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Útdráttur 

 

Tíðni greininga á geð- og taugaþroskaröskunum barna og unglinga í klínísku þýði getur 

veitt greinargóðar upplýsingar fyrir matsvinnu og meðferð þessa skjólstæðingahóps. Á 

Íslandi fer greining og meðferð geðraskana hjá börnum og unglingum fram á mörgum 

stöðum. Því er mikilvægt að fá upplýsingar frá mismunandi stofnunum til að skýrt sé 

hvernig dreifing vandans er. Þessi rannsókn er unnin í kjölfarið af þýðingu og staðfærslu 

DSM-5 Schedule for Affective Disorders and Schizoprenia for School Aged Children – 

Present and Lifetime Version (DSM-5 K-SADS-PL) á íslensku. Markmið þessarar 

rannsóknar var að varpa ljósi á tíðni og dreifingu geð- og taugaþroskaraskana barna og 

unglinga í klínísku þýði. Bornar voru saman tölur frá ríkisrekinni stofnun, Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) og tölur frá einkarekinni sálfræðistofu (Litlu 

kvíðameðferðarstöðinni) ásamt því að skoða mun á alvarleika einkenna með 

víddarmælingum. Rannsóknin innihélt 41 þátttakanda á aldrinum 6-18 ára. Að auki var 

lagt mat á þunglyndis-, kvíða og áráttu- og þráhyggjueinkenni hjá 29 þátttakendum úr 

fyrri rannsóknum á K-SADS-PL-5. Niðurstöður benda til að einstaklingar sem  fá 

þjónustu á BUGL sýni alvarlegri einkenni en einstaklingar sem  leita til Litlu KMS bæði 

þegar litið er á fjölda greininga á hvern þátttakanda sem og víddarmælingu á líðan og 

hegðun samkvæmt mati foreldra með spurningalistum. Tíðni nokkurra raskana var jafnari 

á milli staða og kynja en búast mætti við, t.d. ADHD. Niðurstöður benda einnig til að 

tíðni raskana hafi að einhverju leyti verið vanmetin á BUGL og að skjólstæðingahópur 

BUGL sé þyngri nú en þegar fyrri rannsókn var gerð á BUGL. Nauðsynlegt er því að 

vanda vel til verka þegar kemur að greiningum á geð- og taugaþroskaröskunum hjá 

börnum og unglingum.  
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Abstract 

 

The frequency of mental and neurodevelopmental disorders in children and adolescents 

in a clinical population can be of value in evaluation and treatment of those disorders. In 

Iceland there are a number of institutions that are devoted to the care of mental health of 

children and adolescents. It is thus vital to obtain information from different institutions 

in order to get an exhaustive picture of the frequency of mental and neurodevelopmental 

disorders. This study is a part of the translation and adaptation of the K-SADS-PL-5 in 

Iceland. The goal of this study was to shed light on the base rate of youth mental disorders 

in two clinical samples: The Department of Child and Adolescent Psychiatry of 

Landspítali (BUGL) and The Pediatric Anxiety Disorders Treatment Center (Litla KMS). 

A comparison of dimensional symptom patterns on questionnaires between institutions 

was also carried out. Fourty-one participants (aged 6-18 years) were included in the study. 

Additional 29 participants were assessed but only for symptoms of depression, anxiety 

and obsessive-compulsive disorder. The results indicate that individuals which are treated 

at BUGL show more severe symptoms than those treated at Litla KMS; notably in the 

number of diagnoses for which each participant met the requirements, and in parental 

assessment regarding dimensional symptom patterns. The frequency and gender ratio of 

some disorders notably, ADHD, did not differ as significantly as expected between the 

two institutions. The results show that the base rate and the severity of mental disorders 

had been underestimated in previous studies. This demonstrates the paramount 

importance of the assessment of mental disorders in children and adolescents.
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Inngangur 

Börn og unglingar hafa lengi verið utanveltu þegar kemur að geðheilbrigðismálum þar 

sem mikill meirihluti rannsókna á geðröskunum snýr gjarnan að fullorðnum en áherslur 

virðast vera að breytast. Árið 2005 kom WHO (e. World Health Organization) á fót 

verkefni sem bar nafnið „Child and Mental Health Atlas“ og átti verkefnið að kanna stöðu 

geðheilbrigðismála barna og unglinga í flestum löndum í heiminum, sem og stefnu 

landanna í þeim málaflokki. Niðurstöður þeirrar úttektar gáfu til kynna að mörgu væri 

ábótavant við stefnu margra landa sem olli því að fjöldi barna féll í gloppur í kerfinu og 

fékk ekki viðeigandi aðstoð og stuðning. Ein ástæða þess var að óljóst var hve útbreiddur 

vandinn væri í hverju landi fyrir sig og því sennilega einhverju ábótavant í 

greiningarverkferlum (Belfar, 2008). Niðurstöður nokkurra rannsókna hafa gefið til 

kynna að um ofgreiningu sé að ræða á geðröskunum hjá börnum og unglingum (James 

o.fl., 2014; Visse o.fl., 2013). Aftur á móti hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að töluvert 

færri börn eru í meðferð en þyrftu á meðferð að halda og að ógreindur og ómeðhöndlaður 

geðrænn vandi geti haft alvarlegar afleiðingar (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye og 

Rhode, 2015). Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að ógreind kvíðaröskun hjá 

börnum getur orðið þrálátur vandi á fullorðinsárum og getur ýtt undir þunglyndi, 

fíkniefnamisnotkun og aukið líkur á sjálfsvígstilraunum (Costello, Mustillo, Erkanli, 

Keeler og Angold, 2003; Kendall o.fl., 2010; Riordan og Singhal, 2018). Þar af leiðandi 

er nauðsynlegt að vanda til verka þegar kemur að greiningarverkferlum. 

 Greiningar á geð- og taugaþroskaröskunum gefa einnig upplýsingar um tíðni 

raskana sem ætti að hafa áhrif á hvernig fjármunum og mannauðlindum er dreift í þeim 

málefnum (Belfar, 2007). Tíðnitölur geta því haft áhrif á forvarnir, skimun og meðferð 

geðraskana auk þess að forgangsraða rannsóknum á röskunum (Costello, Burns, Angold 

og Leaf, 1993; Costello, Foley og Angold, 2006; Gudmundsson o.fl., 2013). Tíðnitölur 

úr klínískum úrtökum barna og unglinga geta veitt góðar upplýsingar fyrir matsvinnu. 

Grunntíðni (e. base rate) gefur upphafslíkur á að röskun sé til staðar hjá tilteknu barni 

(Youngstrom og Meter, 2016). Þannig er hægt að raða geðröskunum upp í líkindaröð. Sú 

röð gefur vísbendingar um hvaða geðröskun er að hrjá barn eða ungling, sem  leitar sér 

aðstoðar vegna geðræns vanda, áður en frekari upplýsingaöflun á sér stað. Þessar 

upplýsingar gefa tækifæri til að afmarka matsvinnu. Ef 50% líkur eru á að einstaklingur 

sem leitar til barna- og unglingageðdeildar sé með greiningu á ADHD þá gefur auga leið 
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að nauðsynlegt sé að skima fyrir þeim einkennum (Youngstrom, 2013;Youngstrom og 

Meter, 2016). 

Til að hægt sé að nýta upplýsingar um grunntíðni sem skyldi þarf að liggja fyrir 

að greiningar hafi verið gefnar með stöðluðum og gagnreyndum aðferðum (Youngstrom 

og Meter, 2016). Staðlaðar greiningar eru gjarnan gefnar eftir DSM (American 

Psychiatric Association, 2013) eða ICD greiningakerfum (World Health Organization, 

2018). Hluti af stöðluðum matsaðferðum er staðlað greiningarviðtal. Stöðluð 

greiningarviðtöl fela í sér staðlaðar spurningar sem samræmast greiningarskilmerkjum 

hverrar röskunar fyrir sig. Viðtalið er þar af leiðandi alltaf sett upp á sama hátt og ætti 

ekki að breytast á milli matsmanna (Ford, Goodman, og Meltzer, 2003). Stöðluð 

greiningarviðtöl hafa sýnt yfirburði miðað við óstöðluð greiningarviðtöl en spurningar í 

óstöðluðum greiningarviðtölum stjórnast af klínískri reynslu og sérþekkingu. Rannsóknir 

hafa sýnt að lítið samræmi er í greiningum sem sérfræðingar gefa eftir hyggjuvitinu einu 

og eru í raun aðeins örlítið meira sammála en ef tilviljun myndi ráða greiningum (Aronen, 

Noam, Weinstein, 1993; Rettew o.fl., 2009). Rannsóknir benda einnig til þess að óstöðluð 

greiningarviðtöl fangi úthverfar raskanir, eins og ADHD, betur en innhverfar raskanir, 

eins og þunglyndi, kvíðaraskanir og átraskanir. Þetta getur valdið því að tíðni innhverfra 

raskana sé vanmetin (Miller, Dasher, Collins, Griffiths og Brown, 2001; Lauth, Levy, 

Juliusdottir, Ferrari og Petursson, 2008). Stöðluðum greiningarviðtölum er gjarnan skipt 

upp í svarendamiðuð greiningarviðtöl og spyrjendamiðuð (hálfstöðluð viðtöl). 

Svarendamiðuð viðtöl gætu í raun verið framkvæmd af tölvu, svo fastmótuð eru þau 

(Youngstrom og Meter, 2016). Spyrjendamiðuð greiningarviðtöl þarfnast meiri þjálfunar 

þar sem að í þeim viðtölum er gefið rými fyrir matsmann til að fara út fyrir handrit og 

umorða spurningar fyrir viðmælanda sinn þó að nauðsynlegt sé að fara kerfisbundið í 

gegnum fyrirfram gefnar spurningar (Kaufman o.fl., 1997). 

Ýmis álitamál eru um notkun greiningarviðtala. Fræðimenn hafa bent á nytsemi 

greiningarviðtala en á sama tíma minnst á takmarkanir þeirra, sem dæmi þegar 

nauðsynlegt er að fá upplýsingar frá mörgum matsmönnum (t.d. kennurum) við  

greiningar barna og unglinga (McClellan og Werry, 2000). Stöðluð eða  svarendamiðuð 

greiningarviðtöl eiga það til að ofmeta tíðni raskana (t.d. Taylor og Jason, 1998). 

Hálfstöðluð eða spyrjendamiðuð, greiningarviðtöl hafa verið gagnrýnd fyrir að krefjast 

mikillar þjálfunar og sérfræðikunnáttu (t.d. Lecrubier o.fl., 1997). Rannsóknir á 
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hálfstaðlaða greiningarviðtalinu Schedule for Affective Disorders and Schizoprenia for 

School Aged Children – Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) hafa svarað þessari 

gagnrýni. Til að mynda sýndu niðurstöður einnar rannsóknar gott samræmi á milli 

matsmanna sem  teljast ekki til sérfræðinga (deildarlæknar) og LEAD (e. longitudinal 

expert all data) greininga tveggja sérfræðinga (Jarbin, Andersson, Råstam og Ivarsson, 

2017). Þessar niðurstöður benda því til þess að ef vel er staðið að þjálfun í fyrirlögn K-

SADS-PL er sérfræðikunnátta ekki úrslitaþáttur um hvort greiningarviðtalið og túlkun á 

því verði ákjósanleg. K-SADS-PL hefur einnig mikinn rannsóknarstuðning á bak við sig 

og því talið álitlegt til notkunar (Kaufman o.fl., 1997; Kragh o.fl., 2019; Villabø, Oerbeck, 

Skirbekk, Hansen og Kristensen, 2016). 

Spurningalistar eru gjarnan notaðir til stuðnings við greiningarviðtöl og til að 

kanna og meta alvarleika einkenna á vídd (t.d. Ivarsson, Melin og Wallin, 2008; Sattler, 

2014). Þeir veita einnig tækifæri til að fá upplýsingar frá mörgum matsmönnum eins og 

til dæmis kennurum barna og unglinga þar sem nauðsynlegt er að fá sem skýrasta mynd 

af vanda barnsins í mörgum aðstæðum (Goodman, 1997). 

Íslenskar aðstæður 

Á Íslandi sjá ýmsir staðir um greiningu og meðferð geðraskana hjá börnum og unglingum. 

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) þjónustar vanalega veikustu 

einstaklingana sem margir hverjir glíma við margþættan vanda sem getur flækt greiningu 

og meðferð (Costello o.fl., 2003; Merikangas, Nakamura og Kessler, 2009). BUGL er því 

á margan hátt endastöð í kerfinu (Landspítali, 2017). Almennt má segja að einkaaðilar 

eins og til dæmis Litla Kvíðameðferðarstöðin þjónusti minna veika einstaklinga og 

einstaklinga sem hafa tök á að borga háar upphæðir fyrir tímann án stuðnings frá hinu 

opinbera. Ákjósanlegt væri því að hafa upplýsingar um tíðni geðraskana frá mismunandi 

stofnunum til að varpa ljósi á tíðni og dreifingu slíkra raskana hjá þessum 

skjólstæðingahópi á Íslandi og þá um leið gera matsvinnu skilvirkari á hverri starfstöð 

fyrir sig (Youngstrom og Meter, 2016). 

  Fáar rannsóknir hafa kannað grunntíðni geðraskana á íslenskum 

meðferðarstöðvum eða á barna- og unglingageðdeildum á Íslandi. Í ritgerð Árnýjar 

Jóhannesdóttir (2017), sem byggir á gögnum frá göngudeild Barna-og unglingageðdeildar 

Landspítalans (BUGL) frá árinu 2013, fást greinargóðar upplýsingar. Greiningarnar voru 
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152 talsins á börnum frá 5-18 ára og voru þær gefnar út frá geð- og hegðunarraskana kafla 

ICD-10 með blönduðum aðferðum það er, óstöðluðum greiningarviðtölum, stöðluðum og 

hálfstöðluðum greiningarviðtölum. Niðurstöður úr ritgerð Árnýjar gefa til kynna að 

athyglis- og ofvirkniraskanir séu algengastar (56,6%) því næst kvíðaraskanir (43,4%) og 

þriðji algengasti flokkurinn lyndisraskanir (33,6%) svo fátt eitt sé nefnt. Marktækt hærra 

hlutfall drengja greindist með athyglis- og ofvirkniröskun en marktækt hærra hlutfall 

stúlkna greindist með kvíðaröskun og lyndisröskun (Árný Jóhannesdóttir, 2017). Engar 

upplýsingar fundust um tíðni geðraskana hjá börnum og unglingum á einkareknum 

stofum við heimildaleit. Nauðsynlegt er þó að varpa einnig ljósi á tíðni hjá einkareknum 

stofnunum til að fá nákvæmari mynd af tíðni vanda í klínísku þýði barna og unglinga í 

landinu. 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er því að varpa ljósi á tíðni og dreifingu geð- og 

taugaþroskaraskana barna og unglinga í klínísku þýði þar sem bornar verða saman tölur 

frá ríkisrekinni stofnun (BUGL) og tölur frá einkarekinni sálfræðistofu (Litlu 

kvíðameðferðarstöðinni). Skoðaður verður munur á alvarleika einkenna með 

víddarmælingum og gerður samanburður á milli staða sem og annarra rannsókna (Berg-

Nielsen og Dahl, 2003).  Um leið verða bornar saman  tölur um tíðni á BUGL frá árinu 

2013, þar sem greiningar voru gefnar með blönduðum matsaðferðum (óstaðlað-, staðlað,- 

hálfstaðlað greiningarviðtal) við tíðni greininga á BUGL úr þessari rannsókn, sem  gefnar 

voru eftir niðurstöðum hálfstaðlaðs greiningarviðtals, DSM 5 K-SADS-PL. Þessi 

rannsókn er unnin sem hluti af þýðingu, staðfærslu og mati á próffræðilegum eiginleikum 

DSM 5 K-SADS-PL í íslensku úrtaki. 

 Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hver er tíðni DSM-5 geð- og taugaþroskaraskana hjá þeim börnum og 

unglingum sem sækja þjónustu annars vegar á BUGL og hins vegar á Litlu  KMS?  

2. Hve margar raskanir greinast hjá þátttakendum á hvorum stað fyrir sig?  

3. Hvernig er kynjaskipting raskana á hvorum stað fyrir sig?  

4. Er munur á alvarleika einkenna miðað við svör á spurningalistum sem meta 

líðan og hegðun þátttakenda, eftir stað? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

 

Rannsóknin var framkvæmd í samstarfi við Barna – og unglingageðdeild Landspítalans 

(BUGL) og Litlu Kvíðameðferðastöðina (KMS). BUGL veitir sérfræðiþjónustu fyrir börn 

og unglinga upp að 18 ára aldri með flókinn samsettan geðrænan vanda. BUGL leggur 

mikið upp úr sérhæfðri þverfaglegri þjónustu sem tekur mið af þörfum barna og fjölskyldu 

þeirra en boðið er upp á þjónustu á bæði göngu-og innlagnardeild (Landspítali, 2017). 

Litla KMS er einkarekin sálfræðistofa sem  veitir sálfræði- og ráðgjafaþjónustu fyrir börn, 

unglinga og ungmenni. Þýðing og staðfærsla á DSM-5 K-SADS-PL á Íslandi hófst árið 

2017 og er því einnig stuðst við niðurstöður á tíðni kvíða-, þunglyndis-, árátta og 

þráhyggju- og áfallastreituröskunar úr fyrri rannsóknum í þessari ritgerð. Úrtak úr fyrri 

rannsóknum samanstóð af 29 þátttakendum (Harpa Hrönn Harðardóttir, 2018; Hjördís 

Ólafsdóttir, 2018). Haft var samband við þátttakendur á svipaðan hátt og fyrri 

rannsakendur  höfðu gert. Þeim skjólstæðingum sem vísað var á BUGL eða hófu meðferð 

á Litlu KMS frá 21. janúar til 15. mars 2019 var því boðin þátttaka í rannsókninni. 41 af 

þeim 51 þátttakenda sem haft var samband við tók þátt. Sameiginlegt úrtak, sem hluti af 

niðurstöðum byggir á, er því 70 þátttakendur. Einu skilyrðin fyrir þátttöku voru að barnið 

væri á aldrinum 6-18 ára og að barn og foreldri skildu íslensku en tvær fjölskyldur gátu 

ekki tekið þátt í rannsókninni út af skorti á íslenskukunnáttu.  

Mælitæki 

 

DSM-5 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - 

Present and Lifetime version (K-SADS-PL)  

K-SADS-PL (Kaufman o.fl., 1997) er hálfstaðlað geðgreiningarviðtal fyrir börn á 

aldrinum 6 – 18 ára og foreldra þeirra. Nýjasta útgáfa viðtalsins kom út árið 2016 

(Kaufman, o.fl., 2016) og inniheldur 53 raskanir sem eru í samræmi við greiningarviðmið 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Tekin eru viðtöl við börn og foreldra 

og niðurstöður sameinaðar en svör foreldra vega gjarnan hærra en svör barnsins þegar 

barnið er ungt (<11 ára). Lokamat byggir þó á mati fagaðila þegar öllum tiltækum 

upplýsingum hefur verið safnað (Kaufman o.fl., 1997). Flestar spurningarnar í K-SADS-

PL eru skoraðar á fjögurra punkta kvarða eftir því hvernig lýsingar fást um hvert einkenni 

röskunar: 0 = engar upplýsingar, 1 = ekki til staðar, 2 = undir mörkum 3 = yfir mörkum. 
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Viðtalið samanstendur af skimunarlista og fimm viðaukum. Fara verður í viðauka 

viðeigandi röskunar ef barn skorar yfir mörkum á einhverjum atriðum í skimunarhluta 

þeirrar röskunar. Erlendar rannsóknir á DSM-IV K-SADS-PL hafa sýnt viðunandi 

próffræðilega eiginleika viðtalsins (Kaufman o.fl., 1997; Kragh o.fl., 2019; Villabø o.fl., 

2016). Niðurstöður rannsókna á próffræðilegum eiginleikum DSM 5 K-SADS-PL benda 

til að þeir séu einnig viðunandi (de la Peña o.fl., 2018). Einnig hafa rannsóknir á íslenskri 

DSM-IV útgáfu K-SADS-PL bent til viðunandi próffræðilegra eiginleika (Lauth, ofl. 

2008; Lauth o.fl., 2010). Unnið er að þýðingu og staðfærslu DSM-5 útgáfu K-SADS-PL  

(Harpa Hrönn Harðardóttir, 2018; Hjördís Ólafsdóttir, 2018). Fyrstu niðurstöður á 

matsmannaáreiðanleika DSM-5 útgáfu K-SADS-PL  benda til að hann sé góður á flestum 

röskunum og má þá helst nefna alvarlega þunglyndisröskun (Kappa = 0,90), 

félagskvíðaröskun (Kappa = 0,88), almenna kvíðaröskun (Kappa 0,87) og ADHD (Kappa 

= 0,85). Hann er þó aðeins verri á röskunum eins og viðvarandi þunglyndi (óyndi) (Kappa 

= 0,58) og felmtursröskun (Kappa = 0,63) (Ólafur Þórðarson, 2019). 

Spurningar um styrk og vanda (Strengths & Difficulties Questionnaires - SDQ)  

SDQ (Goodman, 1997) inniheldur 25 spurningar sem skiptast í fimm undirkvarða;  

tilfinningavandi, hegðunarvandi, ofvirkni, samskipti við jafnaldra og félagshæfni. SDQ 

er kvarði fyrir foreldra og kennara barna á aldrinum 4-11 ára en er einnig sjálfsmatskvarði 

fyrir 11 – 16 ára börn. Kvarðanum er svarað á þriggja punkta kvarða; 0 = ekki rétt, 1 = að 

nokkru rétt, 2 = örugglega rétt. Í erlendum útgáfum hafa foreldra-, kennara- og 

sjálfsmatsútgáfa kvarðans sýnt viðunandi innri áreiðanleika (meðaltal α > 0.70) sem og 

réttmæti (Goodman 2001; Obel o.fl., 2004;). Listinn hefur verið þýddur og staðfærður á 

íslensku og almennt má segja að áreiðanleiki SDQ sé viðunandi. Innri áreiðanleiki á 

samskiptavanda, hegðunarvanda og félagshæfni samkvæmt foreldra og sjálfsmati og 

tilfinningavandi samkvæmt foreldramati er undir viðunandi  mörkum. Þetta þarf að hafa 

í huga við notkun listans (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006; Harpa Hrund Berndsen, 2005; 

Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008; Rebekka Ásmundsdóttir og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2013). 

ASEBA - Achenbach System og Empirically Based Assessment. 

Spurningalisti yfir atferli barna og unglinga á aldrinum 6 – 18 ára (Child Behavior 

Checklist - CBCL) (Achenbach, 2001) er spurningalisti sem hannaður er fyrir foreldra 

barna á aldrinum 6 – 18 ára til að meta á staðlaðan hátt hegðun og tilfinningar barna og 
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unglinga. Spurningalisti fyrir börn og unglinga 11 – 18 ára (Youth Self-Report- YSR) 

(Achenbach, 2001) er sjálfsmatslisti sem byggður er á CBCL og metur andlega líðan 

barna og unglinga á aldrinum 11 – 18 ára. Mælitækið var upprunalega þróað til að bera 

saman börn sem eiga við andlega erfiðleika að stríða við börn sem þurfa ekki meðferð við 

andlegum erfiðleikum en er nú notað bæði í almennum og klínískum úrtökum. 

