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Ágrip 

Árangur ADHD lyfjameðferðar sjúklinga í ADHD teymi Landspítala 2015-2017 

Sólveig Bjarnadóttir1, Sigurlín Hrund Kjartansdóttir2, Halldóra Ólafsdóttir2 

1Læknadeild Háskóla Íslands og 2Geðsvið Landspítala. 

Inngangur: Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er algengasta hegðunarröskunin sem greind er hjá 

börnum en einkenni geta verið hamlandi fram á fullorðinsár og jafnvel út ævina. Samkvæmt Landlækni 

er algengið 3-5% meðal fullorðinna. ADHD getur haft mikil áhrif á líf fólks og þessir einstaklingar glíma 

oft við aðrar fylgiraskanir. Lyfjanotkun við ADHD á Íslandi er mun meiri en á hinum Norðurlöndunum. Á 

Landspítala er starfandi þverfaglegt ADHD teymi sem sér um greiningu og meðferð við ADHD hjá 

fullorðnum. Markmið þessarar rannsóknar er að meta árangur lyfjameðferðar sem veitt er af teyminu. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra einstaklinga 18 ára og eldri sem 

komu í fyrsta viðtal til læknis hjá ADHD teymi Landspítala 2015-2017 og þáðu lyfjameðferð. Þeim var 

fylgt eftir til 18. apríl 2018. Sjúklingar sem höfðu áður verið í meðferð hjá teyminu eða voru á 

lyfjameðferð við ADHD þegar þeir komu í teymið voru undanskildir. Alls voru 211 einstaklingar sem 

uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar. Upplýsingar um einkenni og líðan fyrir og eftir meðferð fengust úr 

svörum sjúklinga við fjórum spurningalistum, þ.e. ADHD hegðunarmatskvarða, DASS, CORE og 

QOLS. Einnig voru skráðar upplýsingar um lyfjameðferð og líkamsmælingar. 

Niðurstöður: Af þeim 211 sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar voru 55% karlar og 45% konur. Um 

53% voru með greinda fylgiröskun og þar af voru kvíðaröskun og lyndisröskun algengastar. Töluverð 

vöntun var á svörum við spurningalistum eftir meðferð eða 42-44%. Alls voru 144 einstaklingar sem 

luku meðferð hjá teyminu en 67 einstaklingar féllu úr meðferð. Upphafsmælingar þessara tveggja 

hópa voru skoðaðar og marktækur munur var á hvatvísi/ofvirkni (p=0,013) og þunglyndi (p=0,040). 

Hvatvísi/ofvirkni reyndist vera forspárþáttur fyrir það að falla úr meðferð með OR=0,96 (p=0,015). 

Marktækur munur var á öllum geðmælingum fyrir og eftir meðferð með p < 0,001 fyrir hverja breytu. 

Fyrir ADHD einkenni var áhrifastærð Cohens d 2,47 fyrir athyglisbrest og 1,25 fyrir hvatvísi/ofvirkni. Að 

meðaltali lækkaði t skor þessara tveggja breyta um 25 ± 10 og 13 ± 11 stig eftir meðferð. Áhrifastærð 

fyrir lífsgæði var 1,04 og jukust þau um 13 ± 12 eftir meðferð. Af DASS var áhrifstærðin hæst 1,27 fyrir 

streitu en lægst 0,67 fyrir kvíða. Samsvarandi lækkun fyrir þessar breytur var 11 ± 8 og 4 ± 6. Af 

CORE var stærðin hæst 1,35 fyrir heild án áhættu en lægst 0,53 fyrir áhættu. Fyrir meðferð voru 99% 

yfir klínískum viðmiðunarmörkum fyrir jákvæða skimun fyrir athyglisbrest og 67% fyrir hvatvísi/ofvirkni. 

Af þeim sem luku meðferð færðust 79% undir mörkin fyrir athyglisbrest og 54% fyrir hvatvísi/ofvirkni. 

Jákvæð fylgni var á milli allra breyta af ADHD hegðunarmatskvarða, DASS og CORE. Sömuleiðis var 

fylgni milli aukinna lífsgæða og lækkunar í einkennum. Ekki var sterk fylgni milli athyglisbrests og 

hvatvísi/ofvirkni. Hjá einstaklingum sem höfðu fleiri geðgreiningar en ADHD var meðferðarárangur 

marktækt meiri fyrir DASS og CORE en ekki var marktækur munur á meðferðarárangri fyrir 

athyglisbrest, ofvirkni/hvatvísi og lífsgæði. Ekki var marktækur munur á meðferðarárangri eftir kyni. 

Ályktun: Þeir sem ljúka meðferð í ADHD teymi ná miklum árangri sem felst í minnkun einkenna og 

aukningu lífsgæða. Meðferðarárangur var meiri hjá þeim sem glímdu einnig við aðrar fylgiraskanir. 

Þessar niðurstöður styðja við lyfjanotkun við ADHD hjá fullorðnum. 
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Inngangur  

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er algeng röskun í taugaþroska. Einkenni koma snemma fram hjá 

börnum en geta verið hamlandi fram á fullorðinsár og jafnvel út ævina. Röskunin einkennist af þremur 

meginþáttum, þ.e. einbeitingarleysi, ofvirkni og/eða hvatvísi.(1) Birtingarmynd er ólík eftir 

einstaklingum og einkenni misalvarleg. ADHD getur haft í för með sér verulega skerðingu á lífsgæðum 

fólks og rannsóknir hafa sýnt að þessir einstaklingar glíma oft við aðrar fylgiraskanir eins og 

skapsveiflur, þunglyndi, kvíða, áfengis- og lyfjamisnotkun eða fíkn. Þeir glíma einnig oftar en aðrir við 

námsörðugleika, vandamál í starfi, erfiðleika í samböndum, eru í meiri áhættu á að leiðast út í afbrot 

og hafa lægri félagshagfræðilega stöðu (e. socio-economic status).(1,2) ADHD getur þannig haft 

langvarandi og alvarlegar afleiðingar. 

Í flestum löndum er ADHD algengasta greinda hegðunarröskunin hjá börnum.(3) Samkvæmt 

Embætti Landlæknis er algengið 5-10% hjá börnum og unglingum.(4) Orsakir eru flóknar og þar spila 

bæði inn erfðir og umhverfi þótt arfgengi sé talið vega þyngst.(3) Á síðustu áratugum hefur orðið 

vitundarvakning um þau vandkvæði sem fylgja ADHD hjá fullorðnum og safngreiningar (e. meta-

analysis) hafa sýnt að um 2,5-5,0% fullorðinna hafa umtalsverða hömlun sem rekja má til ADHD.(5) 

Hjá börnum er tíðni ADHD greininga hærri hjá drengjum en stúlkum en hjá fullorðnum er tíðnin jöfn hjá 

báðum kynjum. Þetta bendir til þess að stúlkur séu frekar vangreindar á barnsaldri.(6)  

Á Íslandi er starfandi ADHD teymi á geðsviði Landspítala sem sér um greiningu og sinnir fyrstu 

meðferð við ADHD hjá fullorðnum yfir 18 ára aldri. Teymið er þverfaglegt og samanstendur af hópi 

lækna og sálfræðinga, auk ritara. Gerð hefur verið rannsókn á þeim einstaklingum sem svöruðu 

skimunarlista fyrir ADHD hjá teyminu í meistaraverkefni Báru Sifjar Ómarsdóttur(7) en engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á árangri meðferðar teymisins. Raunar eru mun færri rannsóknir sem 

liggja að baki lyfjameðferð fullorðinna með ADHD heldur en lyfjameðferð hjá börnum.(4) Lyf við ADHD 

eru mikið notuð á Íslandi og eru kostnaðarmestu lyf Sjúkratrygginga Íslands.(8) Því er mikilvægt að 

rannsaka árangur lyfjameðferðar við ADHD í teyminu. 

Í rannsókninni var gerður samanburður á spurningalistum sem sjúklingar sem hlutu meðferð í 

teyminu svöruðu við greiningu eða í fyrsta viðtali hjá lækni og svo aftur við lok meðferðar. Þessir 

spurningalistar meta ADHD einkenni, þunglyndi, kvíða, streitu og lífsgæði.  

Ritgerðin hefst á fræðilegum inngangi um ADHD og markmið rannsóknarinnar eru sett fram. Þar 

næst koma útlistanir á efnivið og aðferðafræði og greint verður frá niðurstöðum. Að endingu er 

umræðukafli þar sem niðurstöður eru túlkaðar. 

 

1.1 Orsakir 

ADHD er röskun í taugaþroska sem stafar af vanvirkni dópamínboðbera í miðtaugakerfi. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á undirliggjandi orsökum ADHD en enn hefur ekki tekist að finna orsakir 

með vissu.(9) Þó hafa rannsóknir á tvíburum, fjölskyldum og ættleiddum einstaklingum sýnt umtalsvert 

arfgengi. Í safngreiningu á tvíburarannsóknum var erfanleiki röskunarinnar metinn um 0,76(10) og er 

ADHD væntanlega sá geðsjúkdómur sem hefur hvað mest arfgengi. Ekki hefur tekist að benda á stök 
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gen sem orsakavalda en fundist hafa tengsl við gen sem skrá fyrir dópamínviðtökum og dópamín- og 

serótónín ferjum svo dæmi séu nefnd. Líklegt er að hér sé um að ræða samspil fjölda gena.(9) 

Ýmsir umhverfisþættir hafa einnig verið nefndir sem hugsanlegir orsakavaldar. Þar ber helst að 

nefna reykingar móður á meðgöngu og lága fæðingarþyngd.(9) Þá hafa rannsóknir bent til að 

útsetning fyrir ýmsum skaðlegum efnum á meðgöngu og í barnæsku auki áhættu á ADHD. Þar má 

nefna blý, kvikasilfur, pólýklórbífenýlsambönd (PCB efni), fjölbrómaða dífenýletra (PBDE efni), áfengi 

og sígarettureyk. Neikvæð áhrif þessara efna gætu skýrst af því að þau verka sem mótefni gegn 

skjaldkirtilshormónum en þau hormón eru nauðsynleg fyrir þroska heilans.(11) Fleiri þættir eins og 

mataræði og uppeldisaðferðir hafa verið mikið rannsökuð en ekki hefur tekist að sýna fram á tengsl við 

ADHD með óyggjandi hætti.(9) 

 

1.2 Meinmyndun í heila 

Með myndgreiningu hefur tekist að greina ákveðin sérkenni í heila tengd ADHD. Segulómun hefur sýnt 

minnkað heilaumfang og minnkun á svæðum sem stýra æðri hugarstarfsemi heilans þ.e. framheila, 

djúphnoðum (e. basal ganglia) og hnykilormi (e. vermis cerebelli). Raflífeðlisfræðilegar rannsóknir 

benda til þess að ADHD tengist vanvirkni í katekólamínergum brautum, sérstaklega þeim sem leiða í 

framheilabörk.(12)  

Auk minnkunar í heilaumfangi sýndi safngreining fram á minnkun í gráu efni á svæðum sem 

mynda hluta af brautum sem tengja framheila við rákakleggi (e. corpus striatum), sérstaklega í 

djúphnoðum. Með hækkandi aldri og inntöku örvandi lyfja réttist umfang gráa efnisins af. Þetta bendir 

til að einstaklingar með ADHD geti náð jafnöldrum sínum í taugaþroska með hækkandi aldri. Einnig að 

örvandi lyf geti haft áhrif á og minnkað myndbreytingar sem sjást í heila hjá fólki með ADHD.(13) Þessi 

áhrif örvandi lyfja hafa verið staðfest í annarri safngreiningu.(14) Þó er þörf á frekari rannsóknum á 

þessu sviði. 

