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Útdráttur 

Greiningum á börnum með röskun á einhverfurófi fer fjölgandi og rannsóknir um 

málefnið fjölgar með ári hverju. Geðlæknirinn Leo Kanner lýsti fyrst einkennum 

einhverfu árið 1943 og byggði hann kenningu sína á hegðunareinkennum. Talið er að 

snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum varðandi framtíðarhorfur einstaklings með 

röskun á einhverfurófi. Því skiptir máli að greining og niðurstöður hennar fáist sem fyrst. 

Það eru aðallega þrjár stofnanir sem greina, en það eru Barna og unglinga geðleild og  

Þroska- og hegðunarstöð sem gera frumgreiningu og vísa á Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Þegar niðurstaða greiningar liggur fyrir er mörgum foreldrum létt og sumir fara í 

gegnum ákveðið sorgarferli. Fjölskyldumiðuð þjónusta skiptir sköpum til að hjálpa 

meðlimum fjölskyldunnar gegnum ferlið. Félagsráðgjafi er tengiliður fjölskyldunnar við 

fagaðila og vísar á ýmis úrræði. Í könnun um upplifun foreldra á greiningarferlinu á 

Írlandi er staðan sú að bið eftir greiningu er löng og eftir greiningu er lengri bið í úrræði. 

Á Bretlandi er einnig bið, en betri þjónusta en á Írlandi, hins vegar er léleg eftirfylgni. Á 

Íslandi eru flestir ánægðir með ferlið og stuðningsúrræði í boði samkvæmt könnun gerð 

af Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Mesta óánægjan var biðtími eftir greiningu. Með 

aukinni fræðslu og stuðning minnkar álag á foreldra og fjölskyldur. 
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Formáli  

Ég las bók fyrir tæplega tveim árum, Sá einhverfi og við hin, sem hafði mikil áhrif á mig. 

Fyrir utan það að ég þekki viðkomandi einhverfa einstakling, þá voru blaðsíður inná milli 

fyndnu frásagnana úr daglegu lífi fjölskyldunnar, þar sem móðirin lýsti tilfinningunni að 

eignast barn og komast að því að ekki væri allt með feldu, fara með einstakling í greiningu 

og loks fá niðurstöðuna að einstaklingur er með mikla einhverfu. Þessar blaðsíður voru 

átakanlegar og langaði mig að kanna ferlið nánar. Hvernig eru foreldrar og forráðamenn 

að upplifa ferlið því það er að mörgu leyti átakanlegt og mikið áfall að fá loks greininguna. 

Einnig lýsti móðir á þessum blaðsíðum frá ferlinu að ákveða hvers konar íhlutun skyldi 

verða fyrir valinu og hvernig ætti að fá þennan einstakling til að tjá sig. Að mörgu leyti var 

mjög athyglisvert að lesa þetta, því að ég þekkti einstaklinginn á aldrinum 14 -16 ára. 

Miðað við hvernig hann var og þau úrræði sem hafði móðir hafði nýtt sér voru 

umbreytingarnar ótrúlegar. Þar var efnið komið, ég skal skrifa um greiningarferlið á 

einhverfu og upplifun foreldra á því. Það er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að þekkja ferlið 

og vita hvernig viðbrögð foreldra barna eru gagnvart ferlinu til að takast á við það og 

hjálpa þeim í gegnum það. Hlutverk félagsráðgjafa er að vera tengiliður fjölskyldu og 

fagaðila ásamt því að veita ráðgjöf varðandi áframhald og úrræði. Því getur þessi ritgerð 

hjálpað til með að draga saman ferlið og kannað líðan foreldra og fjölskyldu barna sem 

greinast með röskun á einhverfurófinu. 
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1  Inngangur  

Einhverfa er hugtak sem fleiri aðilar kannast við en hér áður fyrr. Aukinn sýnileika og 

þekkingu má rekja til vitundarvakningar í þjóðfélaginu með verkefnum eins og Blár apríl 

og Ég er unik, sem er verkefni unnið af móður sem á barn með röskun á einhverfurófinu. 

Með auknum sýnileika og umfjöllun hefur rannsóknum á einhverfu fjölgað ásamt 

fræðsluefni og vefsíðum. Rannsóknir um einhverfurófið hefur færst í aukann sem kanna 

alla þætti sem viðkoma einstaklingnum, frá greiningu til framtíðarhorfur einstaklings.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða einhverfurófið nánar, hvernig það lýsir 

sér og sagt frá snemmtækri íhlutun. Einnig verður rætt um sögu einhverfu í stuttu máli. 

Sagt er frá greiningarferlinu, en þá er átt við hverjir greina, þá má helst nefna 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkissins en það verður áberandi fjallað um hana. Rætt 

verður greiningarferlið frá grun til greiningar.  

 Að lokum verður rætt um upplifun foreldra á greiningarferlinu, en það eru 

foreldrarnir sem ákveða að fara með barnið til læknis og athuga hvort þurfi að fara með 

það í greiningu. Það verður talað um viðhorfskannanir, meðal annars íslenska könnun 

sem Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkissins lét framkvæma árið 2012, um greiningarferlið 

og upplifun foreldra á því, þá fáum við mynd á hvernig foreldrar upplifa ferlið og þær 

stofnanir sem eru helstu greiningaraðilar. Í endann eru umræður og lokaorð. 
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2 Einhverfa 

Í þessum kafla er markmiðið að ræða um hugtakið einhverfu. Fyrst verður sagt í stuttu máli 

hvaðan það kemur og hver er saga þess. Næst verður talað um einkenni og flokkunarkerfi 

einhverfu. Að lokum verður talað um snemmtæka íhlutun, hvað það er og hversu mikilvægt er 

að vera með snemmtæka íhlutun fyrir horfur barnsins. 

2.1  Saga einhverfu 

Hugtakið einhverfu má rekja til ársins 1943 þar sem geðlæknirinn Leo Kanner lýsti einkennum 

hennar á fræðilegan hátt (Páll Magnússon, 1997). Kanner byggði kenningu sína á 

hegðunareinkennum, sem er enn grunnstoð greiningar einhverfu í dag. Hann skrifaði 

ritgerðina Autistic disturbances of affective contact. Þar lýsti hann hegðunareinkennum hjá 

átta drengjum og þremur stúlkum á aldinum 2 -11 ára. Hann sagði þau vera með afmörkuð 

áhugamál, takmarkaða samskiptahæfni og tjáningarfærni, þau þoldu illa breytingar og voru 

með endurteknar og furðulegar hreyfingar (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014b). 

Um svipað leyti og Kanner birti ritgerðina sína kom annar læknir fram á sjónarsviðið, 

Hans Asperger. Hann lýsti fjórum drengjum sem höfðu flest einkenni sem Kanner hafði talað 

um, nema tjáningarfærni þeirra var ekki skert. Árið 1981 birti Lorna Wing grein um Asperger 

heilkenni, þá kom hugmyndin um að einkenni einhverfu raðist á nokkurs konar einhverfurófi. 

Hún talaði um ritgerðina hans Asperger ásamt því að birta niðurstöður eigin athugunar á 

börnum og fullorðnum með svipuð einkenni. Þegar lýsingar Kanner og Asperger voru settar 

saman sem sama fyrirbærið en með mismunandi alvarleika, varð ákveðin uppljómun. Kanner 

lýsti alvarlegustu birtingarmyndum einhverfu, meðan Asperger lýsti vægari birtingarmynd 

með minni skerðingu á taugaþroska (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 

2014b).  

Á Íslandi var einn af fyrstu einstaklingum sem greindist með einhverfu fjögurra ára 

drengur sem lagðist inn á barnadeild Landsspítala árið 1968. Móðir hans hafði sýkst af rauðu 

hundunum snemma á meðgöngu. Drengurinn var alvarlega heyrnaskertur. Kristbjörn 

Tryggvason var barnalæknirinn sem skoðaði drenginn og greindi hann með „autimus“ eða 

einhverfu. Hann lýsti drengnum sem óvenju fallegan dreng sem þoldi illa snertingu, hafði 

sérstök áhugamál og með taktfastar hreyfingar (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014a).  
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2.2 Hvernig lýsir einhverfa sér 

Einhverfa er frávik í taugaþroska. Samkvæmt ICD-10 (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems), sem miðast er við hér á landi, er einhverfurófinu skipt 

í mismunandi flokka, einhverfu í barnæsku, ódæmigerða einhverfu, aspergers heilkenni og 

retts heilkenni. Einhverfa í barnæsku er átt við þegar barn sýnir afbrigðilega eða skertan þroska 

í félagslegum samskiptum, mál og barn sýnir takmarkaða endurtekna hegðun fyrir þriggja ára 

aldur. Röskun þessi er algengari hjá strákum en stelpum (World Health Organization, 1992).  

Í flokkinn ódæmigerð einhverfa falla þau tilvik sem uppfylla einungis að hluta en ekki öllu 

leyti þau skilyrði sem þarf til að greinast með einhverfu. Einstaklingar sem greinast með 

ódæmigerða einhverfu eru annað hvort ekki með öll einkenni dæmigerðar einhverfu eða 

þeir sýna ekki einkenni fyrir þriggja ára aldur. Einstaklingar með ódæmigerða einhverfu þurfa 

í flestum tilfellum sömu þjónustu og úrræði sem einstaklingum með einhverfu býðst hverju 

sinni (Páll Magnússon, 1997; World Health Organization, 1992). 

Asperger heilkenni lýsir sér sem röskun í félagslegu samspili ásamt áráttukenndri 

hegðun. Það sem aðskilur einhverfu og asperger heilkennis er marktæk skerðing í mál- og 

vitsmunaþroska. Einnig er aðlögun og forvitni um umhverfið með eðlilegum hætti fyrstu þrjú 

ár einstaklings. Sjálfshálparfærni er til staðar (Páll Magnússon, 1997; World Health 

Organization, 1992).  

Retts heilkenni hefur hingað til eingöngu fundist hjá stúlkum. Einkenni koma ekki fram 

fyrr en á aldursbilinu fimm mánaða til fjögra ára, en þá hægir á höfuðummálsvexti barns og 

hreyfingar verða ómarkvissar. Göngulag er óstöðugt og fram koma ákveðnar 

handahreyfingar eins og svokallaðar handþvottahreyfingar, en þá nýr barnið höndum saman 

fyrir framan sig. Samskiptahæfni og félagsfærni skerðist en þegar börnin eldast verða oft 

talsverðar framfarir í félagshæfni (Páll Magnússon, 1997; World Health Organization, 1992).  