 Listarnir, CBCL og YSR, samanstanda af 120 staðhæfingum. Þeim er skipt í 

staðhæfingar sem annars vegar snúa að úthverfum hegðunarvanda og hins vegar 

innhverfum tilfinningavanda, auk staðhæfinga um félagslega erfiðleika (e. social 

problems), erfiðar hugsanir (e. thought problems) og erfiðleika með athygli (e. attention 

problems). Kvarðanum er svarað á þriggja punkta kvarða; 0 = ekki rétt, 1 = að einhverju 

leyti eða stundum rétt,  2 =  á mjög vel við eða er oft rétt. Staðhæfingar eru lagðar saman 

til að telja skor á listanum. (Helga Hannesdóttir, 2002; Magnús Ólafsson, Kjartan 

Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2002). Erlendar útgáfur af 

listanum sýna viðunandi próffræðilega eiginleika fyrir bæði CBCL og YSR (Helga 

Hannesdóttir, 2002). Listarnir voru þýddur af ASEBA á Íslandi sf (e.d) en takmarkaðar  

upplýsingar eru um próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu fyrir utan þáttabyggingu 

CBCL (Ivanova o.fl., 2010). Listarnir eru þrátt fyrir það mikið notaður hér á landi og 

aðgengi gott gegnum ASEBA á Íslandi (t.d. Helga Hannesdóttir 1992; Helga Hannesdóttir 

og Sif Einarsdóttir, 1995; Magnús Ólafsson o.fl., 2002). 

Framkvæmd 

Þýðing 

Rannsóknin var framkvæmd eftir leyfi frá Vísindasiðanefnd (númer 17-198) og hófst á 

þýðingu og staðfærslu á eftirfarandi röskunum úr K-SADS-PL DSM-5: mislyndisröskun 

- viðauki, (e. Disruptive Mood Dysregulation Disorder), ámiga, áskita, sjálfsvelti (e. 

anorexia), lotugræðgi, átkastaröskun, athyglisbrestur með/án ofvirkni hvatvísi (ADHD), 

mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun, tourette röskun, langvinn hreyfi- eða 

hljóðkipparöskun, skammvinn kækjaröskun og einhverfurófsröskun. Áður höfðu Harpa 

Hrönn Harðardóttir (2018) og Hjördís Ólafsdóttir (2018) þýtt og staðfært eftirfarandi 

raskanir í tengslum við meistararitgerðir sínar: alvarleg þunglyndisröskun, viðvarandi 

þunglyndi (óyndi), mislyndisröskun, felmtursröskun, almenn kvíðaröskun, 

félagskvíðaröskun, víðáttufælni, kjörþögli, sértæk fælni, aðskilnaðarkvíðaröskun, áráttu- 

og þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun og bráðastreituröskun. Stuðst var við þýðingar 
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úr íslenskri útgáfu af K-SADS-PL DSM-IV (Lauth o.fl., 2008) en þær voru 

endurskoðaðar þar sem við átti og nýjum texta bætt við. Tveir óháðir aðilar þýddu sama 

textann og voru þýðingarnar síðan sameinaðar af þriðja aðila. Í maí 2019 á enn eftir að 

þýða geðrofsraskanir, geðhvörf og fíkniraskana hluta K-SADS-PL DSM-5. 

Þjálfun 

Þrír meistaranemar í klínískri sálfræði voru þjálfaðir í fyrirlögn K-SADS-PL áður en 

gagnasöfnun hófst. Í þjálfuninni fólst 15 klukkustunda handleiðsla á uppteknu viðtali með 

leiðbeinendum þar sem farið var ítarlega í gegnum hvert og eitt atriði viðtalsins. Áður 

höfðu meistaranemarnir setið 12 klukkustunda námskeið á vegum sálfræðideildar 

Háskóla Íslands þar sem rannsakendurnir sem þýddu og staðfærðu K-SADS-PL DSM-IV 

á Íslandi, Bertrand Lauth og Páll Magnússon, þjálfuðu nemendur í fyrirlögn 

greiningarviðtalsins.  

Samskipti við þátttakendur  

Forgreiningarteymi og aðrir meðferðaraðilar sem tóku á móti nýjum málum á BUGL 

höfðu samband við foreldra barna og buðu þeim þátttöku í rannsókninni. Bæði 

sálfræðingar og sálfræðinemar á Litlu KMS höfðu samband við foreldra barna og buðu 

þeim þátttöku í rannsókninni. Rannsakendur hringdu síðan í þá aðila sem þáðu þátttöku 

til að bóka viðtöl og fá heimilisfang þar sem spurningalistar voru sendir heim ásamt 

upplýsingum um rannsóknina og blaði með upplýstu samþykki foreldris annars vegar og 

barns hins vegar (sjá viðauka 1 og 2). Þátttakendur voru beðnir um að ljúka öllum 

spurningalistum áður en þeir kæmu í greiningarviðtalið. Einungis verður stuðst við fjóra 

spurningalista í þessari ritgerð (SDQsjálfsmat, SDQforeldrar, CBCL og YSR) en börnin 

svöruðu auk þess öðrum sjö spurningalistum og foreldrar þeirra öðrum fimm.  

Fyrirlögn greiningarviðtala  

Börn 11 ára og yngri voru í sama viðtali og foreldrar en börn 12 ára og eldri og foreldrar 

þeirra voru í sitthvoru herberginu með sitt hvorn matsmann. Ef fyrirlögn var eingöngu 

framkvæmd af einum aðila þá fór hann yfir niðurstöður og lagði lokamat á allar 

upplýsingar. Ef fyrirlögn var framkvæmd af tveimur aðilum ræddu þeir sínar niðurstöður 

og lögðu sameiginlega lokamat á allar upplýsingar úr báðum viðtölum.  
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Stuðst var við forritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 24. útgáfu við 

úrvinnslu gagna. Krosstöflur voru notaðar til að reikna tíðni og kynjamun raskana eftir 

stöð. Samanburður á meðaltölum svara á spurningalistum eftir starfsstöð var fenginn með 

t-prófi. Áður en spurningalistar voru notaðir var tíðni brottfallsgilda könnuð og ef 20% af 

svörum á undirkvarða listans vantaði þá var sá undirkvarði ónothæfur. Ef spurningalisti 

stóðst brottfallsviðmið var notað meðaltal undirkvarða til að mynda skor og heildarskor. 

 

Niðurstöður 

Lýsing á úrtökum 

Sameiginlegt úrtak samanstendur af 46 þátttakendum frá BUGL og 26 þátttakendum frá 

Litlu KMS. Aldursspönn var 6 – 18 ára. Á BUGL var kynjahlutfallið 54,3% drengir og 

45,7% stúlkur. Kynjahlutföll voru jöfn á Litlu KMS. Meðalaldur á BUGL var 14 ár en 10 

ár á Litlu KMS. Smærra úrtakið samanstendur af 31 þátttakanda frá BUGL og 10 

þátttakendum frá Litlu KMS og eiginleikar þess voru svipaðir og í sameiginlegu úrtaki. 

Tíðni geð- og taugaþroskaraskana á BUGL og Litlu KMS 

Tíðni geð- og taugaþroskaraskana var reiknuð fyrir allar þær raskanir sem búið er að þýða 

í íslenskri útgáfu DSM 5 K-SADS-PL. Þunglyndis- og kvíðaraskanir voru algengastar á 

BUGL en kvíðaraskanir og áráttu- og þráhyggjuröskun voru algengastar á Litlu KMS (sjá 

töflu 1). Algengasta kvíðaröskunin sem greind var á BUGL var félagskvíðaröskun en sú 

röskun var greind í 41,3% tilfella. Tíðni aðskilnaðarkvíðaröskunar, kjörþögli, sértækrar 

fælni og almennrar kvíðaröskunar var hærri á Litlu KMS en á BUGL. Algengasta 

kvíðaröskunin sem greind var á Litlu KMS var almenn kvíðaröskun en hún var greind í 

45,8% tilfella. Aðeins einn þátttakandi á Litlu KMS uppfyllti greiningarskilmerki fyrir 

einhverja þunglyndisröskun og enginn þátttakandi á Litlu KMS uppfyllti 

greiningarskilmerki fyrir felmtursröskun. 