Á sama hátt hefur sést ódæmigert magn af hvítu efni í ýmsum taugabrautum í heila og bendir 

það til skertra boðleiða þar á milli.(15) Þá virðist heilabörkur vera þynnri í þeim sem hafa ADHD og 

börn með ADHD ná hámarksþykkt á berki þremur árum seinna en börn sem ekki hafa ADHD. Þetta 

gæti bent til seinkaðs þroska.(16) Ljóst er að meinmyndunin er flókin og felur í sér mörg svæði og 

brautir í heilanum.(9) Myndgreiningartækni og raflífeðlisfræðileg greining hafa gefið miklar upplýsingar 

um meinmyndun en þó er tæknin ekki nógu næm eða sértæk til að hægt sé að nota hana til greiningar 

á ADHD.(17) 

 

1.3 Kjarnaeinkenni 

Kjarnaeinkenni ADHD eru þrjú. Það fyrsta er athyglisbrestur en hann kemur yfirleitt fyrst fram við 5-7 

ára aldur.(18) Athyglisbrestur lýsir sér í erfiðleikum við allt skipulag. Einstaklingurinn er fljótfær, 

gleyminn, á erfitt með að fylgja fyrirmælum og truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti. 

Viðkomandi lýkur ekki verkefnum og forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar.(4,19)  
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 Annað kjarnaeinkenni er ofvirkni sem kemur yfirleitt fyrst fram við 3-4 ára aldur.(18) Ofvirknin 

lýsir sér þannig að einstaklingur er á sífelldu iði og stöðugt á ferðinni. Viðkomandi á erfitt með að halda 

kyrru fyrir og ræður ekki við aðstæður þar sem ætlast er til kyrrsetu. Þá talar einstaklingurinn óhóflega 

mikið og er með læti.(4,19)  

 Þriðja kjarnaeinkennið er hvatvísi sem kemur yfirleitt fyrst fram við 3-4 ára aldur.(18) 

Einstaklingurinn á erfitt með að stjórna stjórna vitsmunalegum og líkamlegum viðbrögðum og skortir 

hömlur. Í því felst að einstaklingur grípur gjarnan fram í og á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að 

honum.(4,19)  

 Birtingarmynd röskunarinnar er breytileg. Skilgreindir hafa verið þrír undirflokkar ADHD. Í 

fyrsta lagi er blönduð gerð með einkennum athyglisbrests, ofvirkni og/eða hvatvísi. Í öðru lagi er 

aðallega um að ræða einkenni athyglisbrests og í þriðja lagi eru einkum einkenni ofvirkni og/eða 

hvatvísi.(4) Einkennamyndin getur tekið töluverðum breytingum með aldri en talið er að um helmingur 

(40-60%) barna með röskunina hafi einkenni fram á fullorðinsár.(20) Þá dregur úr hvatvísi og 

ofvirknieinkennum og þau taka á sig hugrænna form. Hjá fullorðnum lýsa þessi einkenni sér helst með 

eirðarleysi, innri spennu og skapstyggð. Aftur á móti helst athyglisbresturinn stöðugri og það eru helst 

þessir einbeitingarerfiðleikar sem halda áfram fram á fullorðinsár.(4,18)  

 

1.4 Greining 

Við greiningu ADHD á Íslandi er stuðst við skilmerki DSM V greiningarkerfisins (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5. útgáfa) eins og víðar í Evrópu.(21) DSM kerfið er eingöngu 

bundið við geðraskanir.(18) Til að uppfylla greiningarskilmerki ADHD fyrir fullorðna verða að vera fimm 

eða fleiri einkenni athyglisbrests til staðar og/eða fimm eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi. 

Hamlandi einkenni þurfa að hafa komið fram fyrir 12 ára aldur og hafa staðið síðustu sex mánuði fyrir 

greiningu.(4,21) Greiningarnar eru skráðar samkvæmt ICD-10 kerfinu (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. útgáfa).(4) Það er sjúkdómsskráningar- 

og flokkunarkerfi unnið af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.(18) Greiningin byggir á vandlegu og 

kerfisbundnu mati á einkennum í barnæsku, núverandi einkennum og hamlandi áhrifum einkenna á að 

minnsta kosti tveimur sviðum (skóli, vinna, heimili eða sambönd). 

Ef grunur vaknar um ADHD hjá fullorðnum einstaklingi getur læknir sent tilvísun á ADHD teymi 

Landspítalans. Þar er byrjað á skimun á einkennum ADHD í formi spurningalista. Auk þess er hringt í 

náinn aðstandanda og fengnar upplýsingar um bernskueinkenni. Ef skimunin reynist jákvæð er fólk 

boðað í greiningarviðtal hjá sálfræðingi í teyminu og í sumum tilfellum er einnig tekið viðtal við 

aðstandanda. Þar er aflað upplýsinga um einkenni í bernsku og á fullorðinsárum og hve hamlandi 

einkennin eru. Stuðst er við hluta greiningarviðtalsins K-SADS (Kiddie Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia) er varðar ADHD og hefur verið aðlagað fyrir fullorðna og rannsakað á 

Íslandi.(22) Einnig er notað MINI greiningarviðtalið (Mini-International Neuropsychiatric Interview)(23) 

eða sambærileg stöðluð greiningarviðtöl til að meta einkenni annarra geðraskana sem eru algengar 

hjá fullorðnum. Sérstaklega þarf að huga að því hvenær einkenni geðraskana sem geta valdið skertri 

einbeitingu koma fyrst fram. Farið er yfir Lyfjagagnagrunn Embættis landlæknis og kannað hvort 
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eitthvað bendi til lyfjamisnotkunar. Einnig er gert læknisfræðilegt mat á almennu heilsufari og hvort 

þörf sé á sérhæfðara mati. Ef sérstök ástæða er til er gert greindarmat eða taugasálfræðilegt mat. Öll 

gögn sem hefur verið aflað í greiningarferlinu eru tekin fyrir á fundi ADHD teymis og þar fæst 

niðurstaða um greiningu.(24,25)  

 

1.5 ADHD teymi á geðsviði Landspítala 

ADHD teymi Landspítalans var stofnað í mars 2013 til að mæta vaxandi eftirspurn og stuðla að bættri 

þjónustu við fullorðna með ADHD.(25) Á tíma rannsóknarinnar, 2015-2017, bárust 1.133 tilvísanir í 

teymið. Á sama tíma voru 848 einstaklingar sem komu í skimun hjá teyminu. Þar af voru 629 (74%) 

með jákvæða skimun fyrir ADHD og 219 (26%) með neikvæða skimun. Á tímabilinu voru einnig 559 

einstaklingar sem komu í greiningu hjá teyminu. Þar af voru 412 (74%) með jákvæða greiningu á 

ADHD og 147 (26%) með neikvæða greiningu. Af þessum tölum er ljóst að af þeim 848 sem komu í 

skimun hjá teyminu eru 412 (49%) eða innan við helmingur sem fær jákvæða greiningu á ADHD.(26–

28)  

Í árslok 2017 voru 584 á biðlista hjá teyminu(28) og þegar þetta er ritað í apríl 2018 er 

meðalbiðtími eftir greiningu 30 mánuðir. Þessi mikli biðtími stafar einna helst af manneklu innan 

teymisins.(Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, munnleg heimild, apríl 2018). Ljóst er að mikil eftirspurn er 

eftir ADHD meðferð fyrir fullorðna á Íslandi og það er miður að biðtíminn sé jafn langur og raun ber 

vitni. 

 

1.6 Lyfjameðferð 

Íslenskar leiðbeiningar mæla með fræðslu og ráðgjöf sem fyrstu meðferð fyrir fullorðna sem greinast 

með ADHD.(21) Sjúklingi er svo boðin lyfjameðferð. Lyfjameðferðin er þá hluti af heildstæðri meðferð 

og alltaf skal huga að sálfélagslegum þörfum einstaklingsins.(4) Alþjóðlegar leiðbeiningar frá National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) mæla með metýlfenídat hýdróklóríði sem fyrsta 

lyfi.(29) Atomoxetine ætti að vera annað val.(6)  

Í klínískum leiðbeiningum frá Embætti landlæknis um vinnulag og greiningu við meðferð 

ADHD eru greinargóðar leiðbeiningar um hvernig skal haga lyfjameðferð. Fjöldi klínískra rannsókna 

hefur staðfest að örvandi lyf geta reynst mjög áhrifarík við ADHD. Rannsóknir hafa þó sýnt að 

lyfjameðferðin gagnast ekki öllum. Allt að 50% fullorðinna sýna ekki fulla svörun við meðferð.(5) 

Raunar er þessi tala nokkuð á reiki og samkvæmt yfirlitsgrein um lyfjameðferð við ADHD liggur 

meðferðasvörun við örvandi lyfjum frá 25% til 78%.(30) Skýring á mismunandi niðurstöðum í 

fyrirliggjandi rannsóknum gæti verið notkun mismunandi greiningarskilmerkja og lyfjaskammta. Einnig 

gæti há tíðni fylgiraskana átt þar hlut að máli.(30)  

Metýlfenídat er örvandi lyf og það lyf sem er langmest notað. Það hefur adrenhermandi virkni 

sem líkist katekólamínum. Metýlfenídat hindrar endurupptöku dópamíns svo að styrkur dópamíns á 

taugamótum í framheila og djúphnoðum eykst.(31) Á Íslandi eru m.a. skrásett sérlyfin Rítalín® og 

Medikinet® með skammverkandi áhrif og Rítalín Uno® og Concerta® með langverkandi áhrif. 
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Rannsóknir hafa ekki greint marktækan mun á virkni metýlfenídat lyfja innbyrðis en þó er mælt með 

noktun langverkandi lyfjaforma því það gefur betri meðferðarheldni. Aukaverkanir örvandi lyfja eru 

lystarleysi, kviðverkir, höfuðverkur, pirringur, svefntruflanir og kækir. Helstu frábendingar eru 

hjartasjúkdómar og fíknisjúkdómar. Fylgjast skal með hjartslætti og blóðþrýstingi við töku lyfsins.(4)  

Amfetamín er örvandi lyf en það er lítið notað.(4) Þó hefur nýlega komið á markað hér á landi 

dexamfetamín undir sérhlyfjaheitinu Attentin®. Amfetamín og amfetamínafleiður verka með því að 

hindra upptöku bæði dópamíns og noradrenalíns á taugamótum og örva losun þeirra úr 

boðefnablöðrum.(32) Örvandi lyf hafa verið mikið rannsökuð en minna hefur verið um beinan 

samanburð á metýlfenídati annars vegar og amfetamíni og amfetamínafleiðum hins vegar. 

Safngreining sem gerð var bendir þó til þess að áhrif af afmetamíni séu sterkari.(32) Þá eru meiningar 

um að fleiri svari amfetamíni heldur en metýlfenídati en flestir, eða allt að 87%, svara þó að minnsta 

kosti öðru efninu.(33) Þannig getur amfetamín gagnast einhverjum sem svarar ekki metýlfenídati og 

öfugt. 

Annað val er atomoxetine. Það er skráð á Íslandi m.a. sem Strattera®. Lyfið hemur 

endurupptöku noradrenalíns í taugaenda. Rannsóknir hafa sýnt fram á marktæk áhrif lyfsins á ADHD 

einkenni hjá fullorðnum.(30) Áhrifin eru þó lengur að koma fram og fullur árangur næst ekki fyrr en eftir 

6 til 8 vikna meðferð. Um helmingur einstaklinga svarar atomoxetine mjög vel og hefur notkun þess 

aukist á síðustu árum.(25) Lyfið hefur minni áhrif á svefn og matarlyst heldur en örvandi lyf. Ógleði og 

róandi áhrif koma frekar fram sem aukaverkanir heldur en af örvandi lyfjum. Ef einstaklingur er með 

virkan fíknisjúkdóm, kvíða- eða kippiröskun kemur atomoxetine til greina sem fyrsta val.(4)  

Annað lyf sem hefur verið notað í meðferð við ADHD hjá börnum og fullorðnum en bupropion, 

skráð sem Zyban® og Wellbutrin®. Fáar rannsóknir liggja þar að baki og lyfið hefur ekki gefið jafn 

góðan árangur og örvandi lyf.(34) Ekki hefur verið sýnt fram á árangur af notkun þríhringlaga 

þunglyndislyfja og sérhæfðra serótónín endurupptökuhamla við meðferð á ADHD hjá fullorðnum.(4) 

 

1.7 Hratt vaxandi lyfjanotkun 

Á árunum 2003-2012 jókst notkun lyfja við ADHD hjá fullorðnum á Íslandi fjórfalt úr 2,9 í 12,2 á 1.000 

einstaklinga. Aukningin fólst fyrst og fremst í notkun á metýlfenídati og að einhverju leyti á 

atomoxetine. Af fullorðnum var aukning í lyfjanotkun mest hjá aldurshópnum 19-24 ára en sá hópur 

notaði lyfin jafnframt í skemmri tíma en aðrir einstaklingar.(6) Notkunin hefur enn verið að aukast síðan 

2012, sérstaklega notkun á metýlfenídati og sér ekki fyrir endann á henni.  