Hegðunareinkennum einhverfu er skipt í þrjú svið en þau eru einkenni í félagslegu 

samspili, einkenni í máli og tjáskiptum og sérkennileg, áráttukennd hegðun. Augntengsl, 

líkamsstaða, svipbrigði eða hreyfingar eru óvenjulegar í samskiptum við aðra þegar átt er við 

einkenni í félagslegu samspili. Einstaklingur gæti sýnt ákveðna hegðun, horft í augu fólks eða 

þess háttar án þess að ætlunin sé að ná samskiptum við viðkomandi. Það er skortur á 

tilfinningalegri gagnkvæmni og viðbrögð við tilfinningum annarra geta verið afbrigðileg eða 

lítil sem engin. Þegar átt er við einkenni í máli og tjáskiptum er sagt að málþroski sé lítill sem 
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enginn. Í sumum tilfellum læra einhverfir aldrei að tala. Oft er lítil viðleitni til að bæta 

málleysi upp með látbragði eins og með því að benda eða hrista höfðið. Í sumum tilfellum fer 

sá einhverfi að herma eftir þeim sem er að tala við þá eða býr til ný orð um hluti. Þriðja 

einkennasviðið felur í sér sérkennilega, áráttukennda hegðun, þá er átt við þegar viðkomandi 

hefur óvenjuleg áhugamál þar sem jafnvel ekkert annað kemst að. Sumir hafa til dæmis 

mikinn áhuga á þvottavélum og geta horft á þvottavélina tímum saman. Hjá einhverfum er 

oft ákveðið áráttukennd þörf að fylgja áveðnum venjum og getur reynst erfitt að fara út fyrir 

þær. Rútína, skipulag og dagskrá getur verið mjög sterk hjá einhverfum. Sumir fá óvenjulegan 

áhuga á ákveðnum eiginleika hluta. Barnið finnst til dæmis betra að handleika perlur frekar 

en að perla með þeim  (Páll Magnússon, 1997; World Health Organization, 1992).  

Til að fá greininguna einhverfu þarf ákveðinn lágmarksfjöldi  hegðunareinkenna að vera 

til staðar. Þá er talað um að það þurfi að vera tvö í félagslegu samspili og að minnsta kosti 

eitt í einkenni í máli og tjáskiptum og eitt í sérkennilegeri, áráttukenndri hegðun. Einnig þarf 

barn að sýna þessi einkenni fyrir þriggja ára aldur (Páll Magnússon, 1997).  

2.3 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er sérsniðið verklag fyrir börn með ýmiss konar þroskafrávik og foreldra 

þeirra. Börn með frávik í taugaþroska þroskast ekki á sama hátt í samskiptum sínum með því 

að hafa samskipti við önnur börn, eins og börn sem eru ekki með einhverfu gera. Snemmtæk 

íhlutun felur í sér markvissa og samræmda þjónustu og þarf að veita hana snemma í lífi barns. 

Hún felur meðal annars í sér kennslu handa barninu. Markmið snemmtækrar íhlutunar er að 

hafa jákvæð áhrif á þroska og framtíðarhorfur barns ásamt því að styrkja foreldra í 

uppeldishlutverki sínu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b).  

Hægt er að hefja snemmtæka íhlutun á fyrsta aldursári, en þá er átt við börn sem eru í 

áhættu á að greinast með einhverfu eða um leið og grunur vaknar um frávik í þroska barns. 

Venjulega er miðið við að snemmtæk íhlutun sé frá fyrsta aldursári til upphafs 

grunnskólagöngu, eða um sex ára aldur (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum með einhverfu sýna marktæka framför hjá 

börnum sem hafa hlotið snemmtæka íhlutun. Eitt af því sem börnin þurfa að gera eru 

æfingar sem líkja eftir hegðun og skynjun ungra barna með dæmigerðan taugaþroska. 

Æfingarnar þurfa að vera markvissar, skipulagðar og strangar. Það skiptir einnig miklu máli að 

foreldrar taki þátt í íhlutuninni. Því fyrr sem barnið byrjar á æfingum því meiri líkur er að 
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barnið þróar með sér betri félagsfærni og hegðunar- og þroskafrávik minnka. Lífsgæði og 

framtíðarhorfur barnsins aukast og jafnvel hefur þetta með í för fjárhagslegan ávinning fyrir 

foreldra og samfélagið (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Mikilvægt er að íhlutunin eigi sér 

stað við eðlilegar aðstæður barns til að skila sem mestum árangri. Þá er átt við að íhlutunin 

eigi sér stað heima, í leiksskóla eða skóla, en eigi sér ekki stað í umhverfi sem barnið er óvant 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Hér verður sagt frá kennsluaðferðum sem mikið er unnið með á Íslandi, atferlisþjálfun, 

skipulagðri kennslu og TEACCH. 

Atferlisþjálfun er kennsluleið þróuð meðal annars af Dr. Ivar Lovaas. Lovaas birti 

rannsókn árið 1987 um atferlismeðferð sem sýndi fram á mikla framför hjá börnum sem 

þessi meðferð var notuð. Kennsluaðferð þessi þróast í gegnum árin með sífelldum 

rannsóknum atferlisfræðinga, það er alltaf að finnast betri og árangursríkari kennsluaðferðir. 

Markmið atferlismeðferðar er að auka sjálfstæði barnsins og að fá það til að sýna umhverfi 

sínu meiri athygli og læra af því. Barninu er kennd hegðun sem það hefur lítið vald yfir eins 

og til dæmis félagsleg samskipti, tal, sjálfshjálp og svo framvegis ásamt því að draga úr 

óæskilegri hegðun eins og þráhyggukennda hegðun. Námið er gert sem skemmtilegast og er 

mikil áhersla lögð á að barnið upplifi sem flesta sigra, tekin lítil skref til að minnka líkur á að 

barnið geri mistök. Áhersla er lögð á að umbuna barninu fyrir rétta svörun um leið, en það 

getur verið eitthvað eftirsóknarvert fyrir barnið eins og matur, kítl eða hvað sem er. Eigi 

barnið í erfiðleikum að svara er veitt aðstoð, með því að nota stýringu í næstu æfingu til að 

fá rétt svar. Stýring er notuð til að takmarka röng svör hjá barninu, mikilvægt er að draga 

kerfisbundið úr stýringum til að barnið verði ekki háð þeim. Mikilvægast er að styrkja 

viðeigandi hegðun barns. Unnið er náið með foreldrum, leiksskóla eða skóla barns og gerð er 

einstaklingsnámsskrá. Tekið er mið af styrkleikum barnsins, áhugasviði og óskum foreldra 

(Einhverfusamtökin, e.d; Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.a).  

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communications Handicapped 

Children) er meðferð og kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. Meðferð 

þessi miðast við alla aldurshópa og er því bæði notuð í snemmtækri íhlutun og á 

fullorðinsárum. Uppruna þessa þjónustulíkans má rekja til háskólans í borginni Chapel Hill í 

Norður Karólínufylki í Bandaríkjunum. Prófessor Eric Schopler setti hana fyrst fram árið 1965. 

Schopler lagði áherslu á sérhæfa meðferð fyrir einstaklinga með röskun á einhverfurófinu. 
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Áhersla er lögð á einstaklingsmat þar sem unnin er kennsluáætlun þar sem unnið er með 

styrkleika einstaklingsins og þætti sem styrkja færni sjálfstæða og áhuga hans. Meðferðin 

nær yfir alla lífsþætti einstaklings og er í stöðugu endurmati samkvæmt þróun einstaklingsins 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.c).  

Skipulögð kennsla er kennsluaðferð sem þróuð er innan TEACCH líkansins. Þar er lögð 

áhersla að skipuleggja umhverfi viðkomandi, setja upp dagskrá, vinnukerfi og sjónrænt 

boðskiptakerfi. Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð kennsla hefur reynst vel einstaklingum 

með röskun á einhverfurófi. Með því að skipuleggja umhverfi viðkomandi öðlast hann meira 

sjálfstæði til að framkvæma hluti án stuðnings frá öðrum. Yfirleitt fær hann ekki tækifæri til 

að sýna sjálfstæði sitt vegna skorts á frumkvæði (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.c).  

3 Greining einhverfu 

3.1 Hverjir greina  

Það eru nokkrar stofnanir sem greina einhverfu og þroskafrávik á Íslandi, en þær eru Barna- 

og unglingageðdeild, betur þekkt sem BUGL, Þroska- og hegðunarstöð og loks Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. Hér verður rætt nánar um hverja stofnun fyrir sig, en Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins er sú stofnun sem er sérhæfðust í greiningu á einhverfu og því lögð mest 

áhersla á að kynnast þeirri stofnun. 

3.1.1 Þroska- og hegðunarstöð 

Þroska og hegðunarstöð eða ÞHS tilheyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þar starfar 

þverfaglegt teymi sérhæfðs starfsfólks sem veitir börnum og foreldrum fjölbreytta þjónustu. 

Þá er helsta hlutverk ÞHS að greina þroska- hegðunar- og lyndisraskanir og veita ráðgjöf, 

fræðslu og meðferð. ÞHS gera aðallega greiningu á þroskaröskunum og hegðunarröksunum 

barna, en hafa viðeigandi skimunarpróf fyrir einhverfuraskanir. ÞHS tekur á móti tilvísunum 

frá Heilsugæslustöðvum ef grunur er á að barn sé á einhverfurófi og gera frumgreiningu. Sé 

vandinn alvarlegur og reynist hamlandi er yfirleitt vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

eða GRR. Sé ekki þörf á íhlutun GRR veitir ÞHS ráðgjöf ásamt viðkomandi þjónustumiðstöð eða 

skólaskrifstofu fyrir foreldra varðani sérkennslu fyrir barnið (Þroska- og hegðunarstöð, e.d.). 
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3.1.2 Barna- og unglingageðdeild 

Barna- og unglingadeild er deild innan Kvenna- og barnasviðs Landspítala Íslansd. Þar er tekið 

á móti börnum upp að 18 ára aldri  víðsvegar af landinu. Á BUGL starfar hópur fagaðila sem 

sérhæfa sig í greiningu og meðferð á geðröskunum barna og unglinga. Meðal þeirra eru 

læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, sjúkraliðar, listmeðferðarfræðingar og 

félagsráðgjafar. BUGL starfar náið með Þroska- og hegðunarstöð, heilsugæslustöðvum, 

barnaspítalanum, barnavernd og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríksins. Áður en vísað er á BUGL 

þarf að gera frumgreiningu sem er meðal annars framkvæmd hjá Þroska- og hegðunarstöð.  Á 

BUGL er sérhæft taugateymi sem sér um ítarlega greiningarvinnu meðal annars á börnum með 

raskanir á einhverfurófi, Touretteheilkenni og alvarlegar sértækar þroskaraskanir (Unnur 

Kristmundsdóttir, 2016). 

