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Útdráttur 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Sc. -prófs við sálfræðideild Háskóla Íslands á 

vormisseri 2021. Verkefnið var unnið í samvinnu með Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar 

til þess að athuga reynslu foreldra barna sem voru í greiningarferli á tímum þar sem aðgengi að 

þjónustu ÞHS var skert af völdum heimsfaraldursins sem geyst hefur síðan 2020.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort reynsla foreldra af fjargreiningarferlinu hafi 

verið jákvæð, hvort foreldrar á landsbyggðinni kysu sér frekar fjargreiningu í framhaldi af 

COVID-19 heimsfaraldrinum og hvort reynsla foreldra á fjargreiningarferlinu sé háð skólastigi 

barnsins. Framkvæmd fólst í skoðanakönnun sem lögð var fyrir foreldra barna í greiningarferli 

hjá ÞHS. Unnið var með gögnin úr könnuninni og niðurstöðurnar voru þær að foreldrar voru 

almennt ánægðir með fjargeðþjónustuna sem ÞHS hafði upp á að bjóða. Þeir sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni voru jafn líklegir til að þiggja fjargeðþjónustu þegar 

COVID-19 heimsfaraldrinum lýkur. Einnig var ekki hægt að finna nein áhrif skólastigs barns á 

ánægju foreldra með fjargreiningarferlið. 
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Reynsla foreldra af fjargreiningarferli á Þroska- og hegðunarstöð á tímum COVID-19 

heimsfaraldurs. 

 
Við búum í heimi sem er fullur tækifæra, upplifana og ævintýra. Á hverjum degi uppgötvum við 

eitthvað nýtt um þennan stóra heim sem umlykur okkur og möguleika hans. Heimurinn er því 

stöðugt að koma okkur á óvart sem getur gefið lífi okkar lit. En lífið er þó ekki alltaf dans á rósum 

og heimurinn á það stundum til að koma okkur í opna skjöldu. Síðasta árið hefur heimssamfélagið 

fengið að finna fyrir því að óvæntar uppákomur þessa stóra heims eru ekki alltaf okkur til góðs. 

Öll heimsbyggðin fór á aðra hliðina þegar heimsfaraldur af völdum kóróna veirunnar (COVID-19) 

stakk niður kollinum með ýmsum afleiðingum. Nú þegar COVID-19 faraldurinn hefur herjað á 

heiminn hafa mörg lönd þurft að leggja tímabundið niður starfsemi á ýmsum stöðum samfélagsins 

til þess að draga úr fjölda smita. Fólk sem hefur haft tök á því, hefur sinnt störfum sínum heima 

við. Margir vinnustaðir hafa komist að því að stór hluti starfsemi þeirra geti verið framkvæmd í 

fjarvinnu og starfsfólk jafnvel unnið heima hjá sér í stað þess að mæta á vinnustaðinn. 

Með framþróun tækninnar eru fjarfundakerfi orðin aðgengilegri og hefur mikið notagildi fyrir 

stofnanir og fyrirtæki. Þegar lokanir og samkomubönn skullu á þjóðir um allan heim hafa þessi 

fjarskiptakerfi rokið upp vinsældalistann. Þróun nýrrar tækni og greinargerða sem tengjast 

fjarskiptum í gegnum netið hafa töluvert aukist á árunum 2020-21 (Khan, 2021).  

Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar er hluti af þessum vinnustöðum sem hafa þurft að 

takmarka starfsemi sína. Til þess að meta hvort ákjósanlegt sé að halda fjargreiningum áfram þarf 

að vita hvort að fyrirkomulag greiningar í gegnum fjarfundi sé ánægjulegt, gagnlegt og þægilegt 

fyrir börnin og foreldrana. Börnin sem koma til Þroska- og hegðunarstöðvarinnar í greiningu eru 

mörg hver greind með einhvers konar taugaþroskaröskun eða frávik í hegðun og þroska sem hefur 

mikil áhrif á ýmis þætti daglegrar virkni barnanna og fjölskyldna þeirra. 

 

Frávik í þroska og hegðun 

Frávik í þroska, hegðun og líðan barna eru mörg og hafa misjafnlega mikil áhrif á líf barna og 

þeirra í kringum þau eru. Algengt frávik í líðan barna eru kvíðaraskanir. Kvíðaraskanir eru af 

ýmsum toga og geta bæði börn og fullorðnir verið haldin kvíða. Það er þó oft þannig að ef barn 

greinist með kvíðaröskun þá sé annað eða báðir foreldrarnir einnig með einhverskonar 

kvíðaröskun. Til dæmis má nefna að félagsleg kvíðaröskun er meira áberandi í fjölskyldum barna 
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sem greinst hafa með félagskvíðaröskun (Telman, Van Steensel, Maric, & Bögels, 2018). Það 

virðist líka vera að mæður barna sem haldin eru félagskvíðaröskun upplifa meiri kvíða við 

félagslegar aðstæður en mæður barna með annras konar kvíðaraskannir. Einnig eru feður barna 

með félagskvíðaröskun að jafnaði meira þunglyndir og kvíðnir en feður barna með aðrar 

kvíðaraskanir (Halldorsson, Draisey, Cooper, & Creswell, 2018). Þetta gefur okkur vísbendingu 

um að kvíði hafi sterk fjölskyldutengsl og að sumar tegundir kvíða, eins og félagskvíði, gangi 

meira í fjölskyldum barna með kvíðaröskun. Börn sem haldin eru kvíðaröskunum eins og almennri 

kvíðaröskun í æsku eru almennt líklegri til að þróa með sér aðrar kvíðaraskanir eða þunglyndi á 

unglingsárunum. Hugræn atferlismeðferð hefur þó reynst vel við meðferð á almennri kvíðaröskun 

sem og öðrum kvíðaröskunum hjá börnum og fullorðnum (Payne, Bolton, & Perrin, 2011). 

Kvíðaraskanir barna eru því margslungnar og oft erfitt að gera sér nákvæmlega grein fyrir þeim 

samslætti sem getur verið á milli þeirra og annarra raskana. En faraldsfræðilega rannsóknir benda 

þó til þess að vegna aukinna gæða þeirra mælitækja sem notuð eru við mat á kvíðaröskunum barna 

sé mynd okkar af sambandi kvíðaraskanir við aðra þætti alltaf að skýrast betur (Costello, Egger, 

& Angold, 2005). Kvíði og annars konar frávik á líðan geta því spilað stórt hlutverk í lífi barns, en 

það geta frávik í hegðun einnig gert. 

Mótþróaþrjóskuