrir greiningu kvíðaraskana 

meðfram einhverfurófsröskun og kvíðaeinkenni oft frekar talin hluti af einkennamynd 

einhverfurófsröskunarheldur en að vera talin tilkomin vegna kvíðaröskunar (Kristjana 

Magnúsdóttir, sálfræðingur á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, munnleg heimild, 

26.apríl.2016). 

Aðal munurinn á fyrri rannsóknum og þessari rannsókn er sú að 

þátttakendurnir fengu greiningu einhverfurófsröskunar á sjöunda aldursári eða seinna 

og eru þar af leiðandi líklegri til að vera með minni vitsmunalega skerðingu en þau 

sem greind eru fyrir þann aldur. Einnig eru þau líklegri til að vera með betri 
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aðlögunarfærni heldur en einstaklingar sem að fá greiningu einhverfurófsröskunar 

snemma í barnæsku (Magnúsdóttir o.fl., 2015) þar sem jákvæð fylgni hefur fundist 

milli greindar og aðlögunarfærni (Kanne o.fl., 2011).    

Niðurstöður leiddu í ljós að af þeim 29 börnum rannsóknarinnar sem að voru 

með kvíðagreiningu samhliða greiningu röskunar á einhverfurófi, voru nítján þeirra 

skilgreind sem getumiklir einstaklingar eða 65,5%. Það er í samræmi við fjölda 

rannsókna sem bent hafa til þess að getumiklir einstaklingar með einhverfurófsröskun 

séu líkegri til þess að vera með einkenni kvíða heldur en þeir sem eru getulitlir 

(Settipani o.fl., 2012) þar sem þeir hafa hugræna getu til að gera sér grein fyrir eigin 

takmörkunum (Lopata o.fl., 2010). Útfrá hlutfalli þeirra sem eru getumiklir meðal 

þeirra sem eru með kvíðaröskun samhliða einhverfurófsröskun er hægt að álykta að 

það hafi haft áhrif á að færni í flokknum boðskipti í VABS-II reyndist betri en þeirra 

sem einungis voru með einhverfurófsröskun. Þar sem getumiklir einstaklingar á 

einhverfurófinu eru almennt með betri aðlögunarfærni líkt og færni í samskiptum en 

þeir sem skilgreindir eru sem getuminni (Kanne o.fl., 2011).  

Munur kom fram milli getulítilla drengja með og án samhliða kvíðagreiningar 

á tveimur undirþáttum aðlögunarfærniprófsins VABS-II, boðskipti og athafnir 

dagslegs lífs, en einnig á heildartölu VABS-II, þar sem aðlögunarfærni þeirra sem 

voru með kvíðagreiningu var betri heldur en drengja án kvíðagreiningar. Það átti þó 

ekki við þegar að verið er að skoða félagslega aðlögun. Einu neikvæðu áhrifin af því 

að vera með kvíðagreiningu samhliða einhverfurófsröskun fundust meðal getumikilla 

stúlkna á undirþáttinn félagsleg aðlögun. Útskýringin gæti verið sú að til staðar sé 

raunverulegur kynjamunur á aðlögunarfærni einstaklinga með einhverfurófsröskun 

eins og greint hefur verið frá í sumum rannsóknum á börnum með 

einhverfurófsraskanir (Lemon, Gargaro, Enticott og Rinehart, 2011). 
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Allsherjargreining á fyrri rannsóknum, á algengi kvíðagreininga einstaklinga 

sem eru með einhverfurófsröskun, sýndi fram á að sértæk fælni er algengasta 

meðröskun einhverfurófsraskana (29,8%). Þar á eftir koma áráttu- og 

þráhyggjuröskun, félagsfælni og almenn kvíðaröskun með algengi á bilinu 15%-

17,5% (White o.fl., 2009). Í þessari rannsókn komu fram sömu gerðir kvíðaraskana og 

í allsherjargreiningunni en í ólíkum hlutföllum. Algengasta kvíðagreiningin var 

ótilgreind kvíðaröskun (31,03%), þar á eftir var almenn kvíðaröskun (20,7%) svo 

áráttu- og þráhyggjuröskun (17,24%) en einungis eitt barn (3,45%) var með sértæka 

fælni sem meðröskun. Athyglisverðast, þegar að niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

bornar saman við allsherjargreininguna, er sá mikli munur á hlutfalli þeirra barna sem 

eru greind með sértæka fælni sem meðröskun einhverfurófsraskana. Þennan mun er 

hægt að skýra að einhverju leyti með þeim mikla mun sem er á fjölda gagna sem verið 

er að skoða í allsherjargreiningunni og því litla úrtaki sem að unnið var með í þessari 

rannsókn.  

Frekari rannsókna er þörf til þess að hægt sé að fullyrða um aðstæður í þýði 

eða bera niðurstöður að fullu saman við fyrri rannsóknir þar sem einungis 10,3% 

þátttakenda voru með samhliða kvíðagreiningu. Þó ekki sé hægt að alhæfa um 

aðstæður í þýði út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar geta þær hinsvegar gefið 

vísbendingar um mögulegar aðstæður í þýði. Rík þörf er til staðar fyrir frekari 

rannsóknir á þessu sviði, þar sem að samsláttur einhverfueinkenna og kvíðaeinkenna 

veldur miklum vanda í greiningu kvíðaraskana samhliða röskun á einhverfurófi.   

Það að úrtak rannsóknarinnar hafi verið klínískt úrtak en ekki slembiúrtak 

veldur líklega skekkju í mati á hlutfalli barna greindra með einhverfurófsröskun auk 

þess sem það dregur það úr alhæfingargildi allra niðurstaðna. Þar sem að unnið er upp 

úr klínísku gagnasafni þá eru forsendur og mælingar sem notaðar við greiningu kvíða 
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að vissu leyti breytilegar milli fagaðila og þess vegna þeirra einstaklinga sem að voru 

þátttakendur í rannsókninni. Þessi áhrif væru minni ef mælingar hefðu einungis verið 

gerðar í þeim tilgangi að framkvæma rannsókn.   

Viðfangsefni rannsóknarinnar er afar áhugavert og væri hægt að skoða það 

nánar frá ýmsum hliðum. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera aðra 

sambærilega rannsókn þar sem stjórnað væri fyrir áhrifum einhverfueinkenna á 

aðlögunarfærni samkvæmt kvarða umreiknaðra hráskora ADOS fyrir alvarleika 

einkenna (e. calibrated severity scores) þar sem að ADOS metur ekki þyngd 

eihverfueinkenna (Kanne o.fl., 2011). Með því væri hægt að gera áreiðanlega athugun 

á því hvort áhrif kvíðaraskana á aðlögunarfærni geti verið skýrð með alvarleika eða 

breytileika í einkennum einhverfurófsraskana. 

Áhugavert væri að skoða nánar hvort áhrif kvíðaeinkenna á börn með 

einhverfurófsröskun séu ólík milli kynja, eftir greindartölu eða eftir aldri við 

greiningu. Þá væri gagnlegt að hafa fleiri þátttakendur sem og jafnara kynjahlutfall til 

þess að geta metið kynjamun eða samvirkni við kyn. Í þessari rannsókn voru mun 

færri stúlkur en drengir og það að fáar stúlkur séu í ákveðnum hópum getur dregið úr 

afköstum tölfræðiaðgerða sem notaðar eru við útreikning á gögnunum. Það veldur því 

að erfiðara verður að greina áhrif sem gætu verið til staðar.  

Áhrif kvíðaraskana á börn og unglinga með einhverfurófsraskanir geta verið 

töluverð en þau eru ólík á milli einstaklinga. Ómeðhöndlaður kvíði getur haft 

margvísleg og víðtæk áhrif á þroska og lífshlaup einstaklings. Því er óskandi að 

frekari rannsóknir á algengi og áhrifum kvíðaraskana, á einstaklinga með 

einhverfurófsraskanir, verði gerðar í nákominni framtíð og að þær nýtist til að auka 

skilning á og bæta stöðu þessara barna, unglinga og fullorðinna einstaklinga sem 

glíma kvíða samhliða röskun á einhverfurófi.  
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Viðauki 1 

Greiningarskilmerki bernskueinhverfu samkvæmt ICD-10 (WHO, 1993) í þýðingu Guðmundar 
Skarphéðinssonar (eins og hún birtist í Baldvin Logi Einarsson, 2012). 
 
A. Afbrigði eða skerðing í þroska þurfa að koma fram fyrir 3 ára aldur á a.m.k. einu af þremur 
eftirtalinna sviða 

1. Málskilningi eða máltjáningu eins og hún birtist í samskiptum við aðra. 
2. Geðtengslum við lykilpersónur eða í gagnkvæmu félagslegu samspili. 
3. Starfrænum leik eða ímyndunarleik. 

 
B. Til staðar þurfa að vera minnsta kosti sex af eftirtöldum einkennum. Þar af minnst tvö úr flokki 1 og 
að minnsta kosti eitt úr hvorum flokki 2 og 3. 
 
1. Eigindleg frávik í hæfni til að eiga gagnkvæm félagsleg samskipti við aðra koma fram á minnst 
tveimur eftirtalinna sviða: 

a. Skert hæfni til að nota augntengsl, svipbrigði, líkamsstöðu og látbragð til að stýra 
samskiptum. 
b. Leik- og vináttutengsl við jafnaldra, sem fela í sér að deila áhugamálum, virkni og 
tilfinningum á gagnkvæman máta, þróast ekki með þeim hætti sem búast mætti við samkvæmt 
aldri og vitsmunaþroska (þrátt fyrir næg tækifæri til tengslamyndunar). 
c. Skortur á félags- og tilfinningalegri gagnkvæmni sem kemur fram í skertum eða 
afbrigðilegum viðbrögðum við tilfinningum annarra eða í vangetu til að aðlaga hegðun sína 
félagslegu samhengi eða í skertri samhæfingu félags-, tilfinninga- og tjáskiptahegðunar. 
d. Vantar á sjálfkvæma viðleitni til að deila gleði, áhugaefnum eða afrekum með öðrum. 
(Barnið gerir t.d. minna af því að koma með og sýna áhugaverða hluti eða benda á hluti sem 
því þykir spennandi). 

