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Útdráttur 

Kvíðaraskanir eru algengustu geðraskanir meðal barna og unglinga, með algengi frá 15 - 

20%. Fylgiraskanir eru algengar meðal kvíðaraskana, en þá er samsláttur tveggja eða fleiri 

raskana til staðar. Tilgangur rannsóknar var að skoða kvíða- og fylgiraskanir barna og 

unglinga undir 18 ára sem tóku þátt í meðferðarrannsóknum um árangur hugrænnar 

atferlismeðferðar. Alls voru 43 rannsóknargreinar samþykktar til gagnavinnslu og voru þær 

flokkaðar eftir aðalkvíðaröskunum (almenn kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíðaröskun, 

félagskvíðaröskun, ofsakvíðaröskun og víðáttufælni). Fylgiraskanir voru teknar saman eftir 

flokkum aðalkvíðaraskana. Niðurstöður gefa til kynna að fylgiraskanir séu algengar á meðal 

kvíðaraskana, en algengustu fylgiraskanir voru aðrar kvíðaraskanir. Algengustu fylgiraskanir, 

sem ekki teljast til kvíðaröskunar, eru ADHD og lyndisraskanir. Kvíðameðferðarrannsóknir 

geta veitt mikilvægar upplýsingar um algengi fylgiraskana hjá börnum og unglingum. 

Útilokanir á ákveðnum röskunum geta valdið skekkju í rannsóknum og gert erfitt fyrir þegar 

kemur að því að velja meðferðarrúrræði. Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast fyrri 

rannsóknum um að algengi fylgiraskana meðal kvíðaraskana sé hátt og því mikilvægt að 

rannsóknum sé haldið áfram til að tryggja rétt meðferðarúrræði við kvíðaröskunum barna og 

unglinga.  
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Abstract 

Anxiety disorders (AD) are the most common mental disorders among children and 

adolescents, with a prevalence rate of 15 - 20%. Youth with AD are frequently diagnosed 

with comorbid disorders as well. The purpose of this research is to investigate the frequency 

of different AD in youth (aged 18 years or younger) participating in cognitive behavioral 

treatment for AD. In addition, investigate the frequency of comorbid disorders. The results 

indicated that youth with AD are frequently diagnosed with comorbid disorders, most 

commonly another AD. However, among the non-anxiety comorbidities, ADHD and mood 

related disorders are ranked highest. AD treatment studies can provide important information 

about the prevalence of comorbidity in children and adolescents. Exclusion of certain 

disorders (e.g., major depressive disorder without suicidality) may cause biased results. This 

may result in youth with AD and comorbidity not receiving optimal treatment. The findings 

are consistent with previous studies, that the prevalence of comorbidity within anxiety 

disorders is significant, and therefore it’s important that researches continue to ensure proper 

treatment options for children and adolescent with AD. 
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Inngangur 

Kvíðaraskanir eru algengasta tegund geðraskana en þær hrjá allt að 28,8% einstaklinga 

(Kessler o.fl., 2005). Þær eru einnig algengustu geðraskanir barna og unglinga, en algengi er 

talið vera allt frá 5 - 20% (Beesdo, Knappe og Pine, 2009; Ezpeleta, Keeler, Erkanli, Costello 

og Angold, 2001). Helmingur einstaklinga sem greinast með kvíðaröskun á fullorðinsárum 

greina frá því að einkenni hafi átt upptök fyrir 11 ára aldur. Því er ljóst að einkenni geta 

komið snemma fram og greint hefur verið frá því að einn af hverjum fimm unglingum upplifi 

á einhverjum tímapunkti einkenni kvíðaröskunar (Costello, Egger og Angold, 2005). 

 Mikil þörf er á að börn og unglingar með kvíðaröskun hljóti viðeigandi meðferð. Þrátt 

fyrir þessa miklu þörf fá færri aðstoð en þurfa, en aðeins einn af hverjum fimm unglingum 

með kvíðaröskun fá viðeigandi hjálp (Merikangas o.fl., 2011). Börn og unglingar með 

félagskvíðaröskun eru ólíklegri en einstaklingar með aðrar hegðunarraskanir, til dæmis 

athyglisbrest með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder; hér eftir ADHD) eða 

þunglyndi, til að fá aðstoð (Pine, Cohen, Gurley, Brook og Ma, 1998). 

Algengt er að einstaklingar greinist með tvær eða fleiri geðraskanir og er þá talað um 

samslátt eða fylgiröskun. Samsláttur er algengur meðal kvíðaraskana (Costello o.fl., 2005) og 

virðist vera hærri hjá börnum, en fer minnkandi með hækkandi aldri (Rohde, Lewinsohn og 

Seeley, 1991). Í faraldsfræðilegri rannsókn Costello og félaga (2005) kemur fram að börn 

með kvíðaröskun séu mun líklegri en börn án þeirra til að greinast með þunglyndi. 

Kvíðaraskanir geta hamlað einstaklingum verulega í daglegu lífi (Langley, Bergman, 

McCracken og Piacentini, 2004). Þær hafa meðal annars verið tengdar við slakara félagslíf, 

lélegra menntunarstig og erfiðari fjölskylduhagi. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

hugsanleg tengsl kvíða við notkun vímuefna á fullorðinsárum (Woodward og Fergusson, 

2001). Af þeim sökum er mikilvægt að grípa inn í, í tæka tíð og er mikilvægt að rannsóknir 

sem mæla með meðferðum gegn kvíða séu áreiðanlegar og traustar.  

Greining og mat geðraskana gegna mikilvægu hlutverki í bataferli einstaklings. 

Greining stuðlar að því að einstaklingar hljóti meðferð við hæfi. Mikil vinna hefur verið lögð 

í að rannsaka árangur meðferða hjá þátttakendum með staðfesta kvíðaröskun (Goldfried og 

Wolfe, 1996). Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy) og SSRI lyfjameðferð 

(e. selective serotonin reuptake inhibitors) hafa mikið verið rannsökuð (James, James, 

Cowdrey, Soler og Choke, 2013; Rooksby, Elouafkaoui, Humphris, Clarkson og Freeman, 

2015; Walkup o.fl., 2008). SSRI lyf hamla endurupptöku serótóníns, boðefni í heila sem 

tengist meðal annars tilfinningastjórnun (Cools, Roberts og Robbin, 2007; Strawn, Welge, 
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Wehry, Keeshin og Rynn, 2015). Þessar tvær meðferðir hafa sýnt góðan árangur þegar þær 

eru veittar samtímis, þó er rannsóknum á þessu sviði enn ábótavant (Strawn o.fl., 2015; 

Walkup o.fl., 2008). Þá hefur berskjöldun (e. exposure) reynst áhrifaríkasti 

meðferðarþátturinn innan hugrænnar atferlismeðferðar (Peris o.fl., 2015).  

 

Einkenni kvíðaraskana  

Kvíði er eðlilegt viðbragð líkamans við aðstæðum sem einstaklingur túlkar sem hættulegar. 

Þegar kvíði byrjar að hamla daglegu lífi og hafa veruleg áhrif á líðan einstaklings þá getur það 

talist til kvíðaröskunar (Barlow, 2004). Kvíðaeinkenni geta verið margvísleg og mismikil, allt 

frá hugrænum einkennum til líkamlegra einkenna, eins og ör hjartsláttur, vöðvaspenna, aukin 

svitamyndun og fleira. Óraunveruleikatilfinning og einbeitingarskortur getur líka einkennt 

kvíða ásamt þreytu, pirringi, aukinni árásarhneigð og ýgi (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Birtingarmynd einkenna hjá börnum geta verið ólík frá fullorðnum. Einkennin geta komið 

fram sem pirringur, reiðiköst, grátur sem og mikil þörf fyrir athygli (American Psychiatric 

Association, 2013). Í næstu köflum verður farið yfir helstu undirflokka kvíðaraskana. 