Metýlfenídat var jafnframt kostnaðarmesta lyfið hjá sjúkratryggingum Íslands 2017 og nam 

kostnaðurinn þá tæpum 522 milljónum. Kostnaður vegna metýlfenídats og lyfja sem innihalda 

metýlfenídat hefur aukist mikið frá aldamótum.(8) Mynd 1 sýnir kostnaðarþróun sjúkratrygginga vegna 

lyfjaflokks N06B hjá fullorðnum 20 ára og eldri. Kostnaður Sjúkratrygginga Íslands vegna 

metýlfenídats virðist hafa náð einhverju jafnvægi frá 2013 eftir mikla aukningu árin þar á undan. Það 

skýrist hins vegar af nýju greiðsluþátttökukerfi sem tók gildi 2013 og samheitalyfi sem kom á markað 

2016. Raunin er sú að þó kostnaður Sjúkratryggina virðist hafa náð hámarki er notkunin enn að 

aukast.(Guðrún Björg Elíasdóttir, Sjúkratryggingar Íslands, tölvupóstur 9. apríl 2018). 
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Mynd 1. Kostnaðarþróun vegna lyfjaflokks N06B hjá fullorðnum 20 ára og eldri. 

Myndin sýnir kostnaðarþróun í milljónum króna. Undir lyfjaflokk N06B falla örvandi lyf og lyf sem efla 
heilastafsemi. Myndin er unnin úr gögnum frá Sjúkratryggingum Íslands. 
 

Ísland sker sig úr í ávísunum á lyfjum við ADHD í samanburði við Norðurlöndin. Árið 2007 var 

gerð norræn rannsókn á notkun þessara lyfja. Notkunin var minnst í Finnlandi eða 1,23 á 1.000 íbúa 

en mest á Íslandi eða 12,46 á 1.000 íbúa. Meðalnotkun á Norðurlöndunum var 2,76 á 1.000 íbúa en 

notkunin á Íslandi er meira í ætt við það sem þekkist í Bandaríkjunum.(35) Á árunum 2006-2015 hefur 

ávísun örvandi lyfja aukis á Norðurlöndunum samanber Mynd 2. Notkunin á Íslandi árið 2015 var 

ríflega tvöfalt meiri en í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.(36) Skammtastærðir eru að meðaltali ekki hærri 

en í nágrannalöndunum og því virðist þessa mikla notkun stafa af auknum fjölda notenda hér á 

landi.(37) Lyfin eru dýr og notkun fer hratt vaxandi, sérstaklega hjá einstaklingum 20 ára og eldri. Því 

er mikilvægt að rannsaka árangur lyfjameðferðar hjá fullorðnum í íslensku þýði. 



 

7 

 

 

Mynd 2. Ávísanir metýlfenídat lyfja á Norðurlöndunum árin 2006-2015. 

Ávísanir eru metnar í fjölda skilgreindra dagskammta á 1.000 íbúa. Nákvæmar tölur yfir ávísanir á 
Íslandi eru sýndar ofan ofan við bláu línuna. Myndin er unnin úr gögnum frá Embætti Landlæknis. (Sótt 
1. maí 2018 af https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item30130/enn-aukning-i-avisunum-
adhd-lyfja-a-islandi). 
 

 

1.8 Samfélagslegur kostnaður  

ADHD getur haft mikil áhrif á líf einstaklings. Árið 2010 var gerð dönsk rannsókn þar sem fullorðnir 

einstaklingar með ADHD voru bornir saman við hið almenna danska þýði.(38) Þátttakendur voru á 

aldrinum 18-65 ára. Rannsóknin leiddi í ljós marktækan mun á mörgum sviðum. ADHD hópurinn var 

að meðaltali yngri en samanburðarhópurinn og þar voru 59,3% karlar miðað við 51,1% í 

samanburðarhópnum. Þá voru hlutfallslega færri innflytjendur í ADHD hópnum heldur en í 

samanburðarhópnum.(38)  

Einstaklingar með ADHD voru með töluvert lægri mánaðarlaun og heildarlaun heldur en 

samanburðarhópurinn. Þá voru aðeins 33% fullorðinna einstaklinga með ADHD með vinnu 

samanborið við 67% í almenna þýðinu og menntunarstig var lægra meðal einstaklinga með ADHD. 

Einstaklingar með ADHD voru einnig mun til að hafa komist í kast við lögin. (38)  

Í dönsku rannsókninni var tekinn saman samfélagslegur kostnaður af völdum ADHD. Hann var 

reiknaður með því að leggja saman þann kostnað sem danska ríkið og einstaklingar með ADHD, óháð 

því hvort þeir eru á lyfjum eða ekki, bera vegna sjúkdómsins. Einstaklingskostnaðurinn stafaði fyrst og 

fremst af lægri tekjum. Þó vógu bætur og lægri skattar þar á móti. Árlegur kostnaður fullorðins 

einstakling af því að vera með ADHD var því metinn um 600 þúsund íslenskra króna. 
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Ríkiskostnaðurinn var mun hærri og hann stafaí af töpuðum skatttekjum, útgreiðslu á bótum og miklum 

óbeinum kostnaður t.d. vegna afbrota og slysa. Þá bættist við kostnaður vegna lyfja og 

heilbrigðisþjónustu. Árlegur kostnaður sem danska ríkið þarf að bera fyrir hvern fullorðinn ADHD 

einstakling var því metinn um tvær og hálf milljón íslenskra króna. Niðurstaða 

kostnaðargreiningarinnar var að samfélagskostnaður af völdum ADHD meðal fullorðinna í Danmörku 

er um 57 milljarðar á ári.(38) Það er því ljóst að ADHD er gífurlega dýr sjúkdómur fyrir samfélagið og 

getur haft mikil áhrif á hvernig einstaklingum vegnar í lífinu. 

 

1.9 Fylgiraskanir 

Fullorðnir einstaklingar með ADHD glíma mjög gjarnan við aðrar geðrænar fylgiraskanir.(39) Í 

ofangreindri danskri rannsókn höfðu einstaklingar með ADHD að meðaltali 2,5 geðgreiningar til 

viðbótar við ADHD greininguna en einstaklingar í almenna þýðinu höfðu að meðaltali 0,3 

geðgreiningar.(38)  

Tíðni fylgiraskana hefur verið mikið rannsökuð og niðurstöðum ber ekki saman. Russel A. 

Barkley, bandarískur sálfræðingur og prófessor, er þekktur fyrir rannsóknir sínar á ADHD. Hann hefur 

meðal annars lýst tengslum ADHD við hegðunarröskun og andfélagsleg persónuleikaeinkenni.(39) 

Einnig hafa hann og fleiri rannsakendur bent á hærri tíðni kvíða- og lyndisraskana meðal fólks með 

ADHD. Rannsóknir á þessu sviði sýna tíðnitölur á bilinu 10-45% fyrir kvíðaraskanir og 35-50% fyrir 

lyndisraskanir.(40,41) Kvíðaraskanirnar sem um ræðir eru almenn kvíðaröskun, áfallastreituröskun, 

felmtursröskun, víðáttufælni og áráttu- og þráhyggjuröskun. Lyndisraskanirnar sem um ræðir eru 

þunglyndi, óyndi og geðhvarfasýki.(41) Þar af virðast tengslin vera sterkust við þunglyndi en minna er 

vitað um tengsl við geðhvarfasýki og krefst það frekari rannsókna.(39) 

ADHD hefur einnig verið tengt við fíkniraskanir og aukna áhættu á misnotkun vímuefna. 

Áhættan er meiri ef aðrar fylgiraskanir eru til staðar.(4) Tölurnar eru nokkuð á reiki en rannsóknir hafa 

sýnt að allt að 50% fullorðinna með ADHD glíma við fíkniröskun einhvern tímann á lífsleiðinni.(40,42) 

Eins hefur verið sýnt að 25-35% sjúklinga með fíkniröskun séu líka með ADHD. Rannsakendur hafa 

þannig leitt líkur að því að fullorðnir með ADHD séu í tvöfalt meiri hættu á að þróa með sér fíkniröskun 

en fólk án ADHD.(40) Fullorðnir með sögu um ADHD eru almennt yngri við upphaf fíknivandans, 

misnotkun er tíðari og þeir hafa fleiri meðferðartilraunir að baki.(4) Börn með ADHD eru sömuleiðis 

líklegri en jafnaldrar til að þróa með sér fíkniröskun. Meðferð með örvandi lyfjum getur minnkað hættu 

á fíknivanda hjá börnum og í því samhengi er árangursríkara að hefja meðferð hjá börnum fyrr en 

seinna.(43) Aftur á móti eru örvandi lyf sjálf töluvert misnotuð og seld á svörtum markaði. Því þarf að 

hafa strangt eftirlit með lyfjunum og misnotkun áfengis og annarra vímugjafa er frábending fyrir 

lyfjameðferð með örvandi lyfjum.(4) 

 

1.10 Lífsgæði 

Rannsóknir hafa sýnt að lífsgæði einstaklinga með ADHD eru lægri en lífsgæði einstaklinga án 

röskunarinnar.(44) Í safngreiningu frá 2016 var gerð úttekt á heilsutengdum lífsgæðum meðal barna 
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og ungmenna með ADHD.(45) Rannsóknin byggði á svörum einstaklinganna sjáflra og forráðamanna 

þeirra. Niðurstöðurnar gefa til kynna að ADHD hefur neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Heilsutengd 

lífsgæði byggja á mati á líkamlegum, félagslegum og andlegum þáttum og því hvernig heilsan hefur 

áhrif á þá. Samkvæmt safngreiningunni hafði ADHD miðlungsáhrif á líkamlega þáttinn en alvarleg áhrif 

á sálfélagslegu þáttinn. Í honum felast m.a. tilfinningar, samskipti og nám.(45) Raunar virðist það 

einmitt svo að alvarlegustu vandamálin tengd ADHD á unglingsárum stafi af andfélagslegri hegðun og 

skipbroti í námi.(18) Þessir einstaklingar eiga erfiðara með að eignast vini og ljúka menntun(46) sem 

aftur hefur áhrif á atvinnumöguleika í framtíðinni. Annað markvert úr safngreiningunni var að neikvæð 

áhrif á lífsgæði jukust með hækkandi aldri.(45)  

Sýnt hefur verið að meðferð með örvandi lyfjum og atomoxetine hefur jákvæð áhrif á 

lífsgæði.(44,46) Þessi jákvæðu áhrif geta komið fram jafnvel þó lyfjameðferðin hafi ekki sýnt bætandi 

áhrif á kjarnaeinkenni.(44)  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að meta árangur lyfjameðferðar við ADHD hjá fullorðnum innan ADHD 

teymis á geðsviði LSH. Þátttakendur eru þeir sjúklingar sem greindust með ADHD hjá teyminu og 

þáðu meðferð innan þess á árunum 2015-2017. Meðferðin miðar að því að draga úr kjarnaeinkennum 

ADHD og bæta líðan og lífsgæði. Á tímabilinu sem sjúklingar eru til meðferðar innan teymisins hafa 

verið gerðar mælingar á kjarnaeinkennum ADHD með ADHD matslista, auk mælinga á líðan og 

annarra mælinga á líkamlegri heilsu. Teymið telur mikilvægt að safna þessum upplýsingum saman og 

gera árangursmat af meðferð í teyminu en slíkt hefur ekki verið gert áður. Þannig er hægt að meta 

gæði teymisins og gæði meðferðar hjá teyminu. 