ADHD (athyglisbrestur með ofvirkni/hvatvísi) greining var gefin í 50% tilfella 

bæði á BUGL og Litlu KMS (sjá töflu 1). Mótþróaþrjóskuröskun var nokkuð algeng á 

báðum stöðum og var greind í 25,8% tilfella á BUGL og 50% tilfella á Litlu KMS.  

Enginn á BUGL né Litlu KMS uppfyllti greiningarviðmið fyrir bráðastreituröskun, 
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áskitu, lotugræðgi, átkastaröskun, tourette og skammvinna kipparöskun og eru þær 

raskanir því ekki gefnar upp í töflunni.  

 

Tafla 1. 

Algengi geð-og taugaþroskasakana á BUGL og Litlu KMS ásamt fjölda greininga á hvorum 

stað. 

 BUGL 

n = 46* 

Litla KMS 

n= 24* 

 n % n % 

Þunglyndisraskanir 29 63 1 4,2 

     Alvarleg þunglyndisröskun 26 56,5 1 4,2 

     Viðvarandi þunglyndi 26 56,6 0 0,0 

     Mislyndisröskun 1 2,2 0 0,0 

Kvíðaraskanir 30 65,2 16 66,7 

     Felmtursröskun 11 23,9 0 0,0 

     Víðáttufælni   8 17,4 1 4,2 

     Aðskilnaðarkvíðaröskun 6 13 6 25 

     Félagskvíðaröskun 19 41,3 7 29,2 

     Kjörþögli 0 0,0 2 8,3 

     Sértæk fælni 11 23,9 6 25 

     Almenn kvíðaröskun  18 39,1 11 45,8 

Áráttu-og þráhyggjuröskun 1 2,2 6 25 

Áfallastreituröskun     4 8,7 1 4,2 

 n = 31 n = 10 

Ámiga 1 3,2 0 0,0 

Átraskanir: 1 3,2 0 0,0 

    Sjálfsvelti  1 3,2 0 0,0 

ADHD  15 50 5 50 

Hegðunarröskun 1 3,2 0 0,0 

Mótþróaþrjóskuröskun 8 25,8 5 50 

Einhverfurófsröskun 2 6,5 0 0,0 

Kipparaskanir: 3 9,7 0 0,0 

   Hreyfi-eða hljóð kipparöskun 3 9,7 0 0,0 

Fjöldi greininga n = 31 n = 10 

Engin röskun 3 9,7 2 20 

Ein röskun 4 12,9 3 30 

Tvær raskanir 4 12,9 4 40 

Þrjár raskanir 4 12,9 0 0,0 

Fjórar eða fleiri raskanir 16 51,7 1 10 

* Tíðnitölur fyrir þunglyndisraskanir, kvíðaraskanir, áráttu-og þráhyggjuröskun og áfallastreituröskun eru úr 

sameiginlegu úrtaki, (n =70), 

**Enginn á BUGL né Litlu KMS uppfyllti greiningarviðmið fyrir bráðastreituröskun, áskitu, lotugræðgi, 

 átkastaröskun, tourette og skammvinna kipparöskun. Þessar raskanir eru því ekki teknar með í töflunni. 

***ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

Neðsti hluti töflu 1 sýnir fjölda greininga á hverri stöð fyrir sig. Flestir 

þátttakendur sem  komu frá BUGL eða 51,1% fengu fjórar eða fleiri greiningar samkvæmt 
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K-SADS-PL DSM-5 en flestir þátttakendur frá Litlu KMS eða 40% fengu tvær greiningar 

samkvæmt K-SADS-PL DSM-5. Einn þátttakandi á BUGL fékk níu greiningar, sem var 

mesti fjöldi greininga gefinn í úrtakinu. Á Litlu KMS var mestur fjöldi greininga fimm 

hjá einum þátttakanda.   

Kynjaskipting tíðni geð- og taugaþroskaraskana á BUGL og Litlu KMS 

Kynjaskipting á tíðni geð- og taugaþroskaraskana á BUGL og Litlu KMS var reiknuð 

fyrir allar þær raskanir sem búið er að þýða í íslenskri útgáfu DSM 5 K-SADS-PL. 

Niðurstöður gefa til kynna að kynjahlutfall þunglyndisraskana sé frekar jafnt. Lögð er 

áhersla á tíðnitölur frá BUGL þar sem að aðeins einn drengur á Litlu KMS uppfyllti 

greiningarviðmið fyrir þá röskun (sjá töflu 2). Niðurstöður gefa til kynna að kynjahlutfall 

kvíðaraskana sé jafnt bæði á BUGL og Litlu KMS þegar allar kvíðaraskanir eru skoðaðar 

saman. Þegar skoðaðar eru niðurstöður einstakra kvíðaraskana á BUGL sést að mesti 

kynjamunurinn er á felmtursröskun en 81,8% af þeim sem greindust með þá röskun voru 

stúlkur. Fjórir þátttakendur greindust með áfallstreituröskun á BUGL, allt stúlkur. Á Litlu 

KMS benda niðurstöður til þess að mesti kynjamunur sé á aðskilnaðarkvíðaröskun en 

66,7% þeirra sem greindust með þá röskun voru drengir. Þar sem fjöldi þátttakenda í 

úrtaki frá Litlu KMS er lítill er ekki hægt að draga frekari ályktanir um kynjahlutfall þó 

samkvæmt tölunum virðist stúlkur líklegri til að fá greiningu á félagskvíðaröskun og 

almennri kvíðaröskun (sjá töflu 2). Töluverður munur er á kynjahlutfalli áráttu-og 

þráhyggjuröskunar á Litlu KMS en 83,3% af þeim sem greindust með þá röskun voru 

stúlkur. 

 Kynjamunur var á mótþróaþrjóskuröskun á BUGL en þar voru drengir 62,5% af 

þeim sem greindust með þá röskun. Kynjamunur var lítill á ADHD en 53,3% af þeim sem 

fengu þá greiningu á BUGL voru stúlkur. Hlutföllin voru öfug á Litlu KMS þar sem tvær 

stúlkur (40%) og þrír drengir (60%) fengu ADHD greiningu. Enginn þátttakandi í 

rannsókninni uppfyllti greiningarskilmerki áskitu, lotugræðgi, átkastaröskunar, tourette 

röskunar eða skammvinnrar kipparöskunar. 
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Tafla 2. 

Kynjaskipting geð- og taugaþroskaraskana á BUGL og Litlu KMS. 

 BUGL 

n = 46 

Litla KMS 

n = 24 

 kk kvk kk kvk 

 n % n % n % n % 

Þunglyndisraskanir 14 48,3 15 51,7 1 100 0 0,0 

     Alvarleg þunglyndisröskun 13 50 13 50 1 100 0 0,0 

     Viðvarandi þunglyndi 13 50 13 50 0 0,0 0 0,0 

     Mislyndisröskun 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 

Kvíðaraskanir 15 50 15 50 8 50 8 50 

     Felmtursröskun 2 18,2 9 81,8 0 0,0 0 0,0 

     Víðáttufælni   3 37,5 5 62,5 0 0,0 1 100 

     Aðskilnaðarkvíðaröskun 3 50 3 50 4 66,7 2 33,3 

     Félagskvíðaröskun 10 52,6 9 47,4 3 42,9 4 57,1 

     Kjörþögli 0 0,0 0 0,0 1 50 1 50 

     Sértæk fælni 3 27,3 8 72,7 3 50 3 50 

     Almenn kvíðaröskun  8 44,4 10 55,6 5 45,5 6 54,5 

Áráttu-og þráhyggjuröskun 1 100 0 0,0 1 16,7 5 83,3 

Áfallastreituröskun     0 0,0 4 100 0 0,0 1 100 

 n = 31 n = 10 

 Ámiga 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Átraskanir: 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 

    Sjálfsvelti (e. anorexia) 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 

ADHD  7 46,7 8 53,3 3 60 2 40 

Hegðunarröskun 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Mótþróaþrjóskuröskun 5 62,5 3 37,5 3 60 2 40 

Einhverfurófsröskun 1 50 1 50 0 0,0 0 0,0 

Kipparaskanir: 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

   Hreyfi-eða hljóðkipparöskun 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

*Enginn á BUGL né Litlu KMS uppfyllti greiningarviðmið fyrir áskitu, lotugræðgi, 

átkastaröskun, tourette og skammvinna kipparöskun. Þessar raskanir eru því ekki teknar með í töflunni. 

**ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  

 

Víddarmælingar á alvarleika einkenna sem tengjast líðan og hegðun. 

Reiknaður var munur á meðaltölum á listunum CBCL, YSR og SDQsjálfsmat SDQforeldar eftir 

stöð en hráskor voru notuð við útreikninga (sjá töflu 3). Munur var á fjölda þátttakenda 

sem svöruðu listunum þar sem bæði YSR og SDQ gera ráð fyrir að börn séu 11 ára og 

eldri þegar þau svara þeim listum. Aftur á móti svöruðu flestir foreldrar í rannsókninni 

CBCL og SDQ foreldraútgáfunni. Einungis var skoðaður meðalmunur á heildarskorum, 

þáttum sem meta tilfinningavanda og þáttum sem meta hegðunarvanda á CBCL og YSR 

kvörðunum. Þá var einungis stuðst við meðalmun á heildarskori á SDQ foreldra-og 

sjálfsmatskvarða.  
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Marktækur munur fannst á svörum foreldra barna á BUGL og Litlu KMS á CBCL 

heildarkvarða og þáttum listans sem meta tilfinningavanda og hegðunarvanda. Því er hægt 

að álykta um að foreldra barna á BUGL meti líðan og hegðun barna sinna verri en 

foreldrar barna á Litlu KMS (sjá töflu 3). Enginn marktækur munur fannst á svörum 

foreldra á Litlu KMS og BUGL á SDQ heildarkvarða og því ekki hægt að álykta um að 

munur sé á svörum foreldra eftir stað. Enginn marktækur munur fannst á svörum barna á 

BUGL og Litlu KMS á YSR né SDQ. Því er ekki hægt að segja til um hvort munur sé á 

svörum barna á sjálfsmatskvörðum eftir stað (sjá töflu 3) 

Tafla 3. 

Meðalmunur skora á CBCL, YSR og SDQ á BUGL og Litlu KMS. 

 BUGL Litla KMS   

 n = 45 n = 23-24   

 M (Sf) M (Sf) t P 

CBCL heildarvandi 76,2 (24,6) 46,4 (19,6) 5,02 <0,001* 

  CBCL tilfinningavandi 28,9 (10,7) 15,7 (6,3) 6,39 <0,001* 

  CBCL hegðunarvandi 18,0 (10,9) 12,1 (9,0) 2,23 0,03* 

SDQ heildarvandi: Foreldrar 18,9 (4,2) 18,3 (3,9) 0,56 0,58 

 BUGL 

n = 30-38 

Litla KMS 

n = 5 

  

 M (Sf) M (Sf)   

YSR heildarvandi 95,0 (31,2) 80,4 (13,7) 1,02 0,31 

   YSR  tilfinningavandi 29,6 (14,3) 21,2 (7,1) 1,29 0,21 

   YSR hegðunarvandi 19,5 (8,0) 17,4 (4,9) 0,58 0,57 

SDQ heildarvandi: Börn  18,0 (6,5) 19,2 (4,2) -0,39 0,70 

*marktækt við vendigildi p<0,05 

** CBCL, Child Behavior Checklist; SDQ, Strengths & Difficulties Questionnaires; YSR, Youth Self-Report. 

Reiknaður var kynjamunur á meðaltölum á listunum CBCL, YSR og SDQ á Litlu 

KMS og BUGL. Ekki var þó hægt að reikna kynjamun á YSR og SDQ sjálfsmatskvarða 

á Litlu KMS þar sem  einungis fjórar stúlkur og einn drengur svöruðu þeim listum (sjá 

töflu 4). 

 Marktækur munur var á svörum stúlkna og drengja á BUGL á sjálfsmatskvarða 

YSR, bæði þegar litið er á svör á heildarkvarða sem og á þætti sem metur tilfinningavanda 

(sjá töflu 4). Enginn kynjamunur fannst á svörum drengja og stúlkna á sjálfsmatskvarða 

SDQ á BUGL og því ekki hægt að álykta um að munur sé á svörum. Enginn marktækur 

kynjamunur fannst á svörum foreldra barna á BUGL né á Litlu KMS á CBCL og SDQ og 

því ekki hægt að álykta um mun (sjá töflu 4). 
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Tafla 4. 

Meðalmunur skora á CBCL, YSR og SDQ á BUGL og Litlu KMS eftir kyni. 

 BUGL  

 kk kvk  

 n  = 30 – 45 n = 5 – 23  

 M (Sf) M (Sf) t p 

CBCL heildarvandi 73,4 (27,3) 79,3 (21,5) -0,81 0,24 

  CBCL tilfinningavandi 26,2 (10,9) 32,0 (9,9) -1,85 0,07 

  CBCL hegðunarvandi 18,7 (11,4) 17,1 (10,4) 0,51 0,61 

YSR heildarvandi 74,1 (26,7) 113,9 (21,8) -5,05 <0,001* 

   YSR tilfinningavandi 20,8 (12,7) 37,1 (11,0) -4,31 <0,001* 

   YSR hegðunarvandi 17,0 (6,7) 21,7 (8,5) -1,90 0,65 

SDQ heildarvandi: Foreldrar 19,4 (3,7) 18,3 (4,7) 0,84 0,40 

SDQ heildarvandi: Börn  17,3 (5,7) 18,7 (7,1) -0,60 0,56 

 Litla KMS** 

 

 

 

 kk kvk  

 n = 12 – 14 

 

n = 9 - 12  

CBCL heildarvandi 43,0 (22,1) 49,6 (17,5) -0,80 0,42 

  CBCL tilfinningavandi 13,8 (5,8) 17,4 (6,5) -1,39 0,18 

  CBCL hegðunarvandi 11,7 (9,2) 12,6 (9,2) -0,24 0,81 

SDQ heildarvandi: Foreldrar 17,5 (2,9) 19,2 (4,7) -1,06 0,30 

*Marktækt við vendigildi 0,05 

** Ekki var hægt að reikna meðal kynjamun á Litlu KMS á sjálfsmatslistum SDQ og YSR vegna smæðar úrtaksins. 

*** CBCL, Child Behavior Checklist; YSR, Youth Self-Report; SDQ , Strengths & Difficulties Questionnaires. 
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Umræða 

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á tíðni og dreifingu geð- og 

taugaþroskaraskana barna og unglinga í klínísku þýði. Bornar voru saman tölur frá 

ríkisrekinni stofnun (BUGL) og tölur frá einkarekinni sálfræðistofu (Litlu 

kvíðameðferðarstöðinni) ásamt því að skoða mun á alvarleika einkenna með 

víddarmælingum milli stöðva. Í eftirfarandi kafla verður einnig gerður samanburður á 

tíðnitölum frá BUGL úr fyrri rannsóknum og víddarmælingar á alvarleika einkenna 

bornar saman við aðrar rannsóknir (Árný Jóhannesdóttir, 2017; Berg-Nielsen og Dahl, 

2003). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tíðni þunglyndisraskana sé töluvert 

hærri á BUGL en á Litlu KMS, sem samræmist vel þeirri staðreynd að oftast eru veikari 

einstaklingar sem leita til BUGL en Litlu KMS. Tíðni kvíðaraskana var nokkuð jöfn á 

báðum stöðum. Tíðni kvíða- og þunglyndisraskana var hærri en fyrri rannsóknir á BUGL 

hafa sýnt þar sem notast var við blandaðar aðferðir í greiningarferli, eins og kom fram í 

inngangi (Árný Jóhannesdóttir, 2017). Tölur Árnýjar eru frá 2013 og hefur  

geðheilbrigðiskerfið breyst töluvert síðan þá. BUGL er mun virkari í samráði við 

heilsugæslur auk þess sem þar starfa mun fleiri sálfræðingar nú en 2013. Þetta hefur leitt 

til þess að þyngd mála hefur aukist á BUGL þar sem lítið er um miðlungs alvarleg mál 