3.1.3 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða GRR heyrir undir velferðarráðuneytið (Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, e.d.d) og vinnur eftir Lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003. Markmið þeirra laga er, samkvæmt fyrstu grein lagana, að tryggja að börn með 

alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem 

miða að því að draga úr afleiðingum röskunarinnar. Enn fremur að tryggja öflun, viðhald og 

miðlun fræðilegrar þekkingar á þessu sviði. Áður en vísað er til GRR þarf að hafa verið gerð 

frumgreining samkvæmt 17. og 18. grein laga um málefni fatlaðs fólks nr 59/1992 og 3. grein 

laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.  

Frumgreining fer meðal annars fram á Þroska- og hegðunarstöð, Barnadeildum 

sjúkrahúsa, sérfræðiþjónustu grunnskóla, sálfræðiþjónustu leikskóla og hjá öðrum 

sérfræðingum. Hlutverk GRR er eins og segir í 4. grein laganna um Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins að greina börn og ungmenni með alvarlegar þroskaraskanir, veita ráðgjöf og fræðslu 

til einstaklingsins, foreldra eða annarra aðstandenda og leiðbeina varðandi viðeigandi 

meðferð, þjálfun og önnur úrræði sem þörf er á. Tilvísanir til annarra meðferðaraðila og 

stofnana í því skyni að hluteigandi njóti þar þeirrar þjónustu sem þörf er á hverju sinni fellur 

einnig undir hlutverk GRR, ásamt, langtímaeftirfylgd vegna þeirra einstaklinga sem búa við 

óvenjuflóknar eða sjaldgjæfar þroskaraskanir og að veita faglega aðstoð og ráðgjöf til 
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samstarfsaðila. Einnig er eitt af hlutverkum GRR að vinna rannsóknarvinnu á þessu sviði og 

fræða og dreifa fræðsluefni á sviði fatlana og þroskaraskana.  

Starf GRR byggir á hugmyndafræði fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Foreldrar eru hvattir 

til að taka virkan þátt í íhlutuninni og að eiga hlutdeild í ákvörðunum er varða þjónustu við 

barn og fjölskyldu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013). 

Fjölskyldumiðuð þjónusta vinnur með styrkleika fjölskyldunnar, markmiðið er að 

aðstoða fjölskylduna að takast á við aðstæður sínar. Það er gert með því að veita stuðning í 

virku starfi við þjónustuaðila og ákvörðunartöku um þörf og val á þjónustu. Fjölskyldan er í 

flestum tilfellum mikilvægasti og stöðugasti hlekkurinn í lífi barns, því er mikilvægt að gott 

samstarf sé milli fagaðila og fjölskyldunnar. Velferð barnsins er það sem skiptir máli og er 

fjölskyldumiðuð þjónusta ætluð til að styrkja samaband fagaðila og fjölskyldu til að þjónusta 

barnið (Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Fagsvið Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

GRR skiptist í þrjú fagsvið er varðar greiningu barna og ungmenna en það eru fagsvið yngri 

barna, fagsvið eldri barna og loks fagsvið langtímaeftirfylgdar. Fagsvið yngri barna veitir yngstu 

aldurshópum og fjölskyldum þeirra þjónustu, frá fæðingu til sex ára aldurs. Sviðið skiptist svo 

í þrjár skorir, smábarnaskor fyrir börn á aldrinum 0 -3 ára og tvær leikskólaskorir. Starfið byggir 

á hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar og er fjölskyldumiðuð (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2013).  

Fagsvið eldri barna veitir börnum á aldrinum 6.-18. ára og fjölskyldum þeirra þjónustu. 

Starfið byggir á teymisvinnu með áherslu á þáttöku foreldra og þjónustuaðila. Þá er einnig lögð 

áhersla á ráðgjöf og fræðslu til fjölskyldna og samstarfsaðila. Það er meðal annars gert í formi 

námsskeiða og einstaklingsmiðaðar fræðslu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013).  

Fagsvið langtímaeftirfylgdar þjónustar börn og unglinga sem þurfa sérhæfða eftirfylgd 

og ráðgjöf. Starfið byggir á teymisvinnu og fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Þetta svið sinnir 

börnum og unglingum sem eru meðal annars með sjaldgæf heilkenni, samsetta fötlun, 

hreyfihömluð börn og ráðgjöf tengda sérhæfðum tjáskiptum (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2013). 

Ásamt ofangreindum sviðum er svo rannsóknarsvið og fræðslu- og kynningarsvið. 

Fræðslu- og kynningarsvið sér um umsjón og þróun fræðslunámskeiða, útgáfu fræðslu- og 

kynningarefnis og sér um heimasíðu GRR, greining.is. Rannsóknarsvið vinnur að þróun 
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rannsóknarstarfs GRR og hefur frumkvæði að rannsóknarefnum (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2013). 

Tilvísanir til Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Tilvísanir til GRR hafa farið stigvaxandi með hverju ári sem líður. Árið 1995 voru tilvísanir 99 

talsins, 205 árið 2000 og 302 árið 2004. Því má segja að fjöldi tilvísana hafa þrefaldast á árunum 

1995-2004 (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 

2006).  Á árinu 2013 bárust 333 tilvísanir til GRR og þar af voru 79% þeirra vegna drengja. Af 

þessum fjölda var svo 82% eða 272 vísað inn á fagsvið en 17% eða 58 var vísað frá. Með hverri 

tilvísun var forráðamanni sent bréf með ráðgjöf um hvernig viðkomandi gæti snúið sér að 

þjónustu í nærumhvefi til að takast á við vanda barnsins (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

2013).  

GRR þjónustar allt landið og af þeim 333 tilvísunum sem bárust 58% af 

höfuðborgarsvæðinu og 42% af landsbyggðinni. Til að bera saman, þá voru tilvísanir árið 2011 

353 talsins og var 90 af þeim vísað frá og árið 2012 voru tilvísanir 297 talsins og var 73 af þeim 

vísað frá (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013). 

Flestar tilvísanir koma frá sérfræðiþjónustu sveitafélagana, en þá er átt við leikskóla og 

grunnskóla. Því næst koma flestar frá Þroska- og hegðunarstöð, Landsspítalanum og 

sérfræðingum. Fæstar tilvísanir á árunum 2011-2013 komu frá BUGL, heilsugæslum og öðrum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013). 

Saga Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Árið 1963 komu rauðir hundar til landsins og af þeim sökum fæddumst tæplega 30 heyrnaskert 

börn og í þeim hópi voru einnig fjölfötluð börn. Skóla- og þjónustuúrrræði vantaði alveg fyrir 

þennan hóp. Menntamálaráðuneyti skipaði nefnd sem átti að fjalla um kennslu fyrir 

heyrnaskerta árið 1970. Nefndin kom með frekar róttækar tillögur, meðal annars þar sem gerð 

var ráð fyrir miðstöð sem átti að sjá um þjónustu fyrir börn með ýmiskonar þroskafrávik. Sú 

miðstöð ætti að samanstanda af teymi sérfræðinga sem myndu sjá um að sjúkdómsgreina, 

hafa umsjón með uppeldi og kennslu, ráðgjöf til foreldra og kennara, eftirvernd og 

félagsráðgjöf. Það var sýn nefndarinnar að heyrnaskert börn væru fá og þess vegna hagkvæmt 

að þessi sérkennslumiðstöð myndi sinna stærri hópi barna (Þóra Leósdóttir, 2011). Árið 1970 

var stofnuð Geðdeild Barnaspítala Hringsins sem ætlað var að þjónusta öll börn á landinu til 
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16 ára aldurs. Þar er talið að fyrstu greiningar á einhverfu hafi verið tvær stúlkur árið 1973. 

Önnur þeirra var tveggja ára og töldu læknar að hún væri einhverf frá 11 mánaða aldri og var 

það staðfest á Geðdeild Barnaspítala Hringsins. Hin stúlkan var kringum 12 ára, en hún hafði 

dvalið á stofnuninni Skáltúnsheimilinu, fyrir þroskaheft börn, frá 6 ára aldri (Evald Sæmundsen 

og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014a). 

Málefni fatlaðra var í brennidepli á þessum tíma meðal fagfólks úr röðum 

heilbrigðisstétta. Sævar Halldórsson barnalæknir var einn þeirra. Það var þrýst á 

heilbrigðisráðherra að eitthvað þyrfti að gera í málinu og árið 1971 stofnaði ráðherrann nefnd 

sem átti að semja tillögur fyrir úrbætur. Nefndin skilaði yfirliti yfir fjölda fjölfatlaðra barna og 

meðal annars gerði áætlun um stofnun skóla fyrir 15 nemendur. Veturinn 1972-1973 var 

komið á fót skóla fyrir fjölfötluð börn. Fyrst var hann til húsa í gamla Heyrnaleysingjaskólanum 

við Stakkholt en flutti veturinn eftir í skóla Styrktarfélags lamðra og fatlaðra í Reykjadal. Þar 

var heimavist fyrir þau börn sem gátu ekki sótt almenna skólakerfið vegna fötlun sinnar. Í dag 

er Reykjadalur rekinn sem sumarbúðir fyrir fötluð ungmenni (Margrét Margeirsdóttir, 2001; 

Þóra Leósdóttir, 2011).  

Þrátt fyrir skólann í Reykjadal þá var vandi fjölfatlaðra barna undir skólaaldri enn 

óleystur. Í kjölfarið var stofnað foreldrafélag þar sem foreldrar og fagfólk stofnuðu dagheimilið 

Bjarkarhlíð árið 1973. Í Bjarkarhlíð var einnig aðstaða fyrir foreldra og börn af landsbyggðinni 

ásamt Leikþjálfunarstöðvar. Þar markaði upphafi að leikfangasafni athugunar- og 

greiningardeildarinnar í Kjarvalshúsi og síðar Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (Þóra 

Leósdóttir, 2011).  

Viðræðunefnd ráðneyta menntamála, heilbrigðismála og Reykjavíkurborgar skilaði af 

sér tillögum sem leiddu til byggingar Höfðaskóla. Höfðaskóli varð svo að Öskjuhlíðaskóla, nú 

Klettaskóli. Viðræðunefndin markaði tímamót þar sem hugmyndir að Greiningar- og 

ráðgjafarstöð sem átti að sinna öllu landinu kom til tals. Tilögurnar voru meðal annars um 

þverfalega teymisvinnu sem er enn við líði í dag (Þóra Leósdóttir, 2011).  

Athugunar- og greiningardeild var formlega stofnuð í september 1975. Á þeim tíma 

voru engin lög eða reglugerðir sem sögðu til um starfsemi deildarinnar. Heldur byggði 

starfsemi hennar á ákvörðun stjórnvalda. En í frumvarpi á þessum tíma kom fram hversu 

mikilvægt hlutverk Greiningarstöð gegnir. Í Kjarvalshúsi fór fram greiningarvinna og 

meðferðavinna fyrir fötluð börn auk leikfangasafnsins. Byggt var á reglugerð um sérkennslu 
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sem sett var 1977 en lög um aðstoð við þroskahefta tóku ekki gildi fyrr en 1.janúar 1980. 

Félagsráðgjafinn Margrét Margeirsdóttir, sem var yfirmaður deildar um málefni öryrkja og 

þroskaheftra, leiddi vinnuna. Kjarvalshús þurfti fljótt aukið rými og skilgreina þyrfti 

greiningarstöð samkvæmt nýju lögunum. Árið 1981 var áætlað að byggja hús fyrir 

Greiningarstöð ríksins. Allt var stopp þar sem umræðan um réttmæti stofnunar að þessu tagi 

og byggingu húss fyrir starfsemina var deilumál. Voru margar mismunandi deilur varðandi 

þetta mál innan stjórnkerfisins og meðal fagfólks. Deilan leystist ekki fyrr en árið 1983, en þá 

hafði starfssemin í Kjarvalsshúsi magnast og húsnæðið né fáu stöðugildin náðu að halda í við 

þjónustuþörfina. Starfsfólk og foreldrar fatlaðra barna voru orðin mjög þreytt á biðinni og 

ástandinu (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014a; Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Þóra Leósdóttir, 2011).  

Árið 1981 var ár fatlaðra samkvæmt samþykkt Sameinuðu þjóðanna. Ríkistjórn ákvað 

snemma á því ári að endurskoða gildandi lög og reglugerðir um málefni fatlaðra og var það 

sett í forgang. Í maí 1983 varð frumvarp, sem fól meðal annars í sér heildarskipulag um 

þjónustu hins opinbera við fatlað fólk, að lögum. Í lögunum var sérstaklega fjallað um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og þá var kveðið um að ríkið skyldi starfrækja eina aðal 

greiningar- og ráðgjafarstöð sem myndi heyra undir félagsmálaráðuneyti. Deildin í Kjarvalshúsi 

var breytt í GRR og var áætlun um byggingu húsnæði við Dalbraut í Reykjavík. Það varð hins 

vegar ekki að veruleika, en var stofunin fundinn staður að Digranesvegi 5 í Kópavogi (Þóra 

Leósdóttir, 2011).   

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins var stofnað 1.janúar 1986 og var Stefán 

Hreiðarsson barnalæknir og sérfræðingur í fötlunum barna ráðinn forstöðumaður. 

Samanstendur stofnunin af ýmsum fagstéttum eins og læknum, iðjuþjálfum, sálfræðingum, 

sjúkraþjálfurum, talmeinafræðingum, þroskaþjálfum og félagsráðgjöfum. Starfsemin skiptist í 

göngudeild, sérhæfða athugunardeils og dagdeild, en þar dvöldu börnin daglangt nokkrar 

vikur í senn. Árið 1997 fól félagsmálaráðuneytið GRR það verkefni að greina börn með 

einhverfu, en fyrir þann tíma hafði slík þjónusta verið veitt á Barna- og unglingageðdeild 

Landsspítala. Sama ár voru gerðar róttækar breytingar á skipulagi starfssemi GRR. Deildir voru 

lagðar niður en í staðin voru gerð teymi sem sinntu tilteknum sviðum fatlana, svonefnd fagsvið 

sem voru þrjú talsins. Þau voru fagsvið einhverfu, fagsvið hreyfi og skynhamlana og loks fagsvið 

þroskahamlana. Með þessum breytingum var ætlunin að stuðla að aukinni sérhæfingu í 
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ráðgjöf og greiningu fatlaðra barna. Í gegnum árin hefur starfssemi GRR svo þróast í takt við 

tíma og þær nýjungar sem koma fram á þessu sviði. Árið 2003 samþykkti Alþingi lög um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Þóra Leósdóttir, 2011). 

Síðasta áratug hefur orðin mikil aukning í tilvísunum á Greiningarstöð, en það eru ekki 

bara foreldrar yngri barna með fatlanir sem leita þangað heldur foreldrar eldri skólabarna 

einnig. Árið 2003 voru tilvísanir alls 217 en árið 2010 voru þær 341 talsins. Mesta aukningin í 

tilvísunum var vegna barna með raskanir á einhverfurófi (Þóra Leósdóttir, 2011).  

GRR hefur frá stofnun hennar tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina en hefur haldið í 

gildi og sýn frumkvöðlana. Þjónusta og starfshættir GRR eru í sífellri þróun og endursskoðun. 

Þekkingin á sviðinu hefur aukist gífurlega og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, þar sem gripið 

er inn með markmvissum aðgerðum til að hafa meðal annars jákvæð áhrif á taugaþroska. 

Markmið til lengri tíma er ávallt að auka færni, sjálfstæði og lífsgæði barns til framtíðar. 

Mikilvægt er að tryggja að barn og fjölskylda fái viðeigandi þjónustu og stuðning í sínu 

nærumhvefi (Þóra Leósdóttir, 2011). 

3.2 Greining á einhverfu 

3.2.1 Þegar grunur er um einhverfu 

Það getur reynst erfitt að bera kennsl á einhverfu. Meðal annars vegna þess að einkenni birtast 

á mismunandi máta, á mismunandi aldri og misalvarleg. Yfirleitt er það greinilegt á fyrstu þrem 

árum barns ef um þroskafrávik sé að ræða. Foreldrar taka yfirleitt fyrst eftir fráviki í málþroska, 

en þá hefur barnið ekki lært að tala miðað við jafnaldra. Þá fyrst fer grunur að eitthvað sé að. 

Því næst er það frávik í félagslegum þroska, hreyfiþroska, félagslegum samskiptum og svo 

framvegis. Það er ekki algengt að foreldrar taki eftir áráttuhegðun fyrst um sinn (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014a).  

Hægt er að greina börn með einhverfu mjög snemma eða frá sex mánaða aldri. Helstu 

einkenni sem börn á bilinu sex til 12 mánaða eru meðal annars að félagsleg svörun er lítil, 

félagslegt frumkvæði er lítið, félagslegt tilfinningaleg samspil er takmarkað og skynjun, 

hreyfifærni og athygli er mjög lítil. Þessi frávik geta verið greinileg, en oft greinast þau ekki 

strax. Myndbandsupptökur af börnum sem síðar greinast með einhverfu hafa hjálpað 

rannsakendum að taka eftir einkennum hjá þeim mjög snemma, áður en einkennin verða 

afgerandi. Eftir sex mánaða aldurinn, eða frá níu mánaða til 14 mánaða, eru frávikin og 

einkennin orðin fleiri og sýnilegri. Greinilegt er að um röskun er að ræða á þessum aldri 



18 

þegar barnið er með jafnöldrum sínum. Barnið er ekki að leika með öðrum, sýnir litla sem 

enga svörun við athygli sem það fær og málskilningur og máltjáning er áberandi minni en hjá 

jafnöldrum. Á aldrinum 20-22 mánaða eru einkennin svipuð, barnið sýnir enga samúð með 

öðrum, bregst lítið við samskiptum og er með takmarkaða orðanotkun. Á þessum aldri er 

endurtekin hegðun og afmarkaður áhugi meira áberandi (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a).  

Börn fá oft ekki greiningu fyrr en á leikskóla eða jafnvel grunnskólaaldri. Ástæður þess 

geta verið að foreldrar bíði með að leita til sérfræðings þrátt fyrir að grunur liggi að barnið sé 

með frávik í taugaþroska. Einnig geta ástæður verið að vitsmunaþroski barns geta dregið 

athyglina frá einkennum einhverfu eða einkenni eru væg svo erfitt sé fyrir sérfræðing að átta 

sig á einkennum einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a).  

Eins og fram kom í kafla um snemmtæka íhlutun, þá skiptir máli að einhverfa sé greind 

fyrr frekar en seinna. Markviss kennsla og þjálfun á fyrstu aldursárum hefur haft jákvæð áhrif 

á þroska heila ásamt framtíðar lífsgæði, hegðunarörðugleika og horfur einhverfueinkenna. 

Börn sem greinast eftir sex ára aldur hafa því misst af tækifæri að hljóta snemmtækra 

íhlutunar. Einnig getur snemmgreining haft jákvæð áhrif á foreldra, en streita af völdum 

óvissu er oftast óhjákvæmileg. Einnig er hlutverk foreldra í snemmtækri íhlutun jafn stórt og 

hlutverk barns og fagaðila. Foreldrar læra á einkenni einhverfu og fá stuðning fyrr en ella 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a).  

3.2.2 Komið að því að greina 

Þegar greina skal einhverfu er litið á hegðunareinkenni barns, sem er annað hvort ábótavant 

eða afbrigðileg miðað við þroska barns. Það eru þrjú stig í uppbyggingu þjónustukerfisins á 

Íslandi. Fyrsta stig er heilsugæsla, leiksskóli og grunnskóli, annað stig er sérfræðiþjónusta 

sveitarfélaga, sjálfstætt starfandi sérfræðingar og Þroska- og hegðunarstöð, þriðja stigið er svo 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Barna- og unglingageðdeild LSH (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014).  

Þegar grunur vaknar, hjá foreldrum eða á fyrsta þjónustustigi, að um þroska- og 

hegðunarfrávik sé að ræða er börnum vísað á annað þjónustustig til athugunar. Þaðan er 

þeim vísað á þriðja þjónustustig, eða Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, ef áætlað að er að 

þetta sé einhverfa. Þar taka fagfólk á móti barni og fjölskyldu og barnið fer í gegnum 

greiningarferlið (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 
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Þegar á GRR er komið tekur þverfagleg teymisvinna í gang, eins og kom fram í kaflanum 

um GRR. Það eru ýmis greiningartæki sem eru notuð í greiningarferlinu, sem verður nánar 

talað um hér á eftir. Ásamt notkun þessara greiningatækja er einnig hafin víðtæk söfnun 

upplýsinga um barnið. Greiningin felur í sér svokallað ferli og flokkun. Flokkun vísar til þess 

að flokka röskunina eftir alþjóðlegum flokkunarkerfum, eins og ICD-10 sem talað var um í 

kaflanum um einhverfu. Ferli vísar til söfnun fjölbreyttra upplýsinga um barnið og fjölskyldu 

þess. Það er gert með viðtölum við foreldra, læknisskoðun, þroskamælingar og beina 

athugun á hegðun. Einnig hafa myndbandsupptökur reynst mikilægt tæki til matsgreiningar. 

Þá er verið að tala um myndbandsupptökur úr daglegu lífi barns á leikskóla eða heimili. Mat 

er lagt á vitsmunaþroska, málþroska, hegðun og líðan, skyn- og hreyfiþroska og 

aðlögunarfærni barns. (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

Greining er ekki endanleg, þar sem barn getur þroskast  með aldrinum og einkenni geta 

breyst með tímanum. Þá er oft tilefni til endurmats sem fer ýmist fram á öðru eða þriðja 

þjónustustigi. Einnig er mikilvæg í greiningarferlinu að útiloka að um eitthvað annað en 

einhverfu sé að ræða. Þá er meðal annars átt við þroskahömlun, kvíða, málskilningsröskun 

eða jafnvel athyglisbrest með ofvirkni (ADHD), en allar þessar raskanir hafa svipuð einkenni 

og einhverfa (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

3.2.3 Greiningartæki  

Eitt af þeim greiningartækjum sem notað er í greiningarferlinu eru spurningalistar fyrir 

einhverfu. Hér verða helstu spurningalistum lýst í stuttu máli ásamt Greiningakvarða fyrir 

einhverfu betur þekktur sem CARS, Greiningarviðtal fyrir einhverfu betur þekkt sem ADI-R og 

Athugun á einkennum einhverfu betur þekkt sem ADOS. 

M-CHAT (The Modified Checklist for Autism in Toddlers) 

Þessi spurningalisti er lagður fyrir foreldra barna á aldrinum 16 til 30 mánuða til útfylingar. 

Spurningalistinn samanstendur af 23 spurningum þar sem svarað er ýmist með Já eða Nei. Sex 

spurninganna eru þyngri. Þegar vísbendingar liggja að um einhverfu  sé að ræða er fylgt eftir 

með viðtalið við foreldra (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 
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SCQ (Social Communicative Questionnaire) 

Þessi spuringalisti er lagður fyrir foreldra barna frá fjögurra aldri til útfyllingar. Listinn 

samanstendur af 40 spurningum þar sem er svarað ýmist með Já eða Nei. Listinn er til í tveim 

útgáfum, æviskeiðsútgáfu og út frá núverandi hegðun (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

SRS (Social Responsiveness Scale) 

Þessi spurningalisti er ætlaður foreldrum barna á aldrinum fjögurra til 18 ára og kennurum 

þeirra til útfyllingar. Listinn samanstendur af 65 spurningum og er svarað með því að gefa stig 

frá eitt til fjögur. Listinn hefur ólík viðmið fyrir stráka og stelpur og er eitt af fáum 

greiningartækjum sem er þannig (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

CAST (Childhood Autism Spectrum Test) 

Þessi spurningalisti er ætlaður foreldrum barna á aldrinum fjögurra til 11 ára til úfyllingar. 

Listinn samanstendur af 39 spurningum þar sem ýmist er svarað Já eða Nei (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014). 

ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaure) 

Þessi spurningalisti er ætlaður foreldra barna á aldrinum sex til 16 ára og kennurum þeirra til 

útfyllingar. Listinn samanstendur af 27 fullyrðingum og er svarað með því að gefa núll til tvö 

stig (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

CARS (Childhood Autism Rating Scale) 

Greiningarkvarði fyrir einhverfu, betur þekktur sem CARS, er mikið notaður til að leita að 

einhverfueinkennum, þá sérstaklega hjá börnum frá tveggja ára aldri. Sérfræðingarnir nota 

þetta tæki við beina skoðun á hegðun einstaklings, ásamt upplýsingum frá umönnunaraðlium 

barnsins. Sérfræðingar hafa fengið þjálfun við notkun þessara skimunartækis (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014).  

CARS hefur verið notað á Íslandi frá árinu 1989, nýlega var gefin út ný útgáfa þessa 

skimunartækis þar sem Greiningakvarði fyrir einhverfu fyrir getumikla einstaklinga bættist 

við. Það tæki er notað fyrir börn frá sex ára aldri sem eru þegar altalandi (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014).  
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ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) 

Greiningarviðtal fyrir einhverfu hefur verið notað á Íslandi frá árinu 1992. Þá er tekið viðtal við 

foreldra barna og aðra umönnunaraðila. Markmiðið er að tala við þá aðila sem þekkja barnið 

best. Viðtalið er hálfstaðlað, en þá er átt við að það er ákveðinn spurningalisti sem spyrjandi 

fer eftir ásamt því að bæta við spurningum sem geta reynst nauðsynlegar til að fá nákvæm 

svör. Í viðtalinu er leitast eftir upplýsingum um þroskasögu barns og einkenni einhverfu. Þá er 

átt við þegar einkenni eins og þau birtast þegar viðtalið er tekið ásamt einkennum þegar barnið 

var fjögurra til fimm ára gamalt. Atriðin í ADI-R ná yfir hegðunarsviðin sem var talað um í 

kaflanum um einhverfu, það er félagslegt samspil, mál og tjáskipti og sérkennileg, áráttukennd 

hegðun. ADI-R má nota frá tveggja ára þroskaaldri barns og tekur það yfirleitt í kringum eina 

og hálfa klukkustund til þrjár (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

ADOS (Autism Diagnostic Observational Scedule) 

Athugun á einkennum einhverfu hefur verið notað á Íslandi frá árinu 1999. Í þessari athugun 

er ætlunin að skoða barnið við aðstæður er ætlað að laða fram hegðun tengd greiningu 

einhverfu. Hún samanstendur af stöðluðum verkefnum og samskiptum milli prófanda og barns 

sem er í athugun. Í athuguninni eru fimm einingar þar sem fer eftir málþroska og aldri 

einsaklings hver er notuð. Áætlað er að athugunin tekur um 40 til 60 mínútur (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014). 

Réttmæti greiningar er meira ef ADI-R og ADOS er notað saman, frekar en einungis 

annað tæki er notað. Helstu gallar ADOS og ADI-R er að þessi greiningatæki eru viðkvæm 

fyrir aldri og þroska. Greiningarhæfni þeirra minnkar þegar þroskaaldur barna er lægri en 18 

til 24 mánaða. Þá er hætta að einhvefueinkenni séu ofmetin hjá ungum börnum með mikil 

frávik í vitsmunaþroska. Til að koma í veg fyrir þetta var nýlega gefin út ný eining í ADOS, The 

Toddler Module árið 2012 (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014). 

3.3 Hlutverk félagsráðgjafa 

Á GRR vinna sjö félagsráðgjafar (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.b) og er hlutverk 

þeirra margþætt. Þjónusta GRR er fjölskyldumiðuð og er því hlutverk félagsráðgjafa mikilvægt. 

Sagt er að upplifunin að eignast barn hefur mikil áhrif á foreldra, en að eignast barn með fötlun 

er eins og að rekast á vegg. Fæstir vita hvað það er að eiga fatlað barn og því geta foreldrar 

farið í gegnum ákveðið sorgarferli þegar upp kemst að barnið þeirra er fatlað. Sumum 

foreldrum finnst það skammarlegt að eignast börn með fötlun og halda því fyrir sig. Aðrir 
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foreldrar líta á það sem tækifæri til að auka skilning á mannlegum gildum. Því er það í 

verkahring félagsráðgjafa að taka á móti foreldrum, hjálpa þeim að vinna í gegnum tilfinningar 

sínar, fræða foreldra um þjónustuúrræði og réttindi þeirra. Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa 

að vera tengiliður og málsvari fjölskyldunnar við fagaðila utan sem innan GRR (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006; Hrönn 

Björnsdóttir, 2008).  

Félagsráðgjafar taka á móti öllum fjölskyldum barna sem fara í greiningu á GRR. Litið 

er á aðstæður og þarfir fjölskyldunnar í heild sinni og unnið er í nánu samstarfi við hana. Þarfir 

fjölskyldunnar er mismunandi eftir fötlun barnsins, stærð fjölskyldunnar, tengslaneti 

fjölskyldunnar og efnahag hennar. Verkfæri félagsráðgjafans á GRR eru viðtöl hans við foreldra 

og fjölskyldur barna með fötlun. Þar öðlast hann heildræna mynd af aðstæðum fjölskyldunnar, 

þar er heildarsýn félagsráðgjafa höfð að leiðarljósi. Félagsráðgjafi kemst að tengslum 

fjölskyldunnar í viðtölum sínum og farið er yfir búsetu, atvinnu- og hjúskaparstöðu foreldra. 

Hann tekur mið af mismunandi fjölskylduaðstæðum og fjölskyldugerðum. Sérstaklega ef um 

er að ræða innflytjendur, þá þarf að útvega túlk til að upplýsa foreldra um þeirra réttindi og 

hvað ber að gera þegar greining er ljós. Einnig þarf að bera virðingu fyrir menningarlegan 

mismund þegar unnið er með fjölskyldunni og hafa það að leiðarljósi þegar þjónusta við þau 

er skipulögð. Annað dæmi er þegar foreldrar eru að koma með annað eða jafnvel þriðja barn 

í GRR. Aðstæður þeirra geta verið sérstaklega erfiðar, sérstaklega ef um mismunandi fatlanir 

er að ræða (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 

2006).  

Félagsráðgjafar bera ábyrgð á samstarfi fjölskyldu og fagaðila þegar kemur að 

snemmtækri íhlutun á börnum á aldrinum 0 -6 ára. Þá er félagsráðgjafinn að gæta að líðan 

fjölskyldunnar, styðja hana og veita upplýsingar ásamt því að liðsinna forldrum við að leita eftir 

úrræðum og þjónustu. Þegar börn eru á leikskólaaldri og greinast með röskun á einhverfurófi 

er leikskólinn helsti vettvangur íhlutunarinnar. Hlutverk félagsráðgjafa er því að fræða og 

fylgjast með framvindu íhlutarinnar ásamt öðrum fagaðilum sem koma að henni (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar vinna náið samstarf með ýmsum þjónustustofnunum utan GRR. Sem 

dæmi vinna þeir í samstarfi með Tryggingastofnun ríkisins, ýmis þjónustúrræði fyrir fjölskyldur 

og ýmis hagsmuna- og foreldrasamtök sem starfa hér á landi. Þá má nefna CP-félagið, 
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Umsjónarfélag einhverfra og Félag áhugafólks um Downs-heilkenni (Guðrún Þorsteinsdóttir, 

Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar sinna rannsóknarvinnu og halda ýmis námsskeið, meðal annars fyrir 

foreldra barna sem hafa nýlega fengið greiningu. Námsskeiðin eru vettvangur til að fjalla um 

mismunandi fatlanir, helstu kennslu- og meðferðaúrræði og nauðsyn að samhæfa 

þjónustuúrræði. Námsskeiðin eru vel sótt, þá sérstaklega námsskeiðin fyrir foreldra barna sem 

hafa nýlega fengið greiningu, en það er þeim að kostnaðarlausu. Einnig hafa sambærileg 

námsskeið fyrir afa og ömmur vakið lukku. GRR gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

fræðslu og rannsóknum og að miðla fræðslu og upplýsingum til fagaðila og fjölskyldna fatlaðra 

barna. Þar eru félagsráðgjafa að vinna ýmis rannsóknarverkefni og vinna meðal annars í nánu 

samstarfi við Háskóla Íslands. GRR hefur gefið út ýmis fræðsluefni, bækur, bæklinga og 

fræðslumyndbönd (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María 

Játvarðardóttir, 2006). 

4 Upplifun foreldra 

Þegar grunur liggur hjá foreldri að eitthvað sé athugunarvert við þroska eða hegðun barns síns 

geta þau upplifað ákveðið óöryggi. Þau geta fengið mismunandi viðbrögð frá umhverfinu í 

kringum sig og stundum er því haldið fram að foreldrar beri að endurskoða uppeldisaðferðir 

sínar. Þeim er sagt að bíða og sjá hvort rætist ekki úr þessu, sem er vel meint og ætlað til að 

draga úr áhyggjum, en getur ollið því að forldrar fari að tvístíga og eykur óöryggi (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014).  

Að eignast barn með fötlun getur verið reynst erfitt fyrir ýmsa foreldra. Það fer oft 

ákveðið sorgarferli í gang, þar sem foreldrar þurfa að sætta sig við missinn á að eiga 

„eðlilegt“ barn. Í rannsókn sem Mansell og Morris birtu árið 2004, skipta þeir 

greiningarferlinu í fjögur stig, en þau eru aðdragandi greiningar, við greiningu, eftir greiningu 

og loks stig jafnvægis og aðlögunar. Á stigi aðdraganda greiningar byrja foreldrar að átta sig á 

hegðunareinkennum sem tengjast röskun á einhverfurófi. Þetta tímabil verið frá eins árs 

aldri til 10 ára. Á þessu stigi upplifa foreldrar oft gremju, stress, þau kenna sjálfum sér um og 

getur álagið haft mikil áhrif á fjölskylduna. Biðin eftir greiningu getur reynst foreldrum og allri 

fjölskyldunni erfið (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Mansell og Morris, 2004). 
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Þegar greining liggur fyrir upplifa foreldrar mismunandi tilfinningar, það er ákveðinn 

léttir að fá grun sinn staðfestan en við taka áhyggjur af framtíðinni. Margir foreldrar verða 

fyrir áfalli og fara í gegnum mislangt sorgarferli. Á þessu stigi er það lykilatriði að fagmenn 

stigi fram með lausnir, viðeigandi úrræði, fræðslu og jafnvel áfallahjálp fyrir foreldra (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014; Mansell og Morris, 2004). 

Eftir greiningu hugsa foreldrar til barnsins sem þau „misstu“, því fyrir suma er ákveðinn 

missir að eignast fatlað barn. Þau syrgja en fara svo að kanna möguleika fyrir barnið, hvers 

konar fræðsla, þjónusta og ráðgjöf sé til staðar fyrir fjölskylduna. Þessi tími er ákveðið 

aðlögunartímabil fjölskyldunnar (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Mansell og Morris, 2004). 

Síðasta stigið er aðlögun og jafnvægi, en við greiningu upplifa foreldrar ákveðinn léttir að 

hegðunarörðugleikar barns sé ekki þeirra sök. Með því að fá greiningu opnast möguleikar á 

auknum stuðning og þjónustu. Foreldrar verða talsmenn barna sinna, öðlast meiri þekkingu, 

kynnast öðrum foreldrum með börn með röskun á einhverfurófinu, sumir finna aukinn innri 

styrk og aukin tengsl við fjölskylduna, börnin sín og maka (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; 

Mansell og Morris, 2004).  

Greining eykur skilning foreldra og umhverfis á hegðun barnsins og tryggir réttindi barns 

til aukinnar og markvissari þjónustu. Í sumum tilfellum finnst foreldrum það forréttindi að fá 

að ala upp barn með röskun. Aukin fræðsla og sýnileiki í þjóðfélaginu ber það í skauti sér að 

fötlun og einhverfa er ekki eins óhugnarleg og hún var áður fyrr (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; 

Hrönn Björnsdóttir, 2008; Keenan, Dillenburgar, Doherty, Byrne og Gallagher, 2010). 

Upplifun foreldra að eignast fatlað barn hefur verið líkt við ferðalag á ókunnar slóðir, nýja 

veröld sem er jafnvel erfitt að fóta sig. Mikil óvissa getur reynst erfið fyrir marga foreldra og 

biðin eftir að fá greininguna enn verri. Viðbrögðin við að fá greininguna geta verið mismunandi 

milli feðra og mæðra. Meðan mæður vilja í flestum tilfellum ræða um tilfinningar sínar og 

líðan, vilja feður fá frékari útrás fyrir slíkt á annan máta eins og með því að skoða hvaða úrræði 

og lausnir henta barninu sínu. Í íslenskri könnun frá árinu 2006 kom í ljós að eftir að greining 

liggi fyrir lýstu feður yfir þörf fyrir stuðning og ráðgjöf varðandi hegðunarerfiðleika barns. 

Meðan mæður töldu sig hafa þurft aukina aðstoð fagaðila til að vinna úr tilfinningalegri 

vanlíðan. Í annarri íslenskri rannsókn frá árinu 2010 kom hins vegar fram að báðum foreldrum 

hefðu fundist gagnlegt að ræða tilfinningar sínar og reynslu í hópi annarra foreldra á sama báti 
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undir handleiðslu fagaðila. (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn 

Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006; Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Fræðsla, stuðningur og aukinn skilningur foreldra á fötlun barnsins skipt sköpum þegar 

kemur að aðlögunarferli fjölskyldunnar. Fjölskyldumiðuð þjónusta skiptir því miklu máli þegar 

kemur að greiningarferlinu og hvernig foreldrar upplifa ferlið (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014; 

Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006; Hrönn 

Björnsdóttir, 2008). 

Í bókinni Sá einhverfi og við hin segir frá reynslusögum móður að eiga einhverfan dreng. 

Móðirin uppgvötaði snemma að barnið hennar væri ekki eins og börn eru flest, þar sem hann 

var ekki með dæmigerða hegðun miðað við börn á hans aldri. Hann grét aldrei, hann sýndi 

engin viðbrögð við andlitum, brosti bara út í eitt og lék sér ekki með öðrum börnum. Hún var 

farin að halda að barnið sitt væri heyrnalaust. Hún fór með hann til Stefán Hreiðarson 

barnalækni, sem gerði rannsóknir á drengnum. 

Ég er að drukkna í skýrslum. Pappírum sem eru þaktir orðum. Köldu mati á syni mínum 

„...Ian var rólegt og meðfærilegt ungabarn. Hann var glaðvær og brosmildur á fyrsta 

aldursári en hjalaði hvorki né babblaði. Drengurinn skreið og gekk á eðlilegum tíma. Hann 

sagði „mamma“ um eins árs aldurinn en hætti því aftur og hefur hvorki myndað orð né 

orðmyndir. Ian bregst einnig lítið við talmáli og erfitt er að ná athygli hans. Drengurinn 

horfir helst ekki framan í fólk og augnsamband næst aðeins stöku sinnum við hann...“ 

Svart á hvítu verður allt svo raunverulegt. Þarna er það... beint fyrir framan mig. Rúmlega 

eins og hálfs árs er hann metinn með boðskiptafærni á við fjögurra mánaða gamalt barn. 

Félagsþroska á við fimm mánaða. Færni í daglegu lífi um fjórtán mánaða. Hreyfiþroska á 

við þrettán mánaða. Það á að leggja hann inn. Til frekari rannsókna. Verður litla barnið 

mitt alltaf einmitt það... Litla barnið mitt? (Jóna Á. Gísladóttir, 2008, bls 79) 

  Hún sagði frá upplifun sinni að fá greininguna, að strákurinn hennar væri einhverfur.  

Hann er einhverfur. Greiningarferlinu er lokið og barnið mitt er einhverft. Ég vissi það. 

Auðvitað vissi ég það. Í gegnum þetta allt... öll prófin, allar spurningarnar, allar 

tilraunirnar. Ég hélt ég væri svo vel undirbúin. En orðin voru eins og köld vatnsgusa. „Ian 

er með alvarlega einhverfu,“ sagði læknirinn. Og ég tók andköf. Inni í mér. En ég fann að 

andlitið á mer var sem steinrunnið. Við sátum þarna, Nick og ég, með hendurnar í kjöltunni 

og fengum dóminn óþveginn. Einhverjar spurningar féllu af vörum okkar. Ég man þær ekki. 

Og svörin voru takmörkuð. „Við vitum það ekki.“ Aðeins framtíðin getur skorið úr um það.“ 

„Það er ómögulegt að segja.“ „Sum læra að tala, önnur ekki.“ Svo röltum við út af 

Greiningarstöðinni, settumst inn í bíl og keyrðum af stað. Eins og ekkert hefði í skorist. 

Eins og heimurinn hefði ekki frosið í andartakinu. En hann gerði það. Ég veit ekki hvað 

gerist næst. Þetta átti ekki að fara svona. (Jóna Á. Gísladóttir, 2008, bls 89) 
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Hún sótti námsskeið til að hjálpa barninu sínu, þurfti að velja þjálfunarleið, snemmtæk 

íhlutun skipti hana og fjölskylduna miklu máli.  

Þetta hafðist á endanum. Hrefna birtist eins og sending af himnum ofan og við höfum 

tekið ákvörðun um þjálfunaraðferð á stráksa. Eftir að hafa sótt námsskeið í október um 

TEACH, eða það sem kallast skipulögð kennsla, er ég ekki fullkomlega sátt. Sú aðferðafræði 

er að mörgu leyti frábær. En ég er hrædd um að hún auki ekki samskiptahæfni. Nýlega 

fórum við Nick svo á námsskeið í atferlisþjálfun og þá fannst mér allt smella. Sú þjálfun 

krefst mikils af barninu og getur verið andskoti töff. Líka fyrir þjálfarann. En við viljum láta 

á þetta reyna. Kannski er ég með of miklar væntingar. En það verður bara að koma í ljós. 

Ég verð að trúa því að tíminn vinni með okkur núna, en ekki gegn okkur. (Jóna Á. 

Gísladóttir, 2008, bls 120) 

Í gegnum bókina talaði móðirin fallega um allt fagfólkið sem kom að greiningarferli 

sonar hennar. Hún var ánægð með þjónustuna, þrátt fyrir að ferlið var erfitt (Jóna Á. 

Gísladóttir, 2008). 

4.1 Íslensk könnun frá árinu 2012 

Hér verður sagt frá könnun sem framkvæmd var árið 2012 til að meta þjónustu GRR. 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var símakönnun og netkönnun. Þýði könnunarinnar 

samanstóð af börnum sem höfðu fengið þjónustu frá GRR á árunum 2010 og 2011, alls 718 

börn. Svarendur voru foreldrar eða forsjármenn barna sem höfðu notið þjónustunnar á 

tímabilinu. Rannsóknaraðilar hönnuðu spurningalista til að leggja mat á þjónustu GRR og voru 

atriðin sem spurt var um valin af starfsfólki GRR, það sem þau töldu mikilvæga þætti 

þjónustunnar. Ásamt því voru aðrar þjónustukannanir hafðar til hliðsjónar. Svarhlutfall var um 

82%. Í lok spurningakönnunar fengu foreldrar og forráðamenn að skilja eftir athugasemdir um 

hvað mætti betur fara (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2013).

Fyrst var litið á kyn þeirra sem fengu þjónustu frá GRR og voru mun fleiri drengir en 

stúlkur sem hefðu fegnið þjónustu, en 400 drengir fengu þjónustu en 140 stúlkur samkvæmt 

svarhlutfalli. Alls voru 139 sem voru á aldrinum 0 - 5 ára og voru því á fagsviði yngri barna, en 

279 voru á aldrinum 6 -12 ára og voru því á fagsviði eldri barna, grunnskólaskori. Á 

unglingaskori voru 122 eða á aldrinum 13 - 20 ára. Flestir sem fegnu þjónustu miðað við 

þessa könnun voru einstaklingar á fagsviði einhverfu (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2013).

Niðurstöður könnunarinnar voru að flestir voru jákvæðir í garð þjónustu GRR. Flestir 

foreldrar voru ánægðir með hvernig aðkoma GRR að barni þeirra væri háttað, hversu vel það 
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var hlustað á foreldra þegar þeir voru að lýsa þroska, færni og líðan barns síns. Einnig fannst 

þeim starfsfólk GRR vera nærgætið þegar farið var yfir niðurstöður athuguna. Meirihluta 

foreldra fannst auðvelt að skilja niðurstöðurnar og um 80% fannst gott að skilja þær skýrslur 

sem þau fengu. Flestum fannst það jákvætt að fá símtal eða viðtal til að ræða 

þjónustuúrræði eða líðan foreldra eftir að niðurstöður lágu fyrir. Um 90% foreldra fannst 

gott hversu auðvelt var að ná í starfsmann stofnunarinnar gegnum tölvupóst og hversu vel 

var komið á móts við tímasetningaróskir þeirra. Flestir töldu að teymisfundir væru til bóta 

fyrir barn og fjölskyldu og voru um 80% sem sögðu að teymisfundir vegna barnsins þeirra 

væru haldnir reglulega. Rúmlega 62% foreldra framboð GRR á fræðsluefni. Fleiri voru 

ánægðir með fræðsluefni á einhverfusviði en á til dæmsi fagsviði hreyfi- og skynhamlana. 

Meiri hluti foreldra höfðu setið fræðslunámsskeið á vegum GRR og voru um 90% þeirra 

ánægð með námsskeiðin (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 

2013).  

Athugasemdirnar voru að mestu jákvæðar, mikið þakklæti og ánægja í garð starfsmanna 

GRR og ánægja með ferlið og þjónustu en 124 svarenda lýstu yfir ánægju sinni. Kringum 50 

svarenda töluðu um langa bið og flestir töluðu um langa bið eftir greiningu og forgreiningu. 

Færri töluðu um að ferlið tæki of langan tíma en nokkrir lýstu yfir óánægju sinni yfir mikilli 

bið. Um 39 svarenda höfðu athugasemdir varðandi athugun, en þá voru sex sem töluðu um a 

þeim fannst upplýsingaflæði ábótavant, þau voru ekki viss hver bæri ábyrgð á heildarumsjón 

greiningarferlis eða hvaða hlutverk hver fagaðili hefði og svo framvegis. Tveim fannst ekki 

nægilega vel hlustað á sig. Fjórum fannst nærgætni ábótavant, þá vildu sumir meina að þeir 

þyrftu áfallahjálp sem þeim var ekki boðin. Þeir sem höfðu athugasemdir varðandi eftirfylgni 

voru 65 talsins. Flestum fannst almenn eftirfylgni ekki nægilega góð eða um 16 svarenda, 

þeim fannst vanta eftirfylgni milli heimsókna og sumum fannst vanta alla eftirfylgni og 

eftirmat á framgangi þroska barnsins. Einnig fannst 17 svarenda eftirfylgni eftir greiningu 

ekki góð, þá vildu þeir meina að foreldrar stæðu einir á báti eftir greiningarferlið þegar 

greining er komin. Þá var einnig nefndur stuðningur eftir athugun að hann væri ekki 

nægilegur. Þeir sem höfðu athugasemdir varðandi fræðslu vildu flestir meina að það vantaði 

meira pláss á námsskeiðum, það komast ekki allir að, vanti meira og ítarlegra fræðsluefni og 

það vantaði meiri fræðslu fyrir stórfjölskylduna (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 2013).  
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Svör foreldra með börn á fagsviði einhverfu endurspeglaði að mestu leyti heildar 

svarhlutfalli könnunar. Foreldrar barna á fagsviði einhverfu voru með mestan svarhluta, eða 

frá 200-250 af rúmlega 500. Um 75% foreldra með börn á fagsviði einhverfu gáfu GRR hæstu 

einkun um gæði þjónustu, en einungis 2% gáfu lægstu einkunn. Þegar spurt er um hversu 

gagnlegar upplýsingarnar væru sem þeim var gefið af starfsfólki GRR varðandi réttindi og 

þjónustuúrræði voru um 53% sem fannst þær mjög gagnlegar. Foreldrum fannst starfsfólk 

GRR hlusta og taka að mestu leyti tillit til þess sem þau höfðu að segja um þroska, færni, 

líðan og hegðun barns, eða 39% fannst að öllu leyti meðan 49% fannst að miklu leyti hlustað 

og tekið tillit. Flestum fannst auðvelt (49%) eða frekar auðvelt (35%) að skilja útskýringar á 

niðurstöðum athugana í skilaviðtali. Einnig fannst flestum starfsfólk GRR nærgetið þegar 

farið var í niðurstöður athugana, eða 65% fannst það mjög nærgetið og 30% fannst það 

frekar nærgetið. Engum foreldrum með börn á fagsviði einhverfu fannst starfsfólk GRR mjög 

ónærgetið, en 2% fannst þau frekar ónærgetið (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 2013). 

Þegar allt var á litið kom GRR frekar vel út úr þessari könnun, ýmislegt sem má betur fara 

eins og athugasemdir svarenda leiddu í ljós. Upplifun foreldra á greiningarferlinu var að 

mestu jákvætt, flestum fannst biðtíminn eftir greiningu verstur en þjónustan góð og 

nærgætni starfsmanna til fyrirmyndar.  

4.2 Írsk könnun frá árinu 2010 

Á Írlandi var gerð könnun um upplifun foreldra á greiningarferlinu þar ásamt framtíðarplönum 

og upplifun að eiga barn á einhverfurófi. Þar voru 95 foreldrar sem tóku þátt. Börnin sem um 

ræðir í rannsókninni voru 100 talsins og þar voru 80% drengir og 20% stúlkur. Rannsakendur 

lögðu fram tvær spurningalistakannanir, einn fyrir foreldra um greiningarferlið, upplifunina, 

þarfir og þess háttar og einn fyrir fagmenn um greiningarferlið og þeirra upplifanir ásamt 

þeirra ályktanir á framtíðar þarfir í starfinu (Keenan o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að rúmlega helmingur foreldra þóttu 

greiningarferlið langt og niðurstöður greiningar ekki sett fram með nægilegum upplýsingum. 

Flestum fannst ráðlegningar og úrræði sem starfsmenn veittu ekki henta barninu þeirra eða 

fjölskyldu, þá sérstaklega fjárhagslega. Í niðurstöðu fagmanna kom fram að flestum fannst 

greiningarferlið streytuvaldandi fyrir foreldra (Keenan o.fl., 2010).  
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Foreldrar lýstu yfir óánægju varðandi skólaúrræði fyrir barnið sitt, biðtími eftir að fá 

sérkennslurétt væri of langur. Aðrir nefndu einnig að þrátt fyrir að sérskennslurétturinn væri 

í höfn, væri bið eftir úrræði mjög löng, en allt frá sex mánuðum upp í 48 mánuði (Keenan 

o.fl., 2010).  

Framtíðarúrræði fyrir börnin voru að mati foreldra og fagmanna ábótavant, báðum 

aðilum fannst vanta betra samstarf milli fagaðila og fjölskyldna, betri uppbyggingu og 

stöðugleika fyrir barnið og upplýsingaflæði þyrfti að bæta milli fagaðila og fjölskyldna 

(Keenan o.fl., 2010).  