Önnur rannsóknarspurning er hvort að munur sé á meðferðarárangri sjúklinga innan ADHD 

teymis eftir því hvort þeir séu með aðrar geðgreiningar en ADHD eða ekki. Sá hópur sem er til 

meðferðar hjá teyminu hefur fjölþætt geðræn vandamál og mikilvægt er að rannsaka hvernig 

meðferðin er að nýtast þessum einstaklingum með tilliti til þeirra vandamála sem þeir glíma við. 
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3 Efniviður og aðferðir  

 

3.1 Úrtak 

Rannsóknin er afturskyggn og náði til 288 sjúklinga 18 ára og eldri sem komu í fyrsta viðtal hjá lækni 

innan ADHD teymis á geðsviði Landspítala frá 1. janúar 2015 til 31. Desember 2017. Leitað var að 

sjúklingum í sjúkraskráningarkerfi Landspítalans og sóttar upplýsingar úr lotu ADHD teymis um 

skilagerð sálfræðings úr greiningarviðvtali og nótur lækna. Undanskildir voru sjúlingar sem þáðu ekki 

lyfjameðferð hjá teyminu, sjúklingar sem höfðu áður verið í meðferð hjá teyminu, sjúklingar sem fóru 

ekki í greiningu hjá teyminu þar sem þeir höfðu fyrri greiningu frá opinberri stofnun sem tekin var gild, 

sjúklingar sem voru enn í meðferð hjá teyminu 18. apríl 2018 við lok rannsóknartímabilsins og 

sjúklingar sem voru á lyfjum við ADHD þegar þeir komu í greiningu hjá teyminu. Fyrir þá sjúklinga sem 

höfðu áður verið á metýlfenídati þurftu að hafa liðið sex mánuðir frá lokum lyfjameðferðar áður en 

viðkomandi kom í greiningu, fyrir atomoxetine þurfti að hafa liðið eitt ár og fyrir búprópíon þurfti að vera 

liðinn einn mánuður. Alls voru 211 sjúklingar sem uppfylltu ofangreind skilyrði og mynduðu þeir hópinn 

sem gerð var tölfræðigreining á.  

 

3.2 Skráðar breytur 

Fyrir hvern sjúkling voru skráðar 44 breytur í rafræna Excel skrá. Þetta voru upplýsingar um 

dagsetningu greiningarviðtals, fyrsta viðtals hjá lækni og útskriftarviðtals. Þessar dagsetningar gefa 

upplýsingar um meðferðarlengd. Upplýsingar um geðgreiningar samkvæmt ICD-10 fengust úr 

skilagerð sálfræðings úr greiningarviðtali. Mælingar á ADHD einkennum voru fengnar úr öllum þremur 

viðtölunum með ADHD hegðunarmatskvarða sem var lagður fyrir sjúklinga. Notast var við mælingu úr 

fyrsta viðtali hjá lækni ef hún var til staðar (172 einstaklingar) því sú mæling er nær lyfjameðferðinni í 

tíma. Annars var notast við mælingu úr greiningarviðtali (39 einstaklingar). Mælingar á líðan voru 

fengnar úr greiningarviðtali og útskriftarviðtali með spurningalistunum DASS (Depression, Anxiety and 

Stress Scales) og CORE (Clinical Outcomes in Routine Evaluation). Einnig fengust upplýsingar um 

mat á lífsgæðum úr greiningarviðtali og útskriftarviðtali.  

ADHD einkennalistinn veitir upplýsingar um breyturnar athyglisbrest og ofvirkni. DASS tekur til 

þunglyndis, kvíða og streitu. CORE skráir breyturnar heild, heild án áhættu, líðan, virkni, vandamál og 

áhættu. Ofantaldar breytur úr ADHD einkennalista, DASS og CORE auk mælinga á lífsgæðum verða 

kallaðar geðbreytur hér eftir. 

Einnig voru skráðar upplýsingar um blóðþrýsting, púls, hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðul í 

fyrsta viðtali læknis og útskriftarviðtali. Vísað verður til þessara breyta sem líkamsmælinga í ritgerðinni. 

Loks var safnað upplýsingum um ADHD lyf og önnur lyf í fyrsta viðtali læknis og útskriftarviðtali. 
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3.3 Spurningalistar og kvarðar 

Notast var við niðurstöður úr fjórum spurningalistum. Farið verður yfir um hvaða lista ræðir og 

próffræðilega eiginleika þeirra (undirkaflar 3.3.1-3.3.4). Höfundar listanna hafa allir veitt 

Landspítalanum leyfi fyrir notkun þeirra og þeir hafa verið þýddir og staðfærðir með íslenskum 

úrtökum. Spurningalistana sjálfa er að finna í fylgiskjölum 1 til 4. 

 

3.3.1 ADHD Hegðunarmatskvarði 

Hegðunarmatskvarði fyrir fullorðna (e. ADHD Rating Scale) er ADHD einkennalisti sem metur einkenni 

samkvæmt greiningarviðmiðum DSM IV síðustu 6 mánuði. Listinn inniheldur 18 spurningar sem 

svarað er á fjögurra punkta mælistiku (0-3). Mælistikan gefur til kynna hversu vel spurningarnar eiga 

við hegðun viðkomandi. Listinn hefur verið rannsakaður m.t.t. áreiðanleika og réttmætis á Íslandi.(22) 

Listann er að finna í fylgiskjali 1. 

Niðurstöðum úr listanum er umbreytt í t skor út frá staðlaðri normaldreifingu með meðaltal 50 og 

staðalfrávik 10.(47) Neðri mörk jákvæðrar skimunar eru 60-64 og efri mörk jákvæðrar skimunar eru 65 

og hærra fyrir hvora breytu. Skimun er metin jákvæð frá skori 60 og hærra en 60-64 telst vera 

jaðarsvæði. 

3.3.2 DASS listi 

Depression Anxiety and Stress Scales (DASS) metur tilfinningalega líðan. Listinn var hannaður af 

Lovibond og Lovibond.(48) Notast var við 21 atriða útgáfu listans. Dass-21 er sjálfsmatskvarði sem 

samanstendur af 3 undirkvörðum þ.e. þunglyndi, kvíða og streitu. Hver undirkvarði samanstendur af 

sjö fullyrðingum þar sem þátttakendur svara hversu vel staðhæfingar eiga við þá miðað við hegðun og 

líðan síðastliðna viku. Svarað er á fjögurra punkta mælistiku  (0-3) og fæst skor fyrir hvern undirþátt 

auka heildarskors (0-63). Kvarðinn greinir vel á milli sjúklinga með lyndisraskanir og kvíðaraskanir og 

sálmælingalegir eiginleikar eru almennt góðir.(49) Íslensk útgáfa DASS kvarðans kemur vel út á 

próffræðilegu mati og samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna.(50) Pétur Tyrfingsson sálfræðingur 

þýddi listann á íslensku. Listann er að finna í fylgiskjali 2. 

Tafla 1 sýnir viðmiðunargildi fyrir DASS með tilliti til þunglyndis, kvíða og streitu. Einkenni 

aukast með hækkandi skori. 

 

Tafla 1. Viðmiðunargildi fyrir breytur sem heyra undir DASS. 

  Þunglyndi Kvíði Streita 

Eðlilegt 0-9 0-7 0-14 

Vægt 10-13 8-9 15-18 

Miðlungs 14-20 10-14 19-25 

Alvarlegt 21-27 15-19 26-33 

Mjög alvarlegt 28-42 20-42 34-42 
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3.3.3 CORE listi 

Clinical Outomes in Routine Evaluation (CORE) er þýðismiðaður sjálfsmatskvarði sem samanstendur 

af 34 atriðum. Listinn er notaður við mat á árangri sálfræðilegrar meðferðar. Árangurinn er metinn með 

fjórum þáttum. Í fyrsta lagi er vandamálaþáttur sem hefur undirþættina þunglyndi, kvíði, líkamleg 

vandamál og áföll (alls 12 atriði). Í öðru lagi er virkniþáttur með undirþættina almenn virkni, náin 

samskipti og félagsleg samskipti (alls 12 atriði). Í þriðja lagi er áhættuþáttur sem metur áhættuhegðun 

gagnvart öðrum og einstaklingnum sjálfum (6 atriði). Í fjórða lagi er vellíðunarþáttur sem metur 

almenna vellíðan (4 atriði). Þá er reiknað heildarskor og heildarskor án áhættu. Listinn hefur verið 

þýddur og staðfærður á íslensku og komið vel út á próffræðilegu mati. Íslenska útgáfan samræmist vel 

niðurstöðum erlendra rannsókna.(51) Listann er að finna í fylgiskjali 3. 

Tafla 2 sýnir viðmiðunargildi CORE fyrir þær breytur sem listinn tekur til. Einkenni aukast með 

hækkandi skori. 

 

Tafla 2. Viðmiðunargildi fyrir breytur sem heyra undir CORE. 

 Heild 
Heild án 

áhættu 
Líðan Virkni Vandamál Áhætta 

Engin þjónustuþörf 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 

Lágmarks þjónustuþörf 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 

Væg þjónustuþörf 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 

Miðlungs þjónustuþörf 15-19 15-19 15-19 15-19 15-19 15-19 

Miðlung/alvarleg 

þjónustuþörf 
20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 

Alvarleg þjónustuþörf 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 

 

3.3.4 Mat á lífsgæðum 

The Quality of Life Scale (QOLS) er sjálfsmatskvarði sem samanstendur af 16 atriðum sem meta 

lífsgæði fólks. Svarmöguleikar eru á sjö punkta stiku (1-7) og heildarskor fæst með því að leggja svörin 

saman. Áreiðanleiki skalans er á bilinu 0,89-0,92 sem telst fullnægjandi.(52) Kvarðinn var þýddur af 

Pétri Tyrfingssyni sálfræðingi. Listinn kemur vel út á próffræðilegu mati og samræmist niðurstöðum 

erlendra rannsókna.(53) Listann er að finna í fylgiskjali 4.  

Viðmiðunargildi hafa fengist úr norsku þýði á þýddri útgáfu QOLS kvarðans sem var lagður 

fyrir 2.000 manns. Meðalskor listans var 84,1 með staðalfrávik 12,5.(54) Listinn hefur verið lagður fyrir 

háskólanema á Íslandi of fékk þá meðalskorið 86,2 með staðalfrávik 9,02.(53) Í skilagerð sálfræðings 

innan ADHD teymis er miðað við þessi íslensku gildi. Lífsgæði aukast með hækkandi skori á listanum. 
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3.4 Tölfræði 

Við tölfræðiúrvinnslu var notast við tölvuforritin Excel og R. Notast var við lýsandi og greinandi tölfræði. 

Svör úr spurningalistum voru borin saman fyrir hvern einstakling fyrir og eftir meðferð. Reiknaður var 

meðalmismunur fyrir hverja breytu. Mismunurinn var normaldreifður fyrir allar breyturnar og því var 

marktækni metin með pöruðu t-prófi. Áhrifastærð d (e. Cohens d) var reiknuð fyrir áhrif meðferðar á 

hverja breytu. Niðurstöður úr greiningunni á geðbreytunum voru settar myndrænt fram með breyttu 

kassariti (e. modified boxplot). Reiknuð var fylgni milli geðbreytanna og sett myndrænt fram með 

fylgniriti. 

Gerður var samanburður á upphafsmælingum þeirra sem féllu úr meðferð og þeirra sem 

útskrifuðust úr teyminu. Ef einstaklingur átti ekki skráðan útskriftardag og engar útskriftarmælingar var 

skilgreint sem svo að viðkomandi hefði fallið úr meðferð. Reiknuð voru gagnlíkindahlutföll fyrir áhrif 

hverrar geðbreytu á að ljúka meðferð. 

Gerð var fervikagreining fyrir endurteknar mælingar (e. ANOVA for repeated measures, one 

within two between) til að meta hvort munur væri á meðferðarárangri annars vegar eftir kyni og hins 

vegar eftir því hvort fólk væri með fylgiröskun eða ekki. Þessar niðurstöður voru sömuleiðis settar 

myndrænt fram með breyttu kassariti. Loks var reiknað gagnlíkindahlutfall þess að einstaklingar sem 

voru yfir klínískum viðmiðunarmörkum fyrir athyglisbrest og ofvirkni fyrir meðferð færu undir mörkin 

eftir meðferð. Inn í þessa greiningu var einnig tekið kyn og hvort viðkomandi væri með fylgiröskun eða 

ekki.  

Til að meta hvort munur væri á upphafsmælingum úr greiningarviðtali og fyrsta viðtali hjá lækni 

voru bornar saman mælingar úr ADHD einkennum úr þessum tveimur viðtölum en ADHD einkennin 

eru einu geðbreyturnar sem eru mældar í báðum viðtölunum.Marktækni var metin með pöruðu t-prófi.  

 

  

3.5 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst lágu fyrir öll tilskilin leyfi frá Siðanefnd Landspítala (rannsóknarnúmer 1/2018), 

Persónuvernd, framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala og yfirlækni á ferli- og bráðaþjónustu 

geðsviðs á Landspítala. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lýsing á úrtaki 

Í rannsóknarhópnum voru 211 sjúklingar. Tafla 3 sýnir dreifingu á sjúklingahópnum með tilliti til 

aldurs, kyns og geðgreininga. Í hópnum voru 117 karlar (55%) og 94 konur (45%). Um 53% voru 

með einhverja fylgiröskun. Þar af eru kvíðaröskun (ICD kóðar F30-39) og lyndisröskun (ICD kóðar 

F40-48) algengastar en 94% þeirra sem voru með fylgiröskun voru ýmist með kvíðaröskun, 

lyndisröskun eða bæði. 

 

Tafla 3. Sjúklingar sem komu í fyrsta viðtal hjá lækni ADHD teymis 2015-2017. 

 Fjöldi sjúklinga 211 

 Greiningaraldur, meðaltal (staðalfrávik) 30,8 ára (8,6) 

 Fjöldi (%) 

Kyn  

        Karlkyn 117 (55%) 

        Kvenkyn 94 (45%) 

 
Geðgreiningar a 

 

        Eingöngu ADHD 97 (47%) 

        ADHD með fylgiröskun 109 (53%) 

        Skráningu ábótavant 5 

  Ef ADHD með fylgiröskun 
 

                Kvíðaröskun 45 (41%) 

                Lyndisröskun 35 (32%) 

                Bæði kvíða- og lyndisröskun 23 (21%) 

                Hvorki kvíða- né lyndisröskun 6 (6%) 

a Geðgreiningar eins og þær eru skráðar í skilagerð ADHD teymis. 

   

4.2 Lyf 

Mynd 3 sýnir ADHD lyf sem sjúklingum var ávísað í upphafi meðferðar samanborið við ADHD lyf sem 

sjúklingar voru á í útskriftarviðtali. Af 211 einstaklingum voru 189 (90%) sem byrjuðu á metýlfenídati og 

19 (9%) hófu meðferð á atomoxetine. Af þeim 144 sem luku meðferð hjá teyminu voru 131 (91%) á 

metýlfenídati og 8 (6%) á atomoxetine. 
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Mynd 3. Lyf við upphaf og lok meðferðar. 

Súlurit sem sýnir ADHD lyf sjúklinga við upphaf og lok meðferðar. Tölurnar ofan við súlurnar sýna 
fjöldann sem liggur að baki hverri súlu. Súluritið tekur til 211 einstaklinga. 

.  

Af metýlfenídat lyfjunum var Concerta® algengast. Við lok meðferðar voru 112 einstaklingar 

(78%) á Concerta®. Mynd 4 sýnir daglegar skammtastærðir Concerta® sem þessir einstaklingar voru 

að taka við lok meðferðar. Algengast var að fólk væri að taka 54 mg á dag eða 37%, 29% tóku 72 mg 

á dag og 23% tóku 36 mg á dag. 

 

Mynd 4. Skammtastærðir af Concerta® við lok meðferðar. 

Súlurit sem sýnir daglegar skammtastærðir af Concerta® við útskrift úr teymi. Tölurnar ofan við 
súlurnar sýna fjöldann sem liggur að baki hverri súlu. Súluritið tekur til 211 einstaklinga. 
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4.3 Brottfall 

Tafla 4 sýnir meðaltal af niðurstöðum spurningalistanna fyrir og eftir meðferð.  Nær allir þátttakendur 

höfðu svarað ADHD hegðunarmatskvarða, DASS og CORE en 12% vantaði mælingar á lífsgæðum. 

Töluvert brottfall var á svörum eftir meðferð en 42-44% höfðu ekki gert útskriftarmælingar. Ástæður 

fyrir brottfalli voru t.d að sjúklingur hætti meðferð (67 einstaklingar), útskrifaðist símleiðis, gleymdi að 

skila inn útskriftarmælingum eða flutti sig frá ADHD teymi yfir á stofu læknis. Ekki liggja fyrir nákvæmar 

tölur um þessar ástæður. 

 

Tafla 4. Meðaltal geðmælinga fyrir og eftir meðferð  

 
Fyrir meðferð Vöntun mælinga Eftir meðferð Vöntun mælinga 

 Meðaltal Fjöldi (%) Meðaltal Fjöldi (%) 

Athyglisbrestur 78 ± 9 0 (0%) 53 ± 7 90 (43%) 

Hvatvísi / ofvirkni 65 ± 12 0 (0%) 50 ± 7 92 (44%) 

Lífsgæði 73 ± 15 25 (12%) 85 ± 11 92 (44%) 

Þunglyndi 13 ± 10 1 (0%) 5 ± 6 88 (42%) 

Kvíði 9 ± 7 1 (0%) 4 ± 3 89 (42%) 

Streita 19 ± 9 1 (0%) 8 ± 5 88 (42%) 

Heild 14 ± 6 0 (0%) 6 ± 4 88 (42%) 

Heild án áhættu 16 ± 7 1 (0%) 7 ± 5 88 (42%) 

Líðan 17 ± 8 0 (0%) 7 ± 7 88 (42%) 

Virkni 15 ± 7 1 (0%) 8 ± 6 89 (42%) 

Vandamál 18 ± 8 0 (0%) 7 ± 6 90 (43%) 

Áhætta 2 ± 4 0 (0%) 0,6 ± 1,5 91 (43%) 
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Tafla 5. Samanburður á upphafsmælingum þeirra sem hættu meðferð og þeirra sem luku meðferð. 

 Hættu meðferð  Luku meðferð 
 

 

Fjöldi (%) 67 (32%)  144 (68%) 
 

 

 
Meðaltal (staðalfrávik) 

 
Meðaltal (staðalfrávik) 

 
p gildi 

Athyglisbrestur 78,0 (8,9) 
 

78,0 (8,4) 
 

0,986 

Hvatvísi / ofvirkni 67,5 (11,6) 
 

63,3 (11,3) 
 

0,013 

Lífsgæði 71,9 (15,1) 
 

73,5 (14,5) 
 

0,484 

Þunglyndi 15,3 (10,4) 
 

12,3 (9,4) 
 

0,040 

Kvíði 9,8 (6,9) 
 

8,5 (7,0) 
 

0,222 

Streita 20,5 (8,8) 
 

18,4 (8,6) 
 

0,110 

Heild 15,0 (6,0) 
 

13,4 (6,2) 
 

0,100 

Heild án áhættu 17,6 (6,8) 
 

15,8 (7,1) 
 

0,082 

Líðan 18,1 (9,1) 
 

16,0 (8,0) 
 

0,088 

Virkni 16,2 (6,4) 
 

14,5 (7,0) 
 

0,084 

Vandamál 18,8 (8,0) 
 

17,1 (7,9) 
 
 

0,145 

Áhætta 2,6 (5,0) 
 

2,4 (4,2) 
 

0,677 

 

 

Alls voru 144 einstaklingur sem luku meðferð og útskrifuðust frá teyminu en 67 einstaklingar 

eða 32% sem féllu úr meðferð. Tafla 5 sýnir samanburð á mælingum þessara hópa fyrir meðferð. 

Marktækur munur var á hvatvísi/ofvirkni (p=0,013) og þunglyndi (p=0,040). 

Tafla 6 sýnir gagnlíkindahlutföll (e. Odds ratio) fyrir það að ljúka meðferð hjá teyminu. 

Hvatvísi/ofvirkni var eini marktæki forspárþátturinn með OR=0,96 (p=0,015). Þar með lækka líkur á því 

að einstaklingur ljúki meðferð um 4% fyrir hvert auka stig í hvatvísi/ofvirkni. Fyrir tíu stiga aukningu í 

hvatvísi/ofvirkni lækka líkur á að einstaklingur ljúki meðferð því um 0,9710 eða 66%. 
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Tafla 6. Gagnlíkindahlutföll fyrir það að ljúka meðferð hjá ADHD teymi Landspítala. 

 
Ganglíkindahlutfall Öryggisbil p gildi 

Aldur 1,02 0,98 -1,07 0,307 

Fylgiröskun 0,69 0,29 - 1,61 0,384 

Kyn 0,82 0,37 - 1,76 0,603 

Athyglisbrestur 1,01 0,97 - 1,05 0,718 

Hvatvísi / ofvirkni 0,96 0,93 - 0,99 0,015 

Lífsgæði 0,99 0,96 - 1,03 0,667 

Þunglyndi 0,97 0,91 - 1,03 0,274 

Kvíði 1,02 0,95 - 1,10 0,653 

Streita 1,00 0,95 - 1,06 0,995 

Heild án áhættu 0,05 0,00 - 37,78 0,421 

Líðan 1,48 0,57 - 5,21 0,474 

Virkni 3,79 0,22 - 162,24 0,417 

Vandamál 3,91 0,22 - 169,53 0,409 

Áhætta 1,06 0,97 - 1,17 0,217 

 

 

4.4 Árangur meðferðar fyrir geðbreytur 

Mælingar fyrir og eftir meðferð voru paraðar fyrir hvern einstakling. Tafla 7 sýnir árangur eftir meðferð 

fyrir hverja breytu. Munurinn er marktækur fyrir allar breyturnar með pöruðu t-prófi. Lækkun varð á 

öllum geðbreytum eftir meðferð og lífsgæði jukust um 12±14 (p < 0,001) að meðaltali. 

Í Tafla 7 er einnig að finna áhrifastærð d (e. Cohens d). Áhrifastærðin er neikvæð fyrir allar 

geðbreytur nema lífsgæði en það táknar að meðaltal þessara mælinga er lægra eftir meðferð heldur 

en fyrir meðferð. Áhrifastærðin segir til um mun á meðaltali hópanna fyrir og eftir meðferð en sá munur 

jafngildir margfeldinu af áhrifastærðinni og staðalfrávikinu. Samkvæmt Cohen má nota til viðmiðunar 

fyrir áhrifastærð d að tölugildið 0,2 þýðir lítil áhrif, tölugildið 0,5 miðlungs áhrif og tölugildið 0.8 mikil 

áhrif.(55) Áhrifastærðin er yfir 0.8 fyrir allar breytur nema kvíða og áhættu.  Af ADHD einkennunum er 

gildið hæst fyrir athyglisbrest eða 2,47, og er það raunar hæsta gildið yfir allar breyturnar, en fyrir 

hvatvísi/ofvirkni er gildið 1,25. Lækkun í t skori fyrir þessar breytur var 25 ± 10 fyrir athyglisbrest en 13 

± 11 fyrir hvatvísi/ofvirkni. Áhrifastærð fyrir lífsgæði er 1,04 og aukning er 13 ± 12 eftir meðferð. Af 

þeim breytum sem heyra undir DASS er tölugildi áhrifstærðar hæst 1,27 fyrir streitu en lægst 0,67 fyrir 

kvíða. Samsvarandi lækkun fyrir þessar breytur er 11 ± 8 og 4 ± 6. Af breytunum sem heyra undir 
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CORE er tölugildi áhrifastærðar hæst 1,35 fyrir heild án áhættu en lægst 0,53 fyrir áhættu. Af CORE 

breytunum er lækkunin mest 10 ± 8 fyrir vandamál en minnst 2 ± 4 fyrir áhættu.  

 

Tafla 7. Árangur meðferðar fyrir hverja geðbreytu. 

 Meðalmismunur a Vöntun mælinga b Áhrifastærð d p gildi 

Athyglisbrestur -25 ± 10 90 (43%) -2,47 <0,001 

Hvatvísi / ofvirkni -13 ± 11 92 (44%) -1,25 <0,001 

Lífsgæði 13 ± 12 106 (50%) 1,04 <0,001 

Þunglyndi -8 ± 9 88 (42%) -0,86 <0,001 

Kvíði -4 ± 6 89 (42%) -0,67 <0,001 

Streita -11 ± 8 88 (42%) -1,27 <0,001 

Heild -7 ± 6 88 (42%) -1,31 <0,001 

Heild án áhættu -9 ± 6 89 (42%) -1,35 <0,001 

Líðan -9 ± 8 88 (42%) -1,13 <0,001 

Virkni -7 ± 7 90 (43%) -0,95 <0,001 

Vandamál -10 ± 8 90 (43%) -1,28 <0,001 

Áhætta -2 ± 4 91 (43%) -0,53 <0,001 

a Mælingar fyrir og eftir meðferð voru paraðar fyrir hvern einstakling og þannig fékkst mismunur fyrir hvern einstakling. 
b Einstaklingar sem áttu ekki mælingar bæði fyrir og eftir meðferð. 

 

 Mynd 5 sýnir breytingar sem urðu á hverri breytu fyrir og eftir meðferð í formi kassarits. 

Athyglisbrestur og hvatvísi/ofvirkni eru bæði gefin upp sem t skor og hafa því sama kvarða á lóðréttum 

ás grafsins. Sömuleiðis er samræmdur kvarði fyrir DASS breyturnar annars vegar og CORE breyturnar 

hins vegar. Hafa ber í huga að viðmiðunargildi fyrir þunglyndi, kvíða og streitu innan DASS eru ólík 

(sjá kafla 3.3.2). Viðmiðunargildi fyrir breytur CORE eru eins fyrir allar breyturnar (sjá kafla 3.3.3). 
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dffg 

Mynd 5. Árangur meðferðar. 

Fyrir hverja breytu er sýnt kassarit fyrir og eftir meðferð. Kvarði breytunnar er á lóðréttum ás hvers 
kassarits. Lengd kassans sýnir fjórðungaspönn hverrar breytu og línan sem er dregin í miðju hvers 
kassa markar miðgildi breytunnar. Línurnar sem ganga lóðrétt út frá kassanum ná allt að einni og hálfri 
fjórðungsspönn út frá brúnum kassans. Útlagar eru sýndir með punktum. Punktalínur fyrir athyglisbrest 
og hvatvísi/ofvirkni sýna klínísk viðmiðunarmörk fyrir jákvæða skimun. Punktalína fyrir lífsgæði sýnir 
meðaltal lífsgæða í íslensku þýði. 
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4.5 ADHD einkenni fyrir og eftir meðferð miðað við klínísk mörk 

Tafla 8 sýnir hlutfall einstaklinga sem voru undir eða yfir viðmiðunarmörkum fyrir jákvæða skimun 

athyglisbrests og hvatvísi/ofvirkni fyrir og eftir meðferð. Fyrir meðferð eru 208 (99%) yfir mörkum fyrir 

athyglisbrest og 141 (67%) fyrir hvatvísi/ofvirkni. Eftir meðferð eru samsvarandi hlutföll 19% og 12%. 

Við meðferð voru 96 (79%) sem færðust undir viðmiðunarmörk fyrir athyglisbrest og 64 (54%) sem 

færðust undir viðmiðunarmörk fyrir hvatvísi/ofvirkni.  

 

Tafla 8. Hlutfall einstaklinga undir og yfir klínískum viðmiðunarmörkum fyrir athyglisbrest og 
hvatvísi/ofvirkni fyrir og eftir meðferð. 

 
 Athyglisbrestur 

 
Hvatvísi / ofvirkni 

 
 

Undir (%) Yfir (%) Fjöldi  Undir (%) Yfir (%) Fjöldi 

Fyrir 
 

3 (1%) 208 (99%) 211  70 (33%) 141 (67%) 211 

Eftir 
 

98 (81%) 23 (19%) 121  105 (88%) 14 (12%) 119 

 

 

4.6 Líkamsmælingar fyrir og eftir meðferð 

Tafla 9 sýnir meðaltal líkamsmælinga fyrir og eftir meðferð. Ekki var gerður samanburður á mælingum 

fyrir blóðþrýsting og hæð. 

 

Tafla 9. Meðaltal líkamsmælinga fyrir og eftir meðferð. 

 
Fyrir meðferð Vöntun mælinga Eftir meðferð Vöntun mælinga 

Púls 76 ± 13 1 (0%) 82 ± 12 77 (36%) 

Þyngd 86 ± 21 4 (2%) 82 ± 17 87 (41%) 

Líkamsþyngdarstuðull 28 ± 6 6 (3%) 27 ± 5 91 (43%) 

 

 

Tafla 10 sýnir þær breytingar sem verða á líkmsælingum við meðferð með áhrifastærð d. Með 

pöruðu t-prófi fæst marktækur munur eingöngu fyrir púls. Hækkunin er 6 ± 13 slög á mínútu og 

tölugildi áhrifastærðarinnar er 0,51.  
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Tafla 10. Breytingar á líkamsmælingum fyrir og eftir meðferð. 

 Meðalmismunur a Vöntun mælinga b Áhrifastærð d p gildi 

Púls 6 ± 13 77 (36%) -0,51 <0,001 

Þyngd -3 ± 4 90 (43%) 0.60 NS 

Líkamsþyngdarstuðull -0,8 ± 1,4 91 (43%) 0,60 0,074 

a Mælingar fyrir og eftir meðferð voru paraðar fyrir hvern einstakling og þannig fékkst mismunur fyrir hvern einstakling. 
b Einstaklingar sem áttu ekki mælingar bæði fyrir og eftir meðferð. 
c Ómarktækt (NS = not significant). P gildi yfir 0,1 

 

 

4.7 Fylgni milli geðbreyta 

Mynd 6 sýnir fylgni milli geðbreyta. Jákvæð fylgni er á milli allra breyta nema lífsgæða. Lífsgæði hafa 

neikvæða fylgni við allar hinar breyturnar. Það stafar af því að kvarðinn fyrir lífsgæði er öfugur við 

kvarðann fyrir hinar geðbreyturnar. Jákvæður árangur næst ef skorið fyrir lífsgæði hækkar eftir 

meðferð og sömuleiðis ef skorið fyrir hinar breyturnar lækkar eftir meðferð. Myndin sýnir því fylgni milli 

þess að lífsgæði aukist og einkenni batni. 

Jákvæð fylgni er sterkust fyrir heild og heild án áhættu af CORE. Fylgni þessara tveggja 

breyta er einnig sterk við virkni, líðan og vandamál sem allar tilheyra CORE. Þá eru sterk tengsl við 

þunglyndi. Fylgni milli þunglyndis, kvíða og streitu sem allar tilheyra DASS er jákvæð og í meðallagi 

sterk. Fylgni milli athyglisbrests og hvatvísi/ofvirkni er jákvæð en ekki sterk.  
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Mynd 6. Fylgni milli geðbreyta. 

Myndin sýnir fylgni hverrar breytu við allar hinar geðbreyturnar. Fylgni milli tveggja breyta er táknuð 
með punkti. Blár litur táknar jákvæða fylgni en rauður litur neikvæða fylgni. Stærð punktsins segir til 
um styrk sambandsins. 

 

 

4.8 Munur á meðferðarárangri milli hópa 

Gerð var fervikagreining á áhrifum kyns og fjölda greininga á árangur meðferðar. Ekki var marktækur 

munur á meðferðarárangri eftir kyni. Aftur á móti var marktækt meiri meðferðarárangur á breytur sem 

heyrðu undir DASS og CORE fyrir þá einstaklinga sem höfðu fylgiraskanir en þá sem höfðu eingöngu 

ADHD greiningu með p<0,01 fyrir allar breyturnar nema streitu sem hafði p=0,35. Ekki var marktækur 

munur á meðferðarárangri fyrir athyglisbrest, hvatvísi/ofvirkni og lífsgæði meðal þessara hópa. Mynd 7 

sýnir mun á meðferðarárangri eftir því hvort sjúklingar voru með fylgiröskun eða ekki. Frígráður, F-gildi 

og p-gildi úr fervikagreiningu fyrir fylgiraskanir eru skráð í Tafla 11. 



 

25 

 

Mynd 7. Munur á meðferðarárangri eftir því hvort sjúklingar voru með fylgiröskun eða ekki. 

Fyrir hverja breytu er sýnt kassarit fyrir og eftir meðferð. Grænt táknar sjúklinga með fylgiröskun en 
rautt sjúklinga án fylgiröskunar. Kvarði breytunnar er á lóðréttum ás hvers kassarits. Lengd kassans 
sýnir fjórðungaspönn hverrar breytu og línan í miðju hvers kassa markar miðgildi breytunnar. Línurnar 
sem ganga lóðrétt út frá kassanum ná allt að einni og hálfri fjórðungsspönn út frá brúnum kassans. 
Útlagar eru sýndir með punktum. Punktalínur fyrir athyglisbrest og hvatvísi/ofvirkni sýna klínísk 
viðmiðunarmörk fyrir jákvæða skimun. Punktalína fyrir lífsgæði sýnir meðaltal lífsgæða í íslensku þýði. 
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Tafla 11. Fervikagreining á meðferðarárangri eftir því hvort sjúklingar voru með fylgiröskun eða ekki. 

 Frígráða DFn Frígráða DFd F gildi p gildi 

Athyglisbrestur 1 116 0,73 0,395 

Hvatvísi / ofvirkni 1 114 0,03 0,862 

Lífsgæði 1 100 3,19 0,077 

Þunglyndi 1 118 9,79 0,002 

Kvíði 1 117 15,6 <0,001 

Streita 1 118 4,54 0,035 

Heild 1 118 18,0 <0,001 

Heild án áhættu 1 117 16,0 <0,001 

Líðan 1 118 20,1 <0,001 

Virkni 1 116 8,90 0,003 

Vandamál 1 117 13,6 <0,001 

Áhætta 1 115 13,9 <0,001 

 

 

4.9 Munur á ADHD mælingum í greiningarviðtali og fyrsta viðtali læknis 

Meðaltími sem leið á milli greiningarviðtals og fyrsta viðtals hjá lækni var 82 dagar. Gerður var 

samanburður á mælingum fyrir athyglisbrest og hvatvísi/ofvirkni úr þessum tveimur viðtölum og eru 

niðurstöður sýndar í Tafla 12. Marktækur munur reyndist á meðaltali fyrir athyglisbrest og nam hann 

1,34 stigum (p=0,04) en ekki var marktækur munur á hvatvísi/ofvirkni (p=0,12).  

 

Tafla 12. Munur á ADHD mælingum í greiningarviðtali og fyrsta viðtali hjá lækni. 

 
Greiningarviðtal 

Meðaltal (staðalfrávik) 
Fyrsta viðtal læknis 

Meðaltal (staðalfrávik) 
Meðal-

mismunur b 
Öryggisbil p gildi 

Athyglisbrestur a 78,8 (8,9) 77,6 (8,1) 1,34 0,06 - 2,63 0,04 

Hvatvísi/ofvirkni a 64,9 (12,8) 65,1 (11,6) 0,86 -1,28 - 1,52 0,12 

a Fjöldi einstaklinga sem áttu mælingu á ADHD einkennum úr báðum viðtölum var 172. 

b Mælingar fyrir og eftir meðferð voru paraðar fyrir hvern einstakling og þannig fékkst mismunur fyrir hvern einstakling.  
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5 Umræða 

 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

Rannsóknin sýnir að mikill árangur næst hjá þeim sem ljúka meðferð í ADHD teymi Landspítala. 

Marktæk lækkun varð á öllum einkennum og einnig varð marktæk aukning á lífsgæðum. Þá sýndi 

áhrifastærð d fram á mikil áhrif á allar geðbreytur nema kvíða og áhættu en þar gætti miðlungs áhrifa. 

Meðferðarárangur var marktækt meiri á DASS og CORE hjá þeim sem glímdu við geðrænar 

fylgiraskanir en það er almennt þyngri sjúklingahópur með fjölþættari vandamál. Ekki sást marktækur 

munur á meðferðarárangri á ADHD einkennum og lífsgæðum eftir því hvort einstaklingar væru með 

fylgiröskun eða ekki.  

 

5.1.1 Árangur meðferðar 

Tölugildi áhrifastærðar d var hæst 2,47 fyrir athyglisbrest og meðallækkun var -25±10 stig eftir 

meðferð. Áhrifin voru minni fyrir hvatvísi/ofvirkni með tölugildi áhrifastærðar 1,25 og meðallækun 

13±11 stig. Þá var einnig áhugavert að sjá hve margir af þeim sem voru yfir klínískum 

viðmiðunarmörkum fyrir jákvæða skimun í upphafi meðferðar höfðu færst undir skimunarmörk við lok 

meðferðar. Hlutfallið var 79% fyrir athyglisbrest og 54% fyrir hvatvísi/ofvirkni. Athyglisbrestur og 

hvatvísi/ofvirkni reyndust hafa jákvæða fylgni við aðrar einkennabreytur en fylgnin var ekki mjög sterk. 

Sterk fylgni var milli breyta sem heyrðu undir DASS og CORE. Af DASS breytunum gætti 

mikilla áhrifa fyrir streitu og þunglyndi en miðlungs áhrifa fyrir kvíða. Fyrir meðferð var meðaltal 

streitueinkenna 19±9 sem flokkast sem miðlungs einenni (sjá Tafla 1). Samsvarandi gildi fyrir 

þunglyndi og kvíða voru 13±10 og 9±7 sem flokkast sem væg einkenni. Meðallækkunin var mest fyrir 

streitu eða 11±8 stig og meðalstreitueinkenni eftir meðferð voru 8±5 sem telst eðlilegt. Meðaleinkenni 

þunglyndis og kvíða voru einnig innan eðlilegra marka eftir meðferð. Af breytunum sem heyra undir 

DASS náðist þannig mestur árangur á streitueinkennum þó að árangur fyrir þunglyndi og kvíða væri 

einnig góður. 

 Af CORE breytunum gætti mikilla áhrifa fyrir allar breytur nema áhættu. Fyrir meðferð féll 

meðaltal heildarskors í flokkinn væg þjónustuþörf (sjá Tafla 2). Meðaltal vandamálaþáttar, virkniþáttar, 

líðanaþáttar og heildarskors án áhættu féll í flokkinn miðlungs þjónustuþörf. Eftir meðferð voru allir 

ofantaldir þættir í flokknum lágmarks þjónustuþörf. Áhættuþátturinn var eina breytan sem flokkaðist 

sem engin þjónustuþörf bæði fyrir og eftir meðferð. Það stafar af því að flestir einstaklingar voru með 

engin stig fyrir áhættu og voru því ekki í mikilli þjónustuþörf. Þannig náðist góður árangur fyrir allar 

breytur sem heyra undir CORE nema áhættuþáttinn. 

Fylgni var milli þess að lífsgæði ykjust og einkenni bötnuðu. Áhrifastærð fyrir lífsgæði var 1,04 

sem sýnir fram á mikil áhrif. Fyrir meðferð var meðaltal lífsgæða 73±15 en eftir meðferð var meðaltalið 

85±11. Meðaltal í íslensku þýði sem notað er til samanburðar í skilagerð sálfræðings úr 
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greiningarviðtali er 86,2. Því er ljóst að meðferðin hafði góð áhrif á lífsgæði með umtalsverðri hækkun 

þó að þau hafi ekki farið upp fyrir meðaltal í íslensku þýði.  

5.1.2 Áhrif fylgiraskana 

Önnur rannsóknarspurning var hvort að fylgiraskanir hefðu áhrif á meðferðarárangur. Af 

rannsóknarhópnum voru 109 (53%) með fylgiröskun og þar af voru kvíðaröskun og lyndisröskun 

algengastar. Einstaklingar með fylgiröskun náðu marktækt meiri árangri á þeim breytum sem heyra 

undir DASS og CORE. Aftur á móti var miðgildi þeirra sem voru með fylgiröskun hærra en hjá þeim 

sem voru einungis með ADHD greiningu, bæði fyrir og eftir meðferð. Þannig var hópurinn með 

fylgiröskun almennt með meiri einkenni eftir meðferð þó þeir hafi náð hlutfallslega meiri lækkun í 

einkennum. Ekki var marktækur munur á meðferðarárangri með tilliti til lífsgæða og ADHD einkenna 

eftir því hvort fólk var með fylgiröskun eða ekki. 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkur rannsóknarinnar er fólginn í því að niðurstöður eru mjög afgerandi fyrir þá sem ljúka meðferð 

hjá teyminu. Skoðaðar voru tólf geðmælingar og allar breyturnar sýndu tölfræðilega marktækan 

árangur eftir meðferðina. Sömuleiðis var styrkur að rannsóknin náði til allra sem fengu lyfjameðferð hjá 

teyminu á árunum 2015-2017. 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar voru mikið brottfall og vöntun á útskriftarmælingum. Af 211 

sem hófu meðverð voru 144 (68%) sem kláruðu meðferð en 67 (32%) sem féllu úr meðferð. Af þeim 

sem kláruðu meðferðina vantaði útskriftarmælingar í 15-17% tilfella. Alls vantaði því útskriftarmælingar 

fyrir 42-44% af hópnum. Þetta getur óneitanlega bjagað niðurstöður. 

Orsakir brottfalls geta verið margvíslegar en það er einkum tvennt sem kemur til. Í fyrsta lagi 

má vera að lyfjameðferð hafi einfaldlega ekki verið að gagnast og þess vegna hættir einstaklingur í 

meðferðinni. Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar að sýna betri meðferðarárangur en raun ber vitni. Í 

öðru lagi þarf að hafa í huga að lyfin henta ekki öllum og mikilvægt er að stilla lyfjameðferðina rétt, 

bæði með tilliti til lyfjategundar og skammtastærða. Einstaklingar svara lyfjum misvel og fá mismiklar 

aukaverkanir. Auk þess eru lyfin mislengi að virka samanber að það tekur 6-8 vikur fyrir atomoxetine 

að ná fullri virkni.(25) Þannig getur verið mikið þolinmæðisverk að finna rétt lyf. Því má vera að 

einhverjir sem hætta meðferð í teyminu hafi raunverulega ekki verið komnar á rétta lyfjameðferð sem 

hentaði þeim.  

Gerður var tölfræðilegur samanburður á upphafsmælingum þeirra sem hættu meðferð og 

þeirra sem kláruðu meðferð til að meta hvort þessir hópar væru sambærilegir. Aðeins var marktækur 

munur á þunglyndi og hvatvísi/ofvirkni þannig að þeir sem hættu meðferð voru með hærra skor fyrir 

þessar breytur. Einnig voru reiknuð gagnlíkindahlutföll fyrir það að ljúka meðferð hjá teyminu en 

hvatvísi/ofvirkni var eini marktæki forspárþátturinn með OR=0,96. Þar með aukast líkur á því að 

einstaklingur falli úr meðferð um 4% fyrir hvert auka stig á kvarðanum og um 66% fyrir tíu stiga 

aukningu. Hvatvísi/ofvirkni getur því haft töluvert forspárgildi um það hvort einstaklingur ljúki meðferð 

eða ekki.  
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Annar veikleiki rannsóknarinnar var að ekki var tekið tillit sálfræðimeðferðar sem sjúklingar 

kunna að hafa fengið hjá teyminu. Sálfræðingar teymisins bjóða upp á hópmeðferð þar sem veitt er 

fræðsla um röskunina og leiðir til að takast á við hana.(24) Á tíma rannsóknarinnar, 2015-2017, var 41 

einstaklingur sem fór í gegnum hópmeðferðina en ekki var safnað upplýsingum um hve margir af þeim 

sem nýttu sér þetta úrræði voru í rannsóknarhópnum. Það má vera að hópmeðferðin hafi samverkandi 

áhrif á góðan meðferðarárangur í teyminu. 

Þriðji veikleiki rannsóknarinnar felst í að mælingar á DASS, CORE og lífsgæðum voru fengnar 

úr greiningarviðtali en ekki úr fyrsta viðtali hjá lækni. Mælingar á ADHD einkennum voru sömuleiðis 

fengnar úr greiningarviðtali ef þær lágu ekki fyrir úr fyrsta viðtali læknis. Meðaltími sem leið frá 

greiningarviðtali fram að fyrsta viðtali var 82 dagar. Því má vera að mælingar hafi eitthvað breyst áður 

en sjúklingur hóf lyfjameðferð eftir fyrsta viðtal hjá lækni. Í tilraun til að leggja mat á slíkar breytingar 

voru bornar saman mælingar á ADHD einkennum hjá þeim sjúklingum sem áttu svör úr báðum 

viðtölum. Ekki reyndist marktækur munur á hvatvísi/ofvirkni en það var marktækur munur á 

athyglisbrest þannig að sjúklingar voru að meðaltali 1,34 stigum hærri í greiningarviðtalinu (p=0,04). Til 

samanburðar var meðallækkun í athyglisbrestseinkennum eftir meðferð 25±10 stig. Munur milli 

greiningarviðtals og fyrsta viðtals hjá lækni er því ekki mikill en kann að hafa einhver áhrif. 

 

5.3 Ályktanir 

Rannsóknin sýnir að þeir sem ljúka meðferð hjá ADHD teymi Landspítala ná góðum árangri sem er 

mjög jákvætt fyrir teymið og niðurstöður hennar styðja við lyfjanotkun við ADHD hjá fullorðnum. Það er 

mikill kostur að vera með þverfaglegt teymi sem fylgir föstu verklagi en ljóst er að teymið er alls ekki að 

anna eftirspurn. Biðtími eftir greiningu hjá teyminu er nú 30 mánuðir og það er mikið áhyggjuefni. 

Lyfjanotkun við ADHD á Íslandi er mikil og mun meiri en á hinum Norðurlöndunum. Því er mikilvægt að 

vel sé haldið utan um þessi mál.  