 

Almenn kvíðaröskun (e. general anxiety disorder, GAD) 

Almenn kvíðaröskun einkennist af stöðugum kvíða og áhyggjum. Einstaklingur upplifir 

stjórnleysi gagnvart eigin áhyggjum. Þetta getur leitt til þess að daglegt líf og hversdagslegir 

hlutir verða uppspretta kvíða. Einkenni geta verið eirðarleysi, æsingur, síþreyta, erfiðleikar 

með einbeitingu, pirringur, vöðvar stífna upp og einstaklingar geta átt í erfiðleikum með 

svefn, annaðhvort upplifa þeir svefnleysi eða sofa of mikið. Algengi meðal unglinga í 

Bandaríkjunum er að minnsta kosti 0,9% og fer hækkandi með aldri. 

 Samsláttur við aðrar kvíðaraskanir og þunglyndi er algengur, en því fyrr sem einkenni 

almennrar kvíðaröskunar koma fram því líklegra er að fleiri fylgiraskanir komi einnig fram 

(American Psychiatric Association, 2013). Rannsóknir hafa skoðað kynjamun og eru stúlkur 

taldar líklegri til að greinast með almenna kvíðaröskun, en faraldsfræðilegar rannsóknir hafa 

ekki náð að staðfesta þær niðurstöður fyllilega (Costello o.fl., 2005). 
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Aðskilnaðarkvíðaröskun (e. seperation anxiety disorder, SAD) 

Einkenni aðskilnaðarkvíða lýsa sér í óhóflegum ótta barna við að verða aðskilin við foreldri 

eða umönnunaraðila (Ollendick, King og Yule, 2013). Algengi er um 4,0% hjá börnum og 

1,0% hjá unglingum í Bandaríkjunum (American Psychiatric Association, 2013). Hún er 

algengasta kvíðaröskun barna undir 12 ára aldri (American Psychiatric Association, 2013). 

Röskunin greinist aðallega hjá börnum og virðist fara dvínandi með hækkandi aldri. 

Einstaklingur á unglings- eða fullorðinsárum fær ekki greiningu nema að röskunin hafi verið 

til staðar frá unga aldri (Ollendick o.fl., 2013). Algengar fylgiraskanir eru almenn 

kvíðaröskun og sértæk fælni (e. specific phobia). Ekki hefur tekist að sýna fram á kynjamun í 

klínískum rannsóknum en þó er talið að röskunin sé algengari hjá stúlkum en drengjum 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 

Félagskvíðaröskun (e. social phobia, SoP) 

Félagskvíðaröskun einkennist af ótta í ýmsum félagslegum aðstæðum. Einstaklingur sem 

þjáist af félagskvíða óttast að verða sér til skammar í viðurvist annarra og reynir að forðast 

félagslegar aðstæður. Félagskvíði hjá börnum getur birst sem grátur, stjarfi (e. freezing), 

skapofsaköst og hörfun (American Psychiatric Association, 2013).  

 Meðalaldur við upphaf félagskvíðaröskunar er 15,5 ár (Schneier, Johnson, Hornig, 

Liebowitz og Weissman, 1992). Niðurstöður rannsóknar Kessler og félaga (2005) sýndi fram 

á 12,1% lífsalgengi (e. lifetime prevalence). Samkvæmt faraldsfræðilegri rannsókn Wittchen 

og Fehm (2003) eru algengustu fylgiraskanir félagskvíðaröskunar önnur kvíðaröskun, 

fíkniröskun (e. substance abuse disorder) og lyndisraskanir (e. mood disorders). Sýnt hefur 

verið fram á aukna hættu á þunglyndissjúkdómum (e. depressive illness) á fyrri hluta 

fullorðinsára ef félagskvíðaröskun hefur verið til staðar á unglingsárum (Stein, Fuetsch, 

Müller, Höfler og Wittchen, 2001).  

 

Ofsakvíðaröskun (e. panic disorder, PD) 

Ofsakvíði lýsir sér í mikilli hræðslu og einstaklingur upplifir óþægileg líkamleg einkenni, eins 

og öran hjartslátt, hjartsláttarónot, andþrengsli og svita. Hugræn einkenni eins og mikill ótti 

og óraunveruleikatilfinning geta líka komið fram. Þessi einkenni koma fram á stuttum tíma og 

ná yfirleitt hámarki innan nokkurra mínútna (American Psychiatric Association, 2013). 
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 Talið er að 3 - 5% einstaklinga muni þróa með sér ofsakvíðaröskun á lífsleiðinni, 

oftast í kringum seinni hluta unglingsára og fram á miðjan fertugsaldurinn (Kessler o.fl., 

2006; Nolen-Hoeksema, 2007). Sjaldgæft er að börn þrói með sér ofsakvíðaröskun en algengi 

undir 14 ára er í kringum 0,4% (American Psychiatric Association, 2013). Árið 2006 sýndu 

niðurstöður Kessler og félaga fram á að 17,9% þeirra sem glíma við ofsakvíðaröskun eru á 

aldrinum 15 til 24 ára en flestir sem glíma við röskunina eru 25 til 34 ára. Meðalaldur við 

upphaf einkenna ofsakvíðaröskunar er 23,6 ára. Klínískar rannsóknir hafa sýnt að konur 

greinast frekar með röskunina, en í rannsókn Barlow, Gorman, Shear og Woods (2000) var 

kvenkynshlutfallið 62,5%.  

 Last og Strauss (1989) (eins og vísað er til í Essau og Peterman, 2001) framkvæmdu 

rannsókn á ofsakvíðaröskun hjá börnum og unglingum sem þegar höfðu náð kynþroska (e. 

postpubertal). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars fram á að 35% þeirra voru 

með samslátt við aðra kvíðaröskun, 12% voru greind með alvarlegt þunglyndi (e. major 

depressive disorder), 6% með mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder, ODD) 

og önnur 6% með ADHD.  

 

Víðáttufælni (e. agoraphobia, AG) 

Víðáttufælni einkennist af yfirgnæfandi ótta í ákveðnum aðstæðum sem erfitt gæti reynst að 

komast út úr. Aðstæðurnar geta verið almenningssamgöngur, opin eða lokuð svæði, að vera 

innan um margmenni eða utan heimilis. Afleiðingar geta verið mikil einangrun fyrir 

einstaklinginn (American Psychiatric Association, 2013). Víðáttufælni var áður fyrr flokkuð 

undir ofsakvíðaröskun, en í DSM-5 telst víðáttufælni til sjálfstæðrar röskunar (Rodríguez-

Testal, Cristina og Perona-Garcelán, 2014). Röskunin byrjar oftast snemma á fullorðinsárum 

(Nolen-Hoeksema o.fl., 2009), en samkvæmt rannsókn Kessler og félaga (2006) er aldur við 

upphaf víðáttufælnis án ofsakvíðaröskunar 19,3 ár. Rannsóknin sýndi einnig fram á að 

algengi víðáttufælnis fer hækkandi eftir aldri og er algengari meðal kvenna.  