4.3 Bresk könnun frá árinu 2015 

Á Bretlandi var gerð könnun meðal foreldra barna með röskun á einhverfurófinu á árunum 

2012-2013. Könnunin var lögð fyrir 1000 foreldra barna sem höfðu fengið greiningu með 

röskun á einhverfurófinu síðast liðin 15 ár. Sex lykilþættir voru skoðaðir í þessari könnun en 

það voru tími til að fá greiningu, aldur barns þegar það fékk greiningu, gæði upplýsinga sem 

foreldrar fengu við greiningu, nærgætni og fagmennska starfsmanna, stuðningur sem veittur 

var eftir greiningu og streyta á meðan greiningarferlinu stóð (Crane, Chester, Goddard, Henry 

og Hill, 2015).  

Meðal aldur svarenda voru 43 ára og voru aðallega mæður sem svöruðu könnuninni. 

Börn svarenda voru flest karlkyns, eða 80% á móti 18% kvenkyns og meðal aldur þeirra var 

11 ára, en 83% þeirra voru á aldursbilinu þriggja ára – 18 ára. Börnin voru greind með röskun 

á einhverfurófi eða 40% og 37% voru greind með asperger heilkenni. Að meðaltali voru 

börnin greind kringum fjögurra ára aldur. Tími sem á milli þess að foreldri hafði samband við 

heilbrigðisaðila og greining lá fyrir voru að meðaltali 3,6 ár. Foreldrar fengu flest, eða 85%, 

skýrslu um greiningu barns, en einungis 56% fengu tíma í eftirfylgd. Foreldrar sem fengu boð 

um aðstoð eða stuðning á meðan greiningu stóð eða eftir voru 21%. Óánægja foreldra 

varðandi greiningarferlið og allt í kringum það varð meiri eftir því sem barnið þeirra var eldra. 

Flestir töldu ferlið mjög streytuvaldandi eða 56%, 28% fannst ferlið frekar streytuvaldandi. 

Þegar litið er á ferlið sjálft voru svarendur frekar dreifðir á skalanum, en mjög óánægðir voru 

32%, frekar óánægðir voru 20%, hvorki ánægðir né óánægðir voru 13%, frekar ánægðir voru 

25% og mjög ánægðir voru 10%. Flestum fannst upplýsingarnar sem þeir fengu við greiningu 

fullnægjandi eða 31% voru frekar ánægðir með það á móti 19% voru frekra óánægðir. 

Flestum fannst fagfólkið sýna nærgætni og fagmennsku, eða 34% voru mjög ánægð og 32% 
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voru frekar ánægð. Fleiri voru mjög óánægðir með stuðninginn eftir greiningu, eða 36% og 

25% voru frekar óánægðir (Crane o.fl., 2015). 

4.4 Samanburður milli landa 

Upplifun foreldra á greiningarstarfinu er greinilega misjafnt eftir löndum. Ísland og Írland 

hljóma svipað, en samkvæmt þessum könnunum er upplifun foreldra á greiningarstarfinu 

langt frá því að vera sambærilegt. Flestir foreldrar sem fengu þjónustu GRR voru ánægð með 

framkomu starfsmanna og greiningarferlið sjálft. Á Írlandi var sagan önnur, en flestum 

foreldrum fannst framkoma starfsmanna, greiningarferlið og upplýsingarflæðið langt frá því 

að vera fullnægjandi. Hins vegar á Bretlandi fannst foreldrum nærgætni og fagmennska 

starfsmanna jákvæð. Greiningarferlið getur verið langt í öllum þessum löndum og eru flestir 

foreldrar sammála um að það mætti vera styttra, á Íslandi, Írlandi og í Bretlandi.  

Á Íslandi er markmið GRR að vera með fjölskyldumiðaða þjónustu og þar á meðal annars 

félagsráðgjafinn í hlut. Fjölskyldumiðuð þjónusta og fagmennska er það sem GRR passar best 

uppá en á Írlandi mætti skoða það betur. Foreldrar og fagmenn voru í raun að komast að því 

að til að báðir aðilar myndu upplifa ferlið, sem er þegar streytuvaldandi og óþægilegt, á 

jákvæðan hátt þurfa báðir aðilar að taka þátt í því. Því mætti Írland líta til Íslands þegar 

kemur að greiningarferli einhverfu ef marka má það sem þessar viðhorfskannanir leiddu í 

ljós. Bretland er með fagfólk sem vinnur vel samkvæmt svörum þeirra foreldra sem tóku þátt 

í könnuninni. Hins vegar fannst foreldrum eftirfylgni í Bretlandi ábótavant, eins og á Írlandi. 

Það er eitthvað sem mætti skoða betur, auka þjónustu og stuðning fyrir írska og breska 

foreldra. Á Íslandi er eftirfylgnin og stuðningur við fjölskyldur jákvæðari, margir 

stuðningshópar, fræðsla og fleira. Það má ef til vill rekja til þess að Ísland er minna land með 

færri þegnum. Bretland og Írland gætu bætt eftirfylgni og stuðning meðal annars með því að 

vera með stuðningshópa og námsskeið fyrir foreldra. 

5 Lokaorð og umræða 

Einhverfa er hugtak sem fleiri aðilar kannast við en hér áður fyrr. Hvers vegna? Það eru fleiri 

sem greinast með einhverfu nú en áður fyrr. Mikil vitundavakning í þjóðfélaginu með auknu 

fræðsluefni, verkefnum og fleira. Það eru þættir eins og Með okkar augum sem voru gerðir af 

fólki með þroskaskerðingu sem töluðu um daglegt líf fólks með greiningu. Blár apríl er verkefni 
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sem hefur einnig komið einhverfu hugtakinu á framfæri. Ýmsar bækur hafa komið út um 

einhverfu og um einhverfa. Dæmi um þannig bók er meðal annars Önnur skynjun – Önnur 

veröld eftir Jarþrúði Þórhallsdóttur sem kom út árið 2013. Í bókinni er lýst lífsreynsla fólks á 

einhverfurófi eins og þeir lýsa henni.  

Í þessari ritgerð var skoðað hvað einhverfa er og hvað er snemmtæk íhlutun og hvers 

vegna er hún mikilvæg. Á miklu var að taka því efnið var ekki að skornum skammti. Árið 2014 

kom út bók gerð af fremstu rannsakendum og fræðimönnum um einhverfu sem völ er á. Hún 

heitir Litróf einhverfunnar og er seld á ýmsum stöðum. Hún veitir innsýn í fræðilegan heim 

einhverfunnar þar sem tekið er á nánast öllu sem viðkemur einhverfu, þar með talið 

greiningarferli hennar.  

Greiningarferlið getur verið langt og getur reynst erfitt að greina einhverfu þar sem 

margar aðrar raskanir geta komið til greina. Hins vegar eru ýmis tæki og tól, sem eru mikið 

notuð á Íslandi, í greiningarferlinu til að greina einhverfu. Samt er mikilvægt að nota ekki 

einungis þessi greiningartól, heldur skiptir upplýsingaöflun og viðtöl við foreldra og 

umönnunaraðila barna þar sem grunur er á einhverfu miklu máli.  

Upplifun foreldra er eitthvað sem ég vildi skoða sérstaklega, þar sem félagsráðgjafi vill 

hjálpa fólki og bæta líðan þeirra í flestum tilfellum. Niðurstöður kannana gerðar af 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrr Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og könnun gerð 

á Írlandi voru sláandi. Fjölskyldumiðuð þjónusta á GRR skiptir miklu máli fyrir upplifun 

foreldra, þar sem áherlsa er á henni á Íslandi en ekki á Írlandi. Enda voru flestir foreldrar 

ánægðir með greiningarferlið, þjónustu GRR, fagmennsku og nærgætni starfsfólks ásamt 

þeim stuðning sem þau fengu meðan á ferlinu stóð. Niðurstaðan var einmitt öfug í Írlandi, 

þar sem upplifunin á ferlinu var hörmuleg, starfsfólk sýndi ekki nærgætni og það var lítill 

stuðningur á meðan ferlinu stóð né eftir á. Úrræði á Írlandi var ábótavant ásamt löngum 

biðtíma eftir úrræði. Á Bretlandi er sagan aðeins betri, en einungis var sett út á biðtíma eftir 

greiningu og lélega eftirfylgni. Einnig kom í ljós að starf félagsráðgjafa í ferlinu er mikilvægt, 

þar sem fjölskyldumiðuð þjónusta er það sem félagsráðgjafinn sér um. Félagsráðgjafinn er 

tengiliður, stuðningsaðili og fjölskylduráðgjafi í greiningaferlinu, fyrir og eftir það. Það 

vantaði greinilega félagsráðgjafa í þessi störf á Írlandi.  

Ég talaði um bókina Sá einhverfi og við hin. Þar var snemmtæk íhlutun mikilvæg fyrir 

hann, en hann fékk greininguna tveggja ára. Eitt af því sem þau þurftu að fá drenginn til að 
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gera var að setja strik á blað og var það mjög erfitt því hann þverneitaði því. Það 

margborgaði sig fyrir þau að vera hörð, því þessi drengur getur teiknað svo fallega hluti og 

skrifað heilu kreditlistana eftir minni. Snemmtæk íhlutun og atferlismeðferðin virkaði vel á 

þennan einstakling, ég veit það því að ég þekki hann. Ég varð vitni að öllum þeim teikningum 

sem hann gerði, ég varð vitni þegar hann kom hlaupandi til manns brosandi og hlægjandi og 

vildi faðma mann. Hann er einn af þeim einstaklingum sem ég mun aldrei gleyma og þau 

forréttindi að geta lesið til um æviferli hans, í gegnum augu móður hans. Ég veit hvað allt 

sem hún gerði, eins erfitt og það var gerði honum gott.  

Vonandi verða fleiri kannanir gerðar á Íslandi á vegum Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands um þjónustu GRR þar sem samanburður milli ára myndi koma sér vel fyrir aukinna 

þjónustu. Greiningaferlið er greinilega ekki óþægileg upplifun fyrir foreldra af völdum 

starfsfólks eða fagaðila. Það eina óþægilega eða streytuvaldandi við greiningarferlið, er ferlið 

sjálft og greiningin. Það er ákveðin óvissa sem foreldrar upplifa fyrir og eftir greiningarferlið. 

Hins vegar er það hlutverk félagsráðgjafa og starfsfólk GRR að hjálpa fólki í gegnum þetta 

tímabil og veita aðstoð í lok greiningarferlisins. Þau gera það, meðal annars með 

námsskeiðum, fræðslu og úrræða- og þjónustmöguleika sem eru í boði fyrir fjölskyldur.  

 

____________________________________ 
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