Árið 2011 stofnaði Velferðarráðuneytið hóp fagfólks til að mæta hraðri þróun í fjölda greininga 

á ADHD, hækkandi lyfjakostnaði og möguleika á misnotkun metýlfenídats. Í kjölfarið var ADHD teymi 

Landspítalans stofnað 2013 til að bæta þjónustu við fullorðna með ADHD og mæta ört vaxandi 

eftirspurn. Samkvæmt tölum frá Sjúkratryggingum Íslands voru nýútgefin lyfjaskírteini fyrir 18 ára og 

eldri 3.114 talsins á tíma rannsóknarinnar, 2015-2017. Þessar tölur ná ekki yfir endurútgefin 

lyfjaskírteini. Á árunum 2015-2017 hafa fjórir geðlæknar verið starfandi hjá ADHD teyminu og á 

þessum tíma hafa þeir fengið samþykkt 479 lyfjaskírteini fyrir 18 ára og eldri.(Guðrún Björg Elíasdóttir, 

Sjúkratryggingar Íslands, tölvupóstsamskipti 5. apríl og 11. maí 2018). Af þessu má ráða að mikill 

meirihluti fullorðinna sem er á lyfjum við ADHD á Íslandi hefur ekki farið í gegnum ADHD teymi 

Landspítala. Ekki hefur tekist að skapa heildarumgjörð fyrir sjúklingahóp fullorðinna með ADHD og 

ljóst er að stíga þarf einhver skref til að bæta fyrirkomulagið eins og það er í dag. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna fram á góðan árangur meðferðar hjá ADHD teymi Landspítala. Æskilegt væri að efla 

teymið og/eða fjölga þverfaglegum teymum sem sinna greiningu og meðferð hjá þessum 

sjúklingahópi. 
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Fullorðnir með ADHD eru viðkvæmur hópur sem þarf að sinna vel og af fagmennsku til að ná 

sem bestum árangri í meðferð og draga úr brottfalli. Lítið er vitað um fjölda greininga sem eru unnar á 

einkareknum stofum og enn minna vitað um hvernig þeim einstaklingum reiðir af. Þörf er á frekari 

rannsóknum á þessu sviði. 
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Fylgiskjal 1 

 

Hegðunarmatskvarði fyrir fullorðna I  
Eigið mat á núverandi hegðun  

 

      

Nafn: ____________________________________                 Dagsetning: ________________ 

 
 

 

    

Dragðu hring um þá tölu sem lýsir best hegðun þinni eins og hún var á síðustu 6 mánuðum.  
 

  Aldrei eða 

stundum 
Stundum Oft 

Mjög 

oft 

1. Huga illa að smáatriðum eða geri fljótfærnislegar villur í 

starfi eða námi. 0 1 2 3 

2. Er mikið með hendur og fætur á hreyfingu eða á iði þegar ég 

sit. 0 1 2 3 

3. Á erfitt með að halda athygli vakandi við verkefni eða 

tómstundaiðju. 0 1 2 3 

4. Fer úr sæti mínu í aðstæðum þar sem ætlast er til að ég sitji 

kyrr. 0 1 2 3 

5. Virðist ekki hlusta þegar talað er beint til mín. 0 1 2 3 

6. Hreyfi mig óhóflega mikið í aðstæðum þar sem það á ekki 

við; ofvirk(ur); finnst ég vera eirðarlaus. 0 1 2 3 

7. Fylgi ekki fyrirmælum til enda og tekst ekki að ljúka 

verkefnum. 0 1 2 3 

8. Á erfitt með að vera hljóð(ur) þegar ég sinni tómstundaiðju. 0 1 2 3 

9. Á erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir. 0 1 2 3 

10. Er alltaf á ferðinni, eða „er eins og þeytispjald“. 0 1 2 3 

11. Forðast verkefni (t.d. í vinnu eða heima) sem krefjast 

mikillar beitingar hugans. 0 1 2 3 

12. Tala óhóflega mikið. 0 1 2 3 

13. Týni hlutum sem eru nauðsynlegir til verkefna eða athafna. 0 1 2 3 

14. Gríp fram í með svari áður en spurningum er lokið. 0 1 2 3 

15. Er auðtruflaður/auðtrufluð. 0 1 2 3 

16. Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að mér. 0 1 2 3 

17. Er gleymin(n) í athöfnum daglegs lífs. 0 1 2 3 

18. Gríp fram í eða ryðst inn í samræður eða athafnir annarra. 0 1 2 3 
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Fylgiskjal 2 

 

DASS  Nafn:       Dagur: 

 
 

Lestu hverja fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver 
fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki of 
miklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu. 
 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

 
 

1   Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 

2   Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3   Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum. 0 1 2 3 

4   Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði 
án líkamlegrar áreynslu). 

0 1 2 3 

5   Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6   Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við aðstæðum. 0 1 2 3 

7   Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig). 0 1 2 3 

8   Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9   Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að mér 
létti stórum þegar þeim lauk. 

0 1 2 3 

10   Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 

11   Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 

12   Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 

13   Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur). 0 1 2 3 

14   Ég varð óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur, 
umferðarljós, ég látin(n) bíða). 

0 1 2 3 

15   Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 

16   Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 

17   Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18   Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19   Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt og 
ég hafi ekki reynt mikið á mig. 

0 1 2 3 

20   Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 

21   Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 
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Mundu stigagjöfina: 
 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

 
 
 

22   Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 

23   Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24   Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var að 
gera. 

0 1 2 3 

25   Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig 
(t.d. hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

0 1 2 3 

26   Ég var dapur/döpur og niðurdregin(n). 0 1 2 3 

27   Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 

28   Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 0 1 2 3 

29   Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í uppnám. 0 1 2 3 

30   Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu verki sem ég 
var ekki kunnug(ur). 

0 1 2 3 

31   Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32   Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

33   Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 

34   Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35   Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi áfram 
við það sem ég var að gera. 

0 1 2 3 

36   Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 

37   Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38   Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39   Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40   Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi hræðslukast 
(panik) og gerði mig að fífli. 

0 1 2 3 

41   Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42   Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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Fylgiskjal 3 

CLINICAL 

OUTCOMES in 

ROUTINE 

EVALUATION 

 

ÁRANGURSMAT 

 

 

 

 

MIKILVÆGT – LESIÐ ÞETTA FYRST 

Á þessu eyðublaði eru 34 fullyrðingar um hvernig þér hefur gengið SÍÐUSTU VIKUNA. 

Vinsamlegast lestu hverja staðhæfingu fyrir sig og hugleiddu hversu oft þér leið þannig síðustu 

vikuna. Merktu svo í þann reit sem á best við svar þitt. 

 

 

Hvernig hefur þér liðið síðustu vikuna? 

1 Ég hef verið hræðilega einmana og einangruð/einangraður.  0  1  2  3  4  F 

2 Ég hef verið spennt(ur), kvíðin(n) eða taugaóstyrk(ur).  0  1  2  3  4   PP 

3 Mér fannst ég geta leitað til einhvers eftir stuðningi þegar 
ég þurfti. 

 4  3  2  1  0   FF 

4 Ég hef verið sátt(ur) við sjálfa(n) mig.  4  3  2  1  0   WW 

5 Ég hef verið algjörlega orku– og áhugalaus.  0  1  2  3  4   PP 

6 Ég hef beitt aðra líkamlegu ofbeldi.  0  1  2  3  4   RR 

7 Þegar eitthvað hefur gengið illa hef ég getað tekist á við 
það. 

 4  3  2  1  0   FF 

8 Óþægindi, verkir eða önnur líkamleg vandamál hafa truflað 
mig. 

 0  1  2  3  4   PP 

9 Ég hef hugsað um að skaða sjálfa(n) mig.  0  1  2  3  4   RR 

10 Mér hefur fundist of erfitt að tala við fólk.  0  1  2  3  4   FF 

11 Spenna og kvíði hafa komið í veg fyrir að ég gerði 
mikilvæga hluti. 

 0  1  2  3  4   PP 

12 Ég hef verið ánægð(ur) með það sem ég hef gert.  4  3  2  1  0   FF 

13 Óvelkomnar hugsanir og tilfinningar hafa truflað mig.  0  1  2  3  4   PP 

14 Ég hef verið gráti nær.  0  1  2  3  4   WW 

Snúið við blaðinu 

 

 

 

Nafn:         

 

Kennitala:        
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15 Ég hef fundið fyrir ofsakvíða eða skelfingu.  0  1  2  3  4   PP 

16 Ég hef gert áætlanir um að stytta mér aldur.  0  1  2  3  4   RR 

17 Mér hafa fundist vandamál mín vera yfirþyrmandi.  0  1  2  3  4   WW 

18 Ég hef átt í erfiðleikum með að sofna eða ná að sofa alla 
nóttina. 

 0  1  2  3  4   PP 

19 Ég hef fundið fyrir hlýju og væntumþykju til einhvers.  4  3  2  1  0   FF 

20 Ég hef ekki getað hætt að hugsa um vandamál mín.  0  1  2  3  4   PP 

21 Ég hef getað gert flest af því sem ég þarf að gera.  4  3  2  1  0   FF 

22 Ég hef ógnað eða hótað einhverjum.  0  1  2  3  4   RR 

23 Ég hef fundið fyrir vonleysi eða örvæntingu.  0  1  2  3  4   PP 

24 Ég hef hugsað að það væri best að ég væri dáin(n).  0  1  2  3  4   RR 

25 Mér hefur fundist aðrir vera að gagnrýna mig.  0  1  2  3  4   FF 

26 Mér hefur fundist ég ekki eiga vini.  0  1  2  3  4   FF 

27 Ég hef verið óhamingjusöm/samur.  0  1  2  3  4   PP 

28 Óvelkomnar minningar eða hugsanir hafa valdið mér 
vanlíðan. 

 0  1  2  3  4   PP 

29 Ég hef verið pirruð/pirraður þegar ég er með öðru fólki.  0  1  2  3  4   FF 

30 Ég hef hugsað um að vandamál mín og erfiðleikar séu 
sjálfri/sjálfum mér að kenna. 

 0  1  2  3  4   PP 

31 Ég hef verið bjartsýn(n) á framtíðina.  4  3  2  1  0   WW 

32 Mér hefur tekist það sem ég ætlaði mér.  4  3  2  1  0   FF 

33 Mér hefur fundist annað fólk hafa niðurlægt mig eða fyllt 
mig skömm. 

 0  1  2  3  4   FF 

34 Ég hef skaðað mig líkamlega eða stofnað heilsu minni í 
alvarlega hættu. 

 0  1  2  3  4   RR 
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Fylgiskjal 4 
Mat á lífsgæðum 

(Quality of Life Scale) 

Vinsamlegast skoðaðu hvert tölusett atriði á listanum hér fyrir neðan sem á að lýsa ákveðnum sviðum lífs 

þíns. Dragðu hring um þá tölu sem lýsir því best hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) þú ert með líf þitt á 

hverju sviði fyrir sig. Merktu við atriði jafnvel þótt þú sért ekki virk(ur) á því sviði. Við getum verið 

ánægð/óánægð með að vera ekki virk á einhverju sviði eða ekki í þeim tengslum við fólk sem spurt er um. 

  Mjög 

ánægð(ur) 
 

Ánægð(ur) 

Frekar 

ánægð(ur) 

 

Hvorki 

ánægð(ur) 

né 

óánægð(ur) 

Frekar 

óánægð(ur

) 

 

Óánægð(ur) 

Mjög 

óánægð(ur) 

1. Efnisleg gæði – heimili, matur, 

þægindi og fjárhagslegt öryggi 
7 6 5 4 3 2 1 

2. Heilsa – líkamlegt heilbrigði og hreysti 7 6 5 4 3 2 1 

3. Samband við foreldra, systkini og 

aðra ættingja – tjáning og tengsl, 

heimsóknir, aðstoð 

7 6 5 4 3 2 1 

4. Eiga og ala upp börn 7 6 5 4 3 2 1 

5. Náin tengsl við maka eða aðra ástvini 7 6 5 4 3 2 1 

6. Nánir vinir 7 6 5 4 3 2 1 

7. Að hjálpa öðrum og hvetja, bjóða 

aðstoð og gefa ráð 
7 6 5 4 3 2 1 

8. Þátttaka í samtökum og opinberum 

málum (félagsmálum, þjóðmálum) 
7 6 5 4 3 2 1 

9. Nám – skólanám, aukin skilningur og 

bætt þekking 
7 6 5 4 3 2 1 

10. Að skilja sjálfan mig – þekkja kosti 

mína og galla – vita um hvað lífið 

snýst 

7 6 5 4 3 2 1 

11. Störf – vinna innan eða utan heimilis 7 6 5 4 3 2 1 

12. Skapandi tjáning 7 6 5 4 3 2 1 

13. Félagslíf – hitta annað fólk, vera 

virkur, samkvæmi o.s.frv. 
7 6 5 4 3 2 1 

14. Lestur, hlusta á tónlist og fara á 

sýningar 
7 6 5 4 3 2 1 

15. Þáttaka í skipulögðu frístundastarfi 7 6 5 4 3 2 1 

16. Sjálfstæði, – að geta séð um mig, 

bjargað mér og gert hlutina sjálf(ur) 
7 6 5 4 3 2 1 

 