 

Samsláttur 

Samsláttur kvíðaraskana við geðraskanir er algengur og hefur lengi verið vandamál (Costello 

o.fl., 2005). Í rannsókn Costello og félaga (2005) kemur fram að 53% leikskólabarna sem 

greindust með almenna kvíðaröskun og allt að 100% þeirra sem greindust með sértæka fælni 

voru með aðra geðröskun sem fylgiröskun (Costello o.fl., 2005). Niðurstöður úr rannsókn 
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Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, Lewinoshn og Sack (1997) sýndu að 18,7% unglinga greindust 

með tvær eða fleiri kvíðaraskanir og 70,1% unglinga voru einnig með samslátt við aðrar 

geðraskanir en kvíðaraskanir. 

Ein algengasta fylgiröskunin, sem ekki telst til kvíðaröskunar, virðist vera þunglyndi. 

Þeir sem greinast með kvíðaröskun eru átta sinnum líklegri til að greinast með þunglyndi 

heldur en þeir sem eru ekki með kvíðaröskun (Costello o.fl., 2005; Lewinsohn o.fl., 1997). 

Þunglyndi er þó sjaldgæfara hjá yngri börnum og eykst algengi þess sem fylgiröskun kvíða 

með hækkandi aldri (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003). ADHD og 

hegðunarkvillar (mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun) eru einnig algengar fylgiraskanir 

hjá börnum og unglingum með kvíða (Costello o.fl., 2005).  

Kvíðaraskanir virðast mjög skyldar en mögulega eru erfðafræðileg tengsl þar á milli 

(Otowa o.fl., 2016). Samsláttur er mikilvægur þegar kemur að flokkun geðraskana en hann 

getur gefið vísbendingar um hvort tengsl séu til staðar á milli þeirra. Ef samsláttur milli 

tveggja geðraskana er algengur getur verið að þær raskanir séu skyldari en þær sem sýna 

sjaldnar samslátt (Lewinsohn o.fl., 1997). 

 

Greiningarkerfi  

Í dag eru aðallega tvö greiningarkerfi notuð til að skilgreina geðraskanir hjá einstaklingum, 

DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) og ICD-10 (The 

International Classification of Diseases) (American Psychiatric Association, 2013; Clark, 

Cuthbert, Lewis-Fernández, Narrow og Reed, 2017). Hér á Íslandi er notast við ICD-10 en 

brátt mun uppfærð útgáfa koma út og mun hún koma til með að vera líkari DSM-5 kerfinu 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 1993). Algengara er að nota DSM-5 við rannsóknir á 

geðröskunum og þar með talið kvíðaröskunum (Clark o.fl., 2017). Mikilvægt er að hafa í 

huga hvaða greiningarkerfi eru notuð þegar fylgiraskanir eru skoðaðar því rannsóknir hafa 

sýnt fram á að DSM-5 er öllu líklegra til að sýna samslátt á meðal geðraskana heldur en ICD-

10 (Clark o.fl., 2017). 
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Greiningarviðtöl 

Sálfræðingar og aðrir fagaðilar nota greiningarviðtöl sér til stuðnings við greiningar á 

geðröskunum. Hin ýmsu greiningarviðtöl eru notuð til að greina kvíðaraskanir hjá börnum, til 

að mynda ADIS (Anxiety Disorders Interview Schedule), DISC (Diagnostic Interview 

Schedule for Children) og K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School Aged Children - Present and Lifetime Version). ADIS er eitt algengasta 

greiningarviðtalið sem notað er í rannsóknum á meðferðarárangri gegn kvíða hjá börnum og 

unglingum (James o.fl., 2013). ADIS er hálfstaðlað viðtal fyrir börn á aldrinum 7 - 17 ára og 

foreldra þeirra (Simon og Bögels, 2009; Silverman, Saavedra og Pina, 2001; James o.fl., 

2013). Viðtalið inniheldur allar kvíðaraskanir úr DSM-IV og aðrar raskanir barna eins og 

ADHD, lyndisraskanir og hegðunarkvilla (Silverman o.fl., 2001; Simon og Bögels, 2009). 

Sýnt hefur verið fram á háan endurprófunaráreiðanleika (e. test-retest reliability) ADIS 

(Silverman o.fl., 2001). Einnig sýndu Silverman og Nelles (1988) (eins og vísað er til í 

Silverman og Rabian, 1995) fram á góðan áreiðanleika matsmanna (e. inter-rater reliability) 

viðtalsins.  

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknar er að gefa yfirlit yfir algengi kvíða- og fylgiraskana hjá börnum undir 18 

ára sem tóku þátt í meðferðarrannsóknum gegn kvíða. Tvær rannsóknarspurningar voru settar 

fram, annars vegar hvaða aðalkvíðaraskanir voru algengastar meðal barna og unglinga sem 

tóku þátt í meðferðarrannsóknum og hins vegar hvaða fylgiraskanir aðalkvíðaraskana voru 

algengastar í meðferðarrannsóknum barna yngri en 18 ára. Í takt við fyrri rannsóknir (Essau 

og Peterman, 2001; Wittchen og Fehm, 2003; Lewinsohn o.fl., 1997; American Psychiatric 

Association, 2013) var gert ráð fyrir tíðum samslætti aðalkvíðaraskana við aðrar 

kvíðaraskanir. Einnig er gert ráð fyrir að rannsóknin samræmist fyrri niðurstöðum 

faraldsfræðilegra rannsókna um tíðan samslátt kvíðaraskana við ADHD og þunglyndi 

(Costello o.fl., 2005; Lewinsohn o.fl., 1997).  
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Aðferð 

Í rannsóknarverkefninu er stuðst við fyrri leit James og félaga (2013) og Rooksby og félaga 

(2015). Byrjað var á því að setja fram kröfur til viðmiðunar hvort rannsóknagreinar yrðu inni í 

gagnasafni. Kröfur verkefnis sneru meðal annars að því að rannsóknirnar þyrftu að vera opnar 

meðferðarrannsóknir, innihalda þátttakendur yngri en 18 ára ásamt nánum upplýsingum um 

hvaða aðalkvíðaröskun væri að ræða. Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. obsessive-compulsive 

disorder, OCD), sértæk fælni, einföld fælni (e. simple phobia) og áfallastreituröskun (e. post 

traumatic stress disorder, PTSD) voru útilokaðar úr gagnaskráningunni.  

Í kerfisbundnu yfirliti James og félaga (2013) og Rooksby og félaga (2015) var alls 51 

rannsóknargrein samþykkt. Nokkrar rannsóknagreinar voru teknar úr gagnasafninu þar sem 

þær þóttu ekki standast kröfur sem gerðar voru í upphafi rannsóknarverkefnis. Dadds 1999 

var tekin út þar sem hún er fylgirannsókn af grein Dadds 1997. García-Lopez 2006 er einnig 

fylgirannsókn af García-Lopez 2002 og Olivares Rodríguez 2002, hún var því fjarlægð og 

síðarnefndu greinarnar voru sameinaðar í gagnasafninu þar sem þátttakendurnir voru þeir 

sömu. Í rannsókn Suveg 2009 var notast við sömu þátttakendur og í rannsókn Kendall 2008. 

Þær voru því sameinaðar í eina rannsókn sem ber heitið Kendall; Suveg 2009. Reaven 2012 

og Reaven 2012 voru teknar út úr gagnasafninu þar sem kvíðaröskun var ekki staðfest með 

greiningarviðtali. Grein Stallard 2011 var tekin út því þar vantaði nánari upplýsingar um 

kvíðaraskanir þátttakenda. Grein Sung 2011 var einnig tekin út þar sem ekki var gerð krafa 

um kvíðaröskun heldur aðeins gert ráð fyrir kvíðatengdum vandamálum. Eftir stóðu 43 

greinar í gagnasafni sem voru notaðar í yfirliti kvíðameðferðarrannsókna barna og unglinga. 

Kvíðaraskanir voru teknar saman og helstu fylgiraskanir skoðaðar. Rannsóknirnar 

voru flokkaðar eftir aðalkvíðaröskunum og skoðað var sérstaklega hvaða raskanir voru 

útilokaðar í hverri grein fyrir sig. Þetta var gert með það í huga að athuga hvort skekkja væri í 

gögnum. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarverkefnisins snúa aðeins að rannsóknum sem þegar hafa verið 

framkvæmdar og því þótti lýsandi tölfræði ein og sér nægjanleg til úrvinnslu gagna. Byrjað 

var að skoða helstu eiginleika rannsóknagreina. Í töflu 1.1 má sjá yfirlit yfir 43 

kvíðameðferðarrannsóknir barna og unglinga. 

 

Tafla 1.1. Yfirlit kvíðameðferðarrannsókna barna og unglinga 

Rannsókn Aldursbil N Land Kvk % 
Aldur 

M (SD) 

Fylgi-

raskanir 

heild % 

Barrett 1996 7-14 79 ÁS 43,0% 9,3 (2,1) n/r 

Barrington 2005 7-14 54 ÁS 64,8% 10,0 (2,0) 37,0% 

Chalfant 2007 8-13 47 ÁS 25,5% 10,8 (1,4) 100,0% 

Cobham 2012 7-14 55 ÁS 45,5% 9,9 (2,4) n/r 

Dadds 1997 7-14 128 ÁS 72,6% 9,4 (1,6) n/r 

Flannery-Schroeder 2000 8-14 37 BNA 48,5% n/r n/r 

Galla 2012 5-12 40 BNA 45,0% 8,5 (1,7) 34,0% 

Garcia-Lopez 2002; Olivares 

Rodríguez 2002 

15-17 59 SPÁ 78,0% 15,9 (0,8) n/r 

Gil-Bernal 2009 7-12 17 MEX 76,5% 9,9 (1,8) n/r 

Ginsburg 2012 7-17 32 BNA 62,5% 10,3 (2,4) 63,0% 

Ginsburg 2002 14-17 12 BNA 83,3% 15,6 (n/r) n/r 

Hayward 2000 n/r 35 BNA 100,0% 15,8 (1,6) n/r 

Herbert 2009 12-17 73 BNA 57,8% 14,8 (2,1) 59,0% 

Hirshfeld-Becker 2010 4-7 64 BNA 53,1% 5,4 (1,0) n/r 

Hudson 2009 7-16 106 ÁS 38,0% 10,2 (n/r) n/r 

Kendall 1994 9-13 47 BNA 40,4% n/r n/r 

Kendall 1997 9-13 94 BNA 38,0% n/r n/r 

Kendall 2008; Suveg 2009 7-14 161 BNA 44,0% 10,3 (n/r) n/r 

n/r = Ekki birt (e. not reported), Kvk = Kvenkyn, M = Meðaltal, SD = Staðalfrávik 

ÁS = Ástralía, BNA = Bandaríkin, HOL = Holland, KAN = Kanada, KÍN = Kína, SPÁ = Spánn, ÞÝS = Þýskaland, MEX = 

Mexíkó 
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Kendall 2009 7-14 86 BNA 51,3% 10,2 (1,7) 60,0% 

Khanna 2010 7-13 49 BNA 32,7% 10,1 (1,6) 53,0% 

Lau 2010 6-11 45 KÍN 46,7% 8,7 (1,2) n/r 

March 2009 7-12 73 ÁS 54,8% 9,5 (1,4) n/r 

Masia-Warner 2005 13-17 35 BNA 74,3% 14,8 (0,8) 48,6% 

Masia-Warner 2007 14-16 36 BNA 83,3% 15,1 (0,6) 41,7% 

Masia-Warner 2011 8-16 40 BNA 65,0% 12,4 (2,6) 77,5% 

McNallyKeehn 2013 8-14 22 BNA 4,5% 11,3 (1,5) n/r 

Melfsen 2011 8-14 44 ÞÝS 47,7% 10,7 (1,9) n/r 

Mendlowitz 1999 7-12 68 KAN 57,4% 9,8 (n/r) n/r 

Muris 2002 9-12 20 HOL 65,0% 10,0 (0,8) 40,0% 

Nauta 2003 7-18 79 HOL 50,6% 11,0 (2,4) 70,0% 

Olivares Rodríguez 2005 14-17 34 SPÁ 58,8% 15,0 (0,9) n/r 

Sánchez-García 2009 10-14 82 SPÁ 73,2% 11,9 (1,3) n/r 

Schneider 2011 5-7 43 ÞÝS 58,1% 6,2 (0,9) 44,2% 

Shortt 2001 6-10 71 ÁS 59,2% 7,9 (n/r) 72,0% 

Silverman 1999 6-16 104 BNA 48,1% 9,8 (n/r) 72,0% 

Silverman 1999 6-16 56 BNA 39,3% 10,0 (n/r) n/r 

Spence 2000 7-14 50 ÁS 38,0% 10,7 (2,1) 74,0% 

Spence 2006 7-14 72 ÁS 41,7% 9,9 (1,7) n/r 

Spence 2008 10-17 2 ÁS 50,0% 13,5 (3,5) 100,0% 

Walkup 2008; Ginsburg 2011 7-17 488 BNA 49,6% 10,7 (2,8) n/r 

Waters 2009 4-8 80 ÁS 52,5% 6,8 (1,2) n/r 

White 2013 12-17 30 BNA 23,3% 15,0 (n/r) 100,0% 

Wood 2009 7-11 40 BNA 32,5% 9,2 (1,5) 100,0% 

n/r = Ekki birt (e. not reported), Kvk = Kvenkyn, M = Meðaltal, SD = Staðalfrávik 

ÁS  = Ástralía, BNA = Bandaríkin, HOL = Holland, KAN = Kanada, KÍN = Kína, SPÁ = Spánn, ÞÝS = Þýskaland, MEX = 

Mexíkó 

 

Við yfirlit rannsóknagreina kom í ljós að flestar þeirra, eða 83,7%, notuðu greiningarviðtalið 

ADIS. Aldursbil þátttakenda í rannsóknunum var frá fjögurra til átján ára. Hlutfall kvenkyns 

þátttakenda var 50,5%. Grein Mendlowitz 1999 var tekin út úr yfirliti yfir kvíðaraskanir þar 

sem engar upplýsingar voru um hvaða kvíðaröskun hver og einn þátttakandi var með. Almenn 



  

15 

kvíðaröskun og ofkvíðaröskun (e. over anxiety disorder) voru felldar saman þar sem 

ofkvíðaröskun fellur undir almenna kvíðaröskun í DSM-5 (American Psychiatric Association, 

2013). Alls voru því 42 rannsóknagreinar í gagnagreiningunni þar sem aðalkvíðaraskanir 

þátttakenda voru skilgreindar með nánum hætti. Rannóknagreinum var skipt niður eftir því 

hvaða aðalkvíðaraskanir voru tilgreindar hverju sinni. 

 

Yfirlit rannsókna yfir þrjár helstu aðalkvíðaraskanir  

Fyrsti úrvinnsluhlutinn innihélt þrjár klassísku aðalkvíðaraskanirnar, en það eru almenn 

kvíðaröskun (GAD), aðskilnaðarkvíðaröskun (SAD) og félagskvíðaröskun (SoP). Tafla 2.1 

sýnir yfirlit yfir þær rannsóknir. 

 

Tafla 2.1. Yfirlit yfir rannsóknir með þrjár helstu aðalkvíðaraskanir 

Rannsókn N 

Almenn 

kvíðaröskun 

% (n) 

Aðskilnaðar- 

kvíðaröskun 

Félagskvíða- 

röskun 

Barrett 1996 79 38,0% (30) 38,0% (30) 24,1% (19) 

Dadds 1997 128 18,0% (23) 3,9% (5) 25,8% (33) 

Flannery-Schroeder 2000 37 56,8% (21) 29,7% (11) 13,5% (5) 

Galla 2012 40 37,5% (15) 52,5% (21) 52,5% (21) 

Ginsburg 2012 32 43,7% (14) 25,0% (8) 25,0% (8) 

Kendall 2008; Suveg 2009 161 54,7% (88) 29,2% (47) 39,1% (63) 

Lau 2010 45 38,0% (17) 24,0% (11) 51,0% (23) 

March 2009 73 23,3% (17) 31,5% (23) 38,4% (28) 

Masia-Warner 2011 40 25,0% (10) 35,0% (14) 27,5% (11) 

McNally Keehn 2013 22 82,0% (18) 36,5% (8) 68,4% (15) 

Muris 2002 20 35,0% (7) 50,0% (10) 15,0% (3) 

Shortt 2001 71 59,2% (42) 26,8% (19) 14,1% (10) 

Spence 2006 72 27,8% (20) 20,8% (15) 41,7% (30) 

Walkup 2008; Ginsburg 2011 488 78,7% (384) 53,9% (263) 82,0% (400) 

Waters 2009 80 18,6% (15) 20,6% (17) 19,1% (15) 

Wood 2009 40 47,8% (19) 60,2% (24) 87,5% (35) 

Samtals 1428 51,8% (740) 36,8% (526) 50,3% (718) 
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Alls voru 1428 þátttakendur í rannsóknunum þar sem þrjár aðalkvíðaraskanirnar voru 

skilgreindar, þar af var almenn kvíðaröskun algengust (51,8%) og því næst félagskvíðaröskun 

(50,3%). Kendall 2009 (N = 86) var fjarlægð vegna skorts á upplýsingum um hlutfall 

aðalkvíðaraskana. Tæpur þriðjungur þátttakenda voru greindir með aðskilnaðarkvíðaröskun 

sem aðalkvíðaröskun.  

 Í töflu 2.2 má sjá yfirlit yfir helstu fylgiraskanir í þeim rannsóknum sem voru með 

þrjár aðalkvíðaraskanir.  

 

Tafla 2.2. Yfirlit yfir helstu fylgiraskanir í rannsóknum með þrjár helstu aðalkvíðaraskanir 

Rannsókn N 
Almenn 

kvíðaröskun 

Aðskilnaðar- 

kvíðaröskun 

Félagskvíða- 

röskun 

Lyndis- 

raskanir* 
ADHD 

Hegðunar- 

kvillar** 

Barrett 1996 79 n/r n/r n/r 6,0% (5) n/r 2,0% (2) 

Flannery-

Schroeder 2000 

37 n/r n/r n/r 8,1% (3) 23,4% (9) 10,9% (4) 

Ginsburg 2012 32 25,0% (8) 12,5% (4) 25,0% (8) 3,1% (1) n/r 3,1% (1) 

Kendall 2008; 

Suveg 2009 

161 

 

24,0% (39) 32,0% (52) 37,0% (60) 11,3% (18) 32,0% (52) 14,9% (24) 

Kendall 2009 86 n/r n/r n/r 10,0% (9) 30,0% (26) 14,0% (12) 

Lau 2010 45 n/r n/r n/r n/r 14,0% (6) n/r 

March 2009 73 n/r n/r n/r 4,1% (3) 4,1% (3) 4,1% (3) 

Masia-Warner 

2011 

40 n/r n/r n/r 15,0% (6) n/r n/r 

McNally Keehn 

2013 

22 n/r n/r n/r 4,4% (1) 72,9% (16) 40,7% (9) 

Muris 2002 20 10,0% (2) 30,0% (6) 20,0% (4) n/r n/r n/r 

Shortt 2001 71 20,0% (14) 16,0% (11) 13,0% (9) 4,2% (3) n/r n/r 

Spence 2006 72 n/r n/r n/r 1,4% (1) 13,9% (10) 16,7% (12) 

Walkup 2008; 

Ginsburg 2011 

488 n/r n/r n/r X 11,9% (58) 9,4% (46) 

Wood 2009 106 n/r n/r n/r 7,7% (3) 59,9% (24) 20,1% (8) 

Samtals  1332 22,2% (63) 25,7% (73) 28,5% (81) 6,8% (53) 18,7% (204) 10,5% (121) 

n/r = Ekki birt (e. not reported), ADHD = Athyglisbrestur með ofvirkni 

X = Alvarleg þunglyndisröskun (e. major depressive disorder, MDD) var útilokuð úr rannsókn Walkup 2008; Ginsburg 2011. 

*Lyndisraskanir = Lyndisröskun (e. mood disorder; affective disorder), ólyndi (e. dysthymia) og alvarleg þunglyndisröskun 

**Hegðunarkvillar = Mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder, ODD) og hegðunarröskun (e. conduct disorder, 

CD). 

 

Auk þeirra fylgiraskana sem eru tilgreindar í töflu 2.2 mátti finna raskanir á borð við 

undirmigu (e. enuresis), lesblindu (e. dyslexia), sértæka málþroskaröskun (e. specific 

language impairment), samhæfingaröskun (e. developmental coordination disorder), kjörþögli 

(e. selective mutism), kipparöskun (e. tic disorders) og aðrar óskilgreindar úthverfar raskanir 
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(e. externalized disorders). Þessar raskanir voru einungis teknar fram í fáum rannsóknum og 

voru þær ekki settar upp í töflu. 

 Alls greindust 213 þátttakendur með aðra óskilgreinda innhverfa röskun (43,6%) 

(aðrar kvíðaraskanir og ólyndi) og 13 þátttakendur voru með kipparöskun (2,7%) sem 

fylgiröskun í rannsókn Walkup 2008; Ginsburg 2011. Í rannsókn Lau 2010 var lesblinda 

fylgiröskun hjá tíu þátttakendum (23,0%). Sjö þátttakendur voru með málþroskaröskun 

(16,0%), þrír þátttakendur með samhæfingarröskun (7,0%) og þrír með kjörþögli (7,0%). Í 

tveimur rannsóknum (Ginsburg 2012 og March 2009) voru alls þrír þátttakendur (2,9%) með 

undirmigu.  

 Í rannsókn Masia-Warner 2011 voru 30 þátttakendur með aðra kvíðaröskun (75,0%) 

og fjórir með aðra ótilgreinda röskun (10,0%). Í rannsókn March 2009 voru 65 þátttakendur 

með aðra kvíðaröskun (89%) sem fylgiröskun og þrír þátttakendur með undirmigu (2,7%). Í 

rannsókn Spence 2008 voru 47 þátttakendur með aðra kvíðaröskun (65%).  