 
2. Eigindleg frávik í tjáskiptum koma fram á minnst einu eftirtalinna sviða: 

a. Seinkun í máltöku eða barnið fer alls ekki að tala. Reynir ekki að bæta það upp með því að 
nota svipbrigði eða látbragð sem tjáskiptaleið í staðinn (og saga um að vantað hafi hjal með 
tjáskiptatilgangi). 
b. Skortir verulega á getuna til að eiga frumkvæði að samræðum og halda þeim gangandi á 
máta sem felur í sér gagnkvæmni og næmi fyrir viðbrögðum viðmælanda. Geta á þessu sviði í 
ósamræmi við málþroskastig viðkomandi. 
c. Stegld málnotkun sem einkennist af endurtekningum eða sérviskuleg notkun orða og 
orðatiltækja.  
d. Vantar fjölbreytta sjálfkvæma þykjustuleiki eða (hjá þeim yngstu) félagslega 
eftirhermuleiki. 

 
3. Afmörkuð, endurtekin og stegld mynstur í hegðun, áhugamálum og athöfnum koma fram á minnst 
einu sviði: 

a. Yfirþyrmandi áhugi sem hefur steglt yfirbragð og beinist að þröngt afmörkuðu áhugasviði 
og áhugaefnið óeðlilegt eða óvenjulegt. Eða: Áhuginn beinist að einu eða fleiri hugðarefnum 
sem eru venjuleg hvað innihald varðar en áhuginn óeðlilegur fyrir það hversu yfirþyrmandi og 
einstrengingslegur hann verður. 
b. Þörf fyrir að fylgja ákveðnum föstum venjum og ritúölum á áráttukenndan hátt án þess að 
hafi starfrænan tilgang. 
c. Stegldar, síendurteknar hreyfingar sem taka til handa eða fingra (blak eða snúningur) eða 
stegldar og síendurteknar flóknari hreyfingar sem taka til alls líkamans. 
d. Upptekin(n) af ákveðnum pörtum hluta eða afmörkuðum eiginleikum þeirra sem ekki hafa 
starfrænan tilgang (s.s. lykt, áferð eða hljóði eða titringi sem þeir framleiða). 

 
C. Klínísk einkenni eiga ekki betur við aðrar gagntækar þroskaraskanir; málþroskahamlanir með 
félags- og tilfinningavandamálum, tengslaraskanir, þroskahömlun með félags- og tilfinningavanda, 
snemmtækan geðklofa eða Retts heilkenni. 
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Viðauki 2 

Greiningarskilmerki Asperger heilkennis samkvæmt ICD-10 (WHO, 1993) í þýðingu 
Guðmundar Skarphéðinssonar (eins og hún birtist í Baldvin Logi Einarsson, 2012). 

 
A. Engin klínísk marktæk almenn seinkun í máltjáningu eða málskilningi, né í 
vitsmunaþroska. Til að greiningin sé gerð þarf barnið að hafa notað einstök orð á 
markvissan hátt ekki síðar en við 2 ára aldur og notað heilar setningar til tjáskipta 
ekki seinna en við 3 ára aldur. Sjálfshjálparfærni, aðlögunarhegðun og forvitni um 
umhverfið í samræmi við eðlilegan vitsmunaþroska. Hins vegar geta áfangar í 
hreyfiþroska verið nokkuð á eftir og klaufalegar hreyfingar eru algengar, en ekki 
skilyrði fyrir greiningunni. Afmarkaðar sérgáfur, sem oft tengjast óvenjulegum 
áhugamálum, eru algengar en ekki skilyrði fyrir greiningunni. 
 
B. Eigindleg frávik í hæfni til að eiga gagnkvæm félagsleg samskipti við aðra (sömu 
skilmerki og fyrir barnaeinhverfu). 
 
C. Einstaklingurinn sýnir afmörkuð, endurtekin og stegld mynstur í hegðun, 
áhugamálum og athöfnum (sömu skilmerki og í barnaeinhverfu en samt sjaldgæfara 
að hér komi fram stegldar hreyfingar og einnig sjaldgæfara að viðkomandi verði 
upptekin(n) af ákveðnum pörtum hluta eða afmörkuðum eiginleikum þeirra sem ekki 
hafa starfrænan tilgang). 
 
D. Klínísk einkenni eiga ekki betur við aðrar gagntækar þroskaraskanir; einfaldan 
geðklofa, geðklofagerðarröskun (e. Schizotypical disorder), áráttu-/þráhyggjuröskun, 
áráttu/þráhyggjupersónuröskun, svörunartengslaröskun eða afhamlaðri tengslaröskun 
í bernsku. 

 
 