þar sem heilsugæslurnar hafa á síðustu árum byrjað að þjónusta þau mál. (Embætti 

landlæknis, 2018). Þessi staðreynd gæti að hluta til skýrt hærri tíðni. Önnur skýring er 

hvernig greiningarferlið fer fram. Rannsóknir hafa sýnt að óstöðluð greiningarviðtöl ná 

verr utan um tilfinningaraskanir heldur en stöðluð greiningarviðtöl, þar af leiðandi gæti 

tíðni þunglyndis- og kvíðaraskanna verið vanmetin ef stuðst er einungis við óstöðluð 

greiningarviðtöl (Lauth o.fl., 2008). Niðurstöður rannsóknar þar sem K-SADS-PL var 

notað til að greina úrtak barna og unglinga í Noregi sýna svipaðar niðurstöður, þ.e. að 

tíðni kvíðaraskana var mun hærri þegar matsaðferðir voru staðlaðar (33%) heldur en 

blandaðar (5%), sem er algengt á barnageðdeildum (Hansen, Oerbeck, Skirbekk og 

Kristiensen, 2016). Fagaðilar verða því að hafa augun meira opin gagnvart 

kvíðaröskunum barna. Ómeðhöndluð kvíðaröskun getur haft í för með sér aukna áhættu 

á þunglyndi, vímuefnaröskunum og öðrum alvarlegum vandkvæðum á unglings- og 

fullorðinsárum (Costello o.fl., 2003; Kendall o.fl., 2010; Riordan og Singhal, 2018). 
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Þegar tíðni einstakra kvíðaraskana var skoðuð sást að dreifingin var mismunandi 

eftir stað. Tíðni aðskilnaðarkvíðaröskunar, almennrar kvíðaröskunar, sértækrar fælni og 

kjörþögli var hærri á Litlu KMS en á BUGL. Tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar var hærri 

á Litlu KMS en BUGL. Áhugavert er að benda á að enginn á Litlu KMS uppfyllti 

greiningarskilmerki fyrir felmtursröskun en það gæti stafað af því að meðalaldur var lægri 

þar en á BUGL og felmtursröskun þekkist frekar hjá eldri börnum (American Psychiatric 

Association, 2013). Líklegt er að margir leiti til Litlu KMS einmitt út af kvíðavanda þó 

að stöðin taki einnig á móti einstaklingum sem kljást við annan geðrænan vanda. Tíðni 

áfallastreituröskunar var hærri á BUGL en á Litlu KMS sem er í samræmi við að BUGL 

eigi að þjónusta veikustu einstaklingana. Áhugavert var að sjá að helmingur af 

þátttakendum frá BUGL og Litlu KMS uppfylltu greiningarskilmerki fyrir ADHD. Búast 

mætti við að tíðnin væri hærri á BUGL þar sem sú stofnun tekur gjarna á móti flóknari 

vanda en Litla KMS. Vert er þó að nefna að ekki er vitað hve alvarleg einkenni börnin 

með ADHD voru með þar sem það var ekki tilgangur rannsóknar að athuga það.  

 Þegar skoðaður er fjöldi greininga hjá þátttakendum eftir stöð er augljóst að 

þátttakendur frá BUGL eru margir hverjir að kljást við flóknari og margþættari vanda 

samanborið við þátttakendur frá Litlu KMS. Á BUGL voru flestir þátttakendur með fjórar 

eða fleiri raskanir en flestir á Litlu KMS með tvær raskanir. Nauðsynlegt er því að notuð 

séu stöðluð mælitæki við greiningar barna til hægt sé að ná utan um allan vanda barnsins. 

  Kynjaskipting þunglyndisraskana var frekar jöfn á BUGL en aðeins einn drengur 

uppfyllti greiningarviðmið fyrir einhverja þunglyndisröskun á Litlu KMS. Þessi 

kynjaskipting er frábrugðin fyrri rannsóknum frá BUGL þar sem hærra hlutfall stúlkna 

fékk þunglyndisgreiningu (Árný Jóhannesdóttir, 2017).  Hér gæti ýmislegt spilað inn í. 

Ein skýring er sú að þegar blandaðar aðferðir eru notaðar við greiningar að þá sé almennt 

meiri vinna sé lögð í mat á þunglyndiseinkennum hjá stelpum en strákum (Thienemann, 

2004). Önnur skýring gæti verið að lítil vinna sé lögð í að skima eftir 

þunglyndiseinkennum meðal drengja sem koma með tilvísun á BUGL í tengslum við 

ADHD og/eða mótþróaþrjóskuröskunar einkenni (Jensen og Weisz, 2002). Hér er líka 

vert að benda á að aðeins ein stelpa á BUGL uppfyllti greiningarviðmið fyrir 

mislyndisröskun (e. Disruptive Mood Dysregulation disorder) sem er ný röskun 

samkvæmt DSM-5.  
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Ef skoðaðar eru allar kvíðaraskanir saman er kynjahlutfall jafnt á báðum stöðum. 

Þegar skoðaður er kynjamunur einstakra kvíðaraskana sést að fleiri drengir en stúlkur 

greindust með aðskilnaðarkvíðaröskun á Litlu KMS. Mesti kynjamunurinn á BUGL er á 

felmtursröskun þar sem töluvert fleiri stúlkur en drengir uppfylltu greiningarviðmið fyrir 

þá röskun. Kynjahlutfall er þó jafnara en búast mætti við miðað við fyrri rannsóknir á 

BUGL þar sem hærra hlutfall stúlkna greindist með kvíðaröskun (Árný Jóhannesdóttir, 

2017). Þessar niðurstöður eru hins vegar í samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á lítinn kynjamun þegar notast er við K-SADS-PL við greiningar (Hansen o.fl., 

2016). Því gæti það sama verið upp á teningnum varðandi kvíðaraskanir og 

þunglyndisraskanir; að annað hvort sé verið að einblína frekar á kvíðaeinkenni hjá 

stúlkum en drengjum sem vísað er á BUGL þegar notaðar eru blandaðar 

greiningaraðferðir, eða að úthverfar raskanir hjá drengjum valdi því að ekki sé skimað 

nægilega fyrir tilfinningaröskunum hjá þeim (Jensen og Weisz, 2002; Thienemann, 

2004). Kynjahlutfall ADHD greininga er jafnt á milli stöðva. Hér er einnig minni 

kynjamunur en búast mætti við miðað við fyrri rannsóknir á BUGL þar sem hærra hlutfall 

drengja en stúlkna greindist með ADHD (Árný Jóhannesdóttir, 2017). Samkvæmt þessum 

niðurstöðum er því mikilvægt að skimað sé fyrir ADHD einkennum bæði hjá stúlkum og 

drengjum sem sækja þjónustu á BUGL og Litlu KMS. 

Erfitt er að segja til um hvort munur sé á alvarleika einkenna eftir stöð út frá 

niðurstöðum sjálfsmatslista SDQ og YSR. Hins vegar benda niðurstöður foreldramats á 

CBCL til að foreldrar barna á BUGL meti hegðun og líðan barna sinna verri en foreldrar 

á Litlu KMS. Þessar niðurstöður koma að vissu leyti á óvart þar sem BUGL er nokkurs 

konar endastöð fyrir börn og unglinga á Íslandi. Þar af leiðandi mætti búast við því að 

bæði börn og foreldrar þeirra sem sækja þjónustu BUGL greini frá verri líðan og hegðun 

en börn frá Litlu KMS, en ekki bara foreldrarnir. Vert er  að minnast á að þó  munurinn á 

sjálfsmatslistum hafi ekki verið marktækur þá voru meðaltölin á listum frá þátttakendum 

frá BUGL alltaf hærri en þeirra frá Litlu KMS. Óvíst er með próffræðilega eiginleika 

þessara lista í íslenskri þýðingu og gæti því verið að þeir séu ekki grípa nægilega vel mun 

á þátttakendum. Líklegt er því samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að BUGL sé að 

taka móti börnum og unglingum með flóknari vanda en þeir sem  Litla KMS tekur á móti. 

 Ef bornar eru saman niðurstöður CBCL og YSR á BUGL við niðurstöður úr 

norskri rannsókn á hópi barna sem sóttu meðferð á göngudeild, sést áhugavert mynstur 
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(Berg-Nielsen og Dahl, 2003). Foreldrar barna á BUGL meta hegðun og líðan barna sinna  

verri en foreldrar í Noregi bæði á kvörðum sem meta tilfinningavanda og hegðunarvanda. 

Sama mynstur sést þegar borin eru saman meðaltöl á YSR og þá er sérstaklega munur á 

alvarleika einkenna á þætti sem metur tilfinningavanda. Nauðsynlegt er að minnast á að 

einungis mæður svöruðu CBCL og YSR í rannsókn Berg-Nielsen og Dahl (2003) en bæði 

mæður og feður þeirra svöruðu spurningalistunum í úrtakinu frá BUGL. Þetta bendir til 

að BUGL sé að þjónusta börn með alvarlegri vanda en aðrar svipaðar stofnanir í Noregi. 

Styrkleikar og takmarkanir  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að notaðar voru staðlaðar matsaðferðir og 

greiningarviðtal sem byggir á DSM-5. Ásamt því að MS-nemar sem lögðu K-SADS-PL 

fyrir höfðu fengu ítarlega þjálfun áður en fyrirlögn hófst. Að lokum má nefna að þetta er 

óskekkt úrtak þar sem öllum nýkomum á BUGL og Litlu KMS frá janúar fram í mars var 

boðin þátttaka. Helstu takmarkanir eru að þar sem rannsóknin gengur að miklu leyti út á 

að bera saman BUGL og Litlu KMS væri ákjósanlegast að hafa svipaðan fjölda 

þátttakenda frá hvorum stað. Töluvert fleiri þátttakendur komu frá BUGL sem flækir 

samanburð. Einnig hafa próffræðilegir eiginleikar sumra mælitækjanna ekki verið 

nægilega vel kannaðir á Íslandi.  

Næstu skref 

Áhugavert væri að sjá hvort  tíðni úr stærra úrtaki héldist svipuð og í þessari rannsókn. 

Einnig væri áhugavert að kanna á kerfisbundnari hátt í íslensku úrtaki mun á tíðni 

greininga sem gefnar eru með óstöðluðu greiningarviðtali annars vegar og stöðluðu 

greiningarviðtali hins vegar. Auk þess að skoða tíðni greininga frá fleiri stofnunum sem 

veita greiningu eða meðferð á geðrænum vanda þar sem faraldsfræðilegar tölur um 

geðrænan vanda barna og unglinga eru mikilvægar upp á forvarnir, skimum og meðferð 

geðraskana (Costello, Burns, Angold og Leaf, 1993; Costello, Foley og Angold, 2006; 

Gudmundsson o.fl.,  2013) 
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Ályktun 

Þessi rannsókn veitir mikilvægar upplýsingar um tíðni geð- og taugaþroskaraskana barna 

og unglinga í klínísku þýði. Hún gefur til kynna að börn sem vísað er á BUGL séu að 

kljást við alvarlegri vanda en jafnaldrar þeirra á norskum barnageðdeildum. Einnig 

undirstrikar hún þá þörf til að vanda til verka þegar kemur að greiningum. Stöðluð 

greiningarviðtöl eru ákjósanlegur kostur til að hægt sé ná utan allan þann vanda sem hrjáir 

barnið og til að minnka skekkju á hugsanlegum fyrirfram gefnum hugmyndum um 

kynjamun. 
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Viðauki 1 

UPPLÝST SAMÞYKKI FYRIR ÞÁTTTÖKU Í 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á PRÓFFRÆÐILEGUM EIGINLEIKUM 

Á DSM-5 ÚTGÁFU AF SCHEDULE FOR AFFECTIVE DISORDERS AND 

SCHIZOPRENIA FOR SCHOOL AGED CHILDREN – PRESENT AND 

LIFETIME VERSION (K-SADS-PL)  

ÉG STAÐFESTI ÞÁTTTÖKU MÍNA Í VERKEFNINU 

Ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem mér voru afhentar, hef fengið 

tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og 

útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að 

ég taki þátt í rannsókninni og leyfi barni mínu einnig að taka þátt. Mér er ljóst, þó ég 

hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, að ég get stöðvað þátttöku barnsins 

hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á þá sálfræði- og/eða læknisþjónustu sem 

barnið fær eða á rétt á í framtíðinni. 

 Ég hef fengið upplýsingar um hvað felst í verkefninu. Rannsakendur munu 

leggja greiningarviðtal (K-SADS-PL DSM-5 útgáfa) fyrir okkur (foreldra) og barnið okkar. 

Við munum einnig svara spurningalistum. Ég samþykki að viðtalið verði tekið upp á 

hljóðband til þess að meta nákvæmni spyrjanda. Ég samþykki líka að gögnin 

(ópersónugreinanleg) verði sameinuð öðrum rannsóknum í framtíðinni. 

Staður og dagsetning Undirskrift foreldris/forráðamanns 
 
 

 

 Nafn foreldris/forráðamanns með 
prentstöfum 

 

Staður og dagsetning Undirskrift foreldris/forráðamanns 
 
 

 

 Nafn foreldris/forráðamanns með 
prentstöfum 

 

Staður og dagsetning Undirskrift þess sem leggur samþykkið 
fyrir 

 
 

 

 Nafn þess sem leggur fyrir með 
prentstöfum 

 



34 

 

Viðauki 2 

UPPLÝST SAMÞYKKI FYRIR ÞÁTTTÖKU Í 

ÍSLENSK STAÐFÆRSLA OG MAT Á PRÓFFRÆÐILEGUM 

EIGINLEIKUM Á DSM-5 ÚTGÁFU AF SCHEDULE FOR 

AFFECTIVE DISORDERS AND SCHIZOPRENIA FOR SCHOOL 

AGED CHILDREN – PRESENT AND LIFETIME VERSION (K-

SADS-PL)  

ÉG STAÐFESTI ÞÁTTTÖKU MÍNA Í VERKEFNINU 

Ég hef fengið upplýsingar um þetta verkefni. Ég hef fengið tækifæri til að 

spyrja spurninga um verkefnið og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á 

því sem ég skildi ekki. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að þátt í 

verkefninu. Ég veit að, þó ég hafi skrifað undir þá get ég hætt hvenær sem 

er án þess að útskýra af hverju og án þess að það hafi áhrif á þá sálfræði- 

og/eða læknisþjónustu sem ég á rétt á núna og í í framtíðinni. 

 Ég hef fengið upplýsingar um hvað felst í verkefninu. Rannsakendur 

munu leggja viðtal (K-SADS-PL DSM-5 útgáfa) fyrir mig og foreldra mína. 

Við munum líka svara spurningalistum. Ég samþykki að viðtalið verði tekið 

upp á hljóðband til þess að meta nákvæmni spyrjenda. Ég samþykki líka að 

gögn (ópersónugreinanleg, þ.e. engar upplýsingar sem hægt er að rekja til 

mín) verði sameinuð öðrum rannsóknum í framtíðinni. 

Staður og dagsetning Undirskrift þátttakanda (12-18 ára) 
 
 

 

 Nafn þátttakanda með prentstöfum 
 

Staður og dagsetning Undirskrift þess sem leggur samþykkið 
fyrir 

 
 

 

 Nafn þess sem leggur fyrir með 
prentstöfum 

 

 

 