 Í rannsókn Lau 2010 var einn þátttakandi útilokaður vegna alvarlegra einkenna 

ofvirknis sem ekki tókst að halda niðri með lyfjagjöf. Í úrvinnslunni þótti ekki nauðsynlegt að 

fjarlægja rannsóknina úr gagnasafninu þar sem ekki var skýrt hvort um hafi verið að ræða 

greiningu á ADHD hjá þátttakanda. 

 Í rannsóknum Walkup 2008; Ginsburg 2011 voru alvarleg þunglyndisröskun og 

ómeðhöndluð athyglis- og ofvirknisröskun (e. uncontrolled ADHD) útilokaðar. Hins vegar 

þótti ekki nauðsynlegt að útiloka rannsóknina frá ADHD sem fylgisröskun. Allir þátttakendur 

í rannsóknum McNally Keehn 2013 og Wood 2009 voru greindir með einhverfurófsröskun (e. 

autism spectrum disorder).  

 

Yfirlit rannsókna með fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir 

Í öðrum hluta gagnavinnslunnar voru þær rannsóknagreinar þar sem fleiri en þrjár 

aðalkvíðaraskanir voru tilgreindar. Ofsakvíðaröskun og víðáttufælni voru aðalkvíðaraskanir 

ásamt aðalkvíðaröskununum þremur. Tafla 3.1 sýnir yfirlit yfir þær rannsóknargreinar sem 

voru með fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir. 
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Tafla 3.1. Yfirlit yfir rannsóknir með fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir  

Rannsókn N 
Almenn 

kvíðaröskun 

Aðskilnaðar- 

kvíðaröskun 

Félagskvíða- 

röskun 

Ofsakvíða- 

röskun 

Víðáttu- 

fælni 

Barrington 2005 54 22,2% (12) 27,8% (15) 16,7% (9) 3,7% (2) n/r 

Chalfant 2007 47 29,8% (14) 17,0% (8) 6,4% (3) 4,3% (2) n/r 

Cobham 2012 55 30,9% (17) 27,3% (15) 25,5% (14) 1,8% (1) 1,8% (1) 

Hirshfeld-Becker 2010 64 44,0% (28) 44,0% (28) 67,0% (43) n/r 36,0% (23) 

Hudson 2009 106 48,1% (51) 14,0% (15) 22,6% (24) 0,9% (1) n/r 

Khanna 2010 49 57,1% (28) 14,3% (7) 16,3% (8) 4,0% (2) n/r 

Nauta 2003 79 19,0% (15) 33,0% (26) 39,0% (31) 9,0% (7) n/r 

Samtals 454 35,7% (162) 25,1% (114) 29,1% (132) 3,8% (15) 20,2% (24) 

n/r = Ekki birt (e. not reported) 

Tafla 3.2 sýnir yfirlit yfir fylgiraskanir í þeim rannsóknum þar sem þátttakendur voru með 

fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir. Rannsóknagreinarnar Barrington 2005, Hirshfeld-Becker 

2010 og Nauta 2003 tilgreindu ekki hvaða fylgiraskanir þátttakendur voru með. Þær 

rannsóknir voru því fjarlægðar úr úrvinnslu fyrir fylgiraskanir barna í kvíðarannsóknum.  

 

Tafla 3.2. Yfirlit yfir fylgiraskanir í rannsóknum með fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir 

Rannsókn N 
Tvær 

kvíðaraskanir 

Þrjár 

kvíðaraskanir 

Óskilgreind 

kvíðaröskun 
ADHD 

Chalfant 2007 47 55,3% (26) 19,1% (9) n/r 27,7% (13) 

Cobham 2012 55 n/r n/r n/r 5,5% (3) 

Hudson 2009 95 n/r n/r 81,0% (78) n/r 

Khanna 2010 49 n/r n/r n/r 16,3% (8) 

Samtals 246 55,3% (26) 19,1% (9) 81,0% (91) 15,9% (24) 

n/r = Ekki birt (e. not reported), ADHD = Athyglisbrestur með ofvirkni 

 

Algengi kvíðaröskunar sem fylgiröskunar er töluvert eins og sést á töflu 3.2. Í rannsókn 

Hudson 2009 er algengi óskilgreindrar kvíðaröskunar sem fylgiröskun rúmlega 80%. 

Rúmlega 37% algengi er á kvíðaröskun sem fylgiröskun í rannsókn Chalfant 2007.  

Í rannsókn Cobham 2012 voru tveir þátttakendur með ólyndi (3,6%). Í rannsókn 

Hudson 2009 var einn þátttakandi með lyndisröskun (1,1%), hins vegar var alvarleg 

þunglyndisröskun útilokuð í þeirri rannsókn. Í báðum rannsóknum voru fimm þátttakendur 

(3,3%) með undirmigu og tveir með svefnröskun (1,3%) (e. sleep terrors/disorders). Tveir 

þátttakendur í rannsókn Hudson 2009 voru með kjörþögli (2,1%). Í rannsókn Khanna 2010 

voru 15 þátttakendur með óskilgreinda innhverfa röskun (30,6%), tveir þátttakendur voru með 

mótþróaþrjóskuröskun (4,1%) og einn þátttakandi með kipparöskun (2,0%). Í rannsókn 
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Chalfant 2007 voru allir þátttakendur (N = 47) greindir með einhverfurófsröskun. Rannsóknin 

útilokaði þátttakendur með úthverf vandamál eins og hegðunarkvilla.  

Yfirlit rannsókna með félagskvíðaröskun sem aðalkvíðaröskun 

Yfirlit yfir rannsóknir sem voru með þátttakendur sem þjáðust af félagskvíðaröskun sem 

aðalkvíðaröskun er sýnt í töflu 4.1 hér að neðan.  

Tafla 4.1. Yfirlit yfir rannsóknir með félagskvíðaröskun sem aðalkvíðaröskun 

Rannsókn N 

García-Lopez 2002; Olivares Rodríguez 2002 59 

Gil-Bernal 2009 17 

Hayward 2000 35 

Herbert 2009 73 

Masia-Warner 2005 35 

Masia-Warner 2007 36 

Melfsen 2011 44 

Sánchez-García 2009 82 

Spence 2000 50 

Samtals 431 

 

Tafla 4.2 sýnir yfirlit yfir helstu fylgiraskanir félagskvíðaröskunar í þeim rannsóknum þar 

sem fylgiraskanir voru tilgreindar. 

Tafla 4.2. Yfirlit yfir fylgiraskanir félagskvíðaröskunar 

Rannsókn N 
Almenn 

kvíðaröskun 

Aðskilnaðar-

kvíðaröskun 

Aðrar 

kvíðarasknir 

(óskilgreindar) 

Lyndis- 

raskanir* 
ADHD 

Herbert 2009 73 26,0% (19) 4,1% (3) n/r 28,8% (21) 1,4% (1) 

Masia-Warner 2005 35 40,0% (14) n/r n/r 14,3% (5)** n/r 

Masia-Warner 2007 36 25,0% (9) 2,8% (1) 2,8% (1) 16,7% (6) 2,8% (1) 

Melfsen 2011 44 n/r n/r 38,6% (17) 2,3% (1) n/r 

Spence 2000 50 10,0% (5) 18,0% (9) n/r 8,0% (4) 4,0% (2) 

Samtals 238 24,2% (47) 16,5% (13) 22,5% (18) 15,5% (37) 5,1% (4) 

n/r = Ekki birt (e. not reported), ADHD = Athyglisbrestur með ofvirkni. 

*Lyndisraskanir = Lyndisröskun (e. mood disorder; affective disorder), ólyndi (e. dysthymia) og alvarleg þunglyndisröskun 

(e. major depressive disorder). 

**Alvarlegt þunglyndi, mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder, ODD) og hegðunarröskun (e. conduct 

disorder, CD) voru í útilokunarviðmiði rannsóknar ef þær þóttu alvarlegri en félagskvíðaröskunin. 
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Fáar rannsóknir gáfu upp tölur fyrir eftirtaldar fylgiraskanir og því verða þær ekki settar upp í 

töflu. Í rannsókn Herbert 2009 voru fimm þátttakendur (6,8%) greindir með skólaforðun og 

tveir (2,7%) greindir með ofsakvíðaröskun. Í rannsóknum Masia-Warner 2005 og Masia-

Warner 2007 voru tveir þátttakendur (2,8%) greindir með óskilgreinda átröskun. Einn 

þátttakandi (2,3%) var greindur með undirmigu í rannsókn Melfsen 2011. Alls fimm 

þátttakendur (5,3%) í rannsóknum Melfsen 2011 og Spence 2000 voru greindir með 

mótþróaþrjóskuröskun. Mótþróaþrjóskuröskun var útilokuð í rannsókn Masia-Warner 2005. 

Einn þátttakandi (2,9%) var greindur með víðáttufælni í rannsókn Masia-Warner 2005.  

 

Yfirlit yfir rannsóknir með mismunandi aðalkvíðaraskanir 

Síðast en ekki síst var úrvinnsla framkvæmd á þeim rannsóknum þar sem aðalkvíðaröskun 

þátttakenda gat verið almenn kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíðaröskun, félagskvíðaröskun eða 

víðáttufælni. Tafla 5.1 sýnir yfirlit yfir þær rannsóknir. 

 

Tafla 5.1. Yflirlit yfir rannsóknir með mismunandi aðalkvíðaraskanir 

Rannsókn N 
Almenn 

kvíðaröskun 

Aðskilnaðar- 

kvíðaröskun 

Félagskvíða- 

röskun 

Víðáttu- 

fælni 

Ginsburg 2002 12 58,3% (7) n/r 58,3% (7) 8,3% (1) 

Kendall 1994 47 63,8% (30) 17,0% (8) n/r n/r 

Kendall 1997 94 58,5% (55) 23,4% (22) n/r n/r 

Schneider 2011 43 n/r 100,0% (43) n/r n/r 

Silverman 1999 104 n/r n/r 9,6% (10) 6,7% (7) 

Silverman 1999 56 73,2% (41) n/r 26,6% (15) n/r 

Spence 2008 2 n/r 50,0% (1) 50,0% (1) n/r 

White 2013 30 63,0% (19) 3,3% (1) 77,0% (23) X 

Samtals 388 63,6% (152) 34,7% (75) 27,5% (56) 6,9% (8) 

n/r = Ekki birt (e. not reported) 

X = Í rannsókn White 2013 voru þátttakendur með víðáttufælni, ofsakvíðaröskun og bæði víðáttufælni og ofsakvíðaröskun 

saman útilokaðir. Hins vegar var einn þátttakandi (0,3%) með bæði ofsakvíða og víðáttufælni í rannsókninni.  

 

Eins og sjá má í töflu 5.1 er útilokunarviðmið í rannsókn White 2013 ofsakvíðaröskun, 

víðáttufælni eða báðar raskanirnar saman. Þrátt fyrir þessa útilokun í rannsókn White þá var 

einn þátttakandi greindur með ofsakvíðaröskun með víðáttufælni. Allir þátttakendur í 

rannsókn White voru greindir með einhverfurófsröskun eða alls 30 börn. 
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Tafla 5.2. Yfirlit yfir fylgiraskanir í rannsóknum þar sem mismunandi aðalkvíðaraskanir voru 

tilgreindar  

Rannsókn N 
Almenn 

kvíðaröskun 

Aðskilnaðar-

kvíðaröskun 

Lyndis- 

raskanir 
ADHD 

Hegðunar- 

kvillar* 

Ginsburg 2002 12 n/r n/r 16,7% (2) n/r n/r 

Kendall 1994 47 n/r n/r 32,0% (15) 15,0% (7) 15,0% (7) 

Kendall 1997 94 n/r n/r n/r 14,0% (13) 14,0% (13) 

Schneider 2011 43 n/r n/r 2,3% (1) 2,3% (1) 4,7% (2) 

Silverman 1999 104 14,0% (15) 16,0% (17) n/r 6,0% (6) n/r 

Spence 2008 2 100,0% (2) n/r 50,0% (1) n/r n/r 

Samtals 302 16,0% (17) 16,0% (17) 18,3% (19) 9,4% (79) 12,0% (22) 

n/r = Ekki birt (e. not reported), ADHD = Athyglisbrestur með ofvirkni. 

*Hegðunarkvillar = Mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder, ODD) og hegðunarröskun (e. conduct disorder, 

CD). 

 

Í töflu 5.2 sést að flestir þátttakendur voru með félagskvíðaröskun sem fylgiröskun en 

hún er aðeins tilgreind í einni rannsókn. Hins vegar var tilgreint í flestum rannsóknum  

ADHD og hegðunarraskanir. Alls voru 27 þátttakendur með ADHD (9,4%) en 22 með 

hegðunarkvilla (12,0%). Í rannsókn Schneider 2011 voru þrír þátttakendur (7,0%) með 

svefnröskun og einn (2,3%) með kipparöskun. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarverkefnis var að gefa yfirlit yfir hlutfall ólíkra kvíðaraskana og algengi 

ólíkra fylgiraskana í meðferðarrannsóknum við kvíða hjá börnum undir 18 ára. 

Rannsóknargreinum var skipt niður í fjóra flokka eftir aðalkvíðaröskunum; 

Rannsóknir með þrjár klassísku aðalkvíðaraskanirnar (GAD, SAD og SoP), rannsóknir með 

fleiri en klassísku aðalkvíðaraskanir (GAD, SAD, SoP, PD og AG), rannsóknir með 

félagskvíðaröskun sem aðalkvíðaröskun (SoP) og rannsóknir með mismunandi 

aðalkvíðaraskanir (GAD, SAD, SoP, PD og/eða AG). Niðurstöður rannsóknarverkefnisins 

sýndu að almenn kvíðaröskun og/eða félagskvíðaröskun eru algengustu kvíðaraskanir meðal 

barna og unglinga í meðferðarrannsóknum. Faraldsfræðilegum rannsóknum ber hins vegar 

ekki saman um hver sé algengasta kvíðaröskun barna og unglinga. Í rannsókn Egger og 

Angold (2006) er almenn kvíðaröskun talin algengust, þar á eftir aðskilnaðarkvíðaröskun og 

félagskvíðaröskun. Samkvæmt Costello og félögum (2005) er almenn kvíðaröskun algengust 

en samkvæmt rannsókn Merikangas og félagar (2010) var félagskvíðaröskun vera algengasta. 

Við skoðuðum einnig samslátt kvíðaraskana og almennt eru niðurstöður í samræmi 

við rannsóknir um að samsláttur meðal kvíðaraskana sé hár (Lewinsohn o.fl., 1997; Costello 

o.fl., 2005). Einnig kom í ljós að félagskvíðaröskun er algengasta fylgiröskun kvíða meðal 

rannsókna með þrjár klassískar aðalkvíðaraskanir (28,5%). Almenn kvíðaröskun er algengasta 

fylgiröskun í rannsóknum þar sem félagskvíðaröskun er aðalkvíðaröskun (24,2%) og næst 

algengust í rannsóknum með mismunandi kvíðaraskanir (30,0%). Algengi 

aðskilnaðarkvíðaröskunar sem fylgiröskun er á bilinu 16,0 - 25,7%. Í rannsóknum með fleiri 

en þrjár aðalkvíðaraskanir eru 81,0% með samslátt við óskilgreinda kvíðaröskun. Þar af er 

meiri en helmingur með tvær kvíðaraskanir. 

Ein algengasta geðröskun barna og unglinga er ADHD (Kendall og Brady, 1995), með 

rúmlega 5% algengi á heimsvísu hjá börnum yngri en 18 ára (Polanczyk, de Lima, Horta, 

Biederman og Rohde, 2007). Í verkefninu reyndist ADHD algeng fylgiröskun kvíða, með 

algengi allt að 18,7%. Sýnt hefur verið fram á slakari árangur barna með ADHD í 

kvíðameðferðarannsóknum heldur en barna án þeirrar fylgiröskunar (Halldorsdottir, 

Ollendick, Ginsburg, Sherrill, Kendall, Walkup, Sakolsky og Piacentin, 2014). Því er 

mikilvægt að bera saman niðurstöður kvíðameðferða hjá börnum bæði með og án samsláttar 

við ADHD.  
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Samsláttur þunglyndis er algengur meðal barna með kvíðaröskun (Costello o.fl., 2005; 

Lewinsohn o.fl., 1997). Niðurstöður verkefnisins sýndu annars vegar að hlutfall lyndisraskana 

er hæst þar sem mismunandi aðalkvíðaraskanir eru skoðaðar (18,3%). Algengi lyndisraskana 

er hins vegar á bilinu 2 - 15,5% í rannsóknum með þrjár klassískar aðalkvíðaraskanir, 

félagskvíðaröskun og fleiri en þrjár aðalkvíðaraskanir. 

Enn fremur sýndu niðurstöður að um 12,0% barna í úrtaki rannsókna með mismunandi 

aðalkvíðaraskanir voru einnig með hegðunarkvilla. Í rannsóknum með þremur 

aðalkvíðaröskunum sjást nokkuð svipaðar niðurstöður (10,5%). Algengi var einungis 5,3% í 

rannsóknum þar sem félagskvíðaröskun var aðalkvíðaröskun. Það mætti teljast nokkuð lágt 

hlutfall en samræmist þó niðurstöðum faraldsfræðilegrar rannsóknar Pine, Cohen og Cohen 

(2000) sem bendir til þess að börn sem skora lágt á félagskvíðaröskun skori hærra á 

hegðunarröskun yfir tíma. 

Fylgiraskanir geta valdið vandamálum þegar kemur að greiningu og 

meðferðarúrræðum kvíðaraskana eins og faraldsfræðileg rannsókn Costello og félaga (2005) 

bendir á. Nokkuð var um útilokanir á fylgiröskunum í rannsóknunum sem getur haft í för með 

sér bæði kosti og galla. Stundum sjá rannsakendur ekki annað í stöðunni en að útiloka 

ákveðnar fylgiraskanir sem getur reynst erfitt að vinna með, eða ef barn þarf á sérhæfðari 

meðferð að halda. Fylgiröskunin getur hamlað barninu meira en kvíðaröskunin og því 

mikilvægara að veita meðferð við henni fyrst. Í slíkum aðstæðum þarf að vega og meta hvort 

skynsamlegra sé að útiloka fylgiröskunina úr rannsókn með hag barnsins fyrst og fremst í 

huga, en einnig hag rannsóknar. 

Erfitt er að alhæfa um árangur meðferða ef ákveðinn hluti barna er útilokaður frá 

úrtaki vegna fylgiraskana og endurspeglar því ekki raunverulegt þýði barna sem glíma við 

kvíðaröskun. Meðferðaraðilar þurfa að taka á móti börnum og unglingum óháð þeim 

fylgiröskunum sem þau glíma við. Jafnframt geta þeir ekki gert ráð fyrir því að meðferðirnar 

skili jafn miklum árangri og rannsóknir hafa sýnt þegar fylgiraskanir hafa verið útilokaðar.  

Faraldsfræðileg rannsókn Costello o.fl. (2005) fjallar töluvert um algengi milli 

kvíðaröskunar og þunglyndis og því er áhugavert að Walkup 2008; Ginsburg 2011, stærsta 

rannsókn á þessu sviði, skyldi útiloka alvarlega þunglyndisröskun. Hugsanlega gæti 

útilokunin skekkt niðurstöður þessa verkefnis, þar sem rannsóknin inniheldur rúmlega 

þriðjung af úrtaki rannsókna sem eru með þrjár klassískar aðalkvíðaraskanir í verkefninu. 
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Rannsakendur í meðferðarrannsóknum þurfa að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem 

útilokanir á fylgiröskunum geta haft í för með sér. Útilokanir geta skekkt niðurstöður en 

einnig veitt mikilvægar upplýsingar um fylgiraskanir barna sem gagnast meðferðaraðilum og 

rannsakendum. 

Rannsóknin okkar hafði nokkra kosti en meðal annars var úrtakið stórt og farið var 

yfir margar kvíðameðferðarrannsóknir. Flestar rannsóknir notuðu greiningarviðtalið ADIS en 

bæði hefur verið sýnt fram á góðan endurprófunaráreiðanleika viðtalsins ásamt áreiðanleika 

matsmanna (Silverman, Saavedra og Pina, 2001). Taka verður tillit til þess að verkefnið er 

ekki faraldsfræðilegt og því ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði. Í framhaldi gætu 

rannsakendur borið saman faraldsfræðilegar rannsóknir og meðferðarrannsóknir á 

kerfisbundin hátt til að athuga hvort munur sé á algengi samsláttar eftir því hvaða raskanir eru 

útilokaðar í meðferðarrannsóknum. Ef faraldsfræðilegar rannsóknir sýna aðra tíðni 

fylgiraskana en meðferðarrannsóknir gæti það þýtt að endurmeta þurfi hvort ákveðnar 

raskanir séu útilokaðar. Einnig gæti verið áhugavert að skoða meðferðarrannsóknir sem nota 

önnur greiningarviðtöl en ADIS. ADIS er spyrjandamiðað viðtal. Önnur viðtöl, eins og til 

dæmis DISC, er svarendamiðað og benda rannsóknir (Angold o.fl., 2012) á að DISC gæti 

ofmetið tíðni raskana. Þetta gæti varpað nýju ljósi á tíðni fylgiraskana eftir 

aðalkvíðaröskunum. 

Ljóst er á þessu verkefni að kvíðameðferðarrannsóknir geta veitt mikilvægar 

upplýsingar um algengi fylgiraskana hjá börnum og unglingum. Mikilvægt er að rannsóknum 

sé haldið áfram til að tryggja sem bestan árangur í meðferðum við kvíðaröskunum barna og 

unglinga.   
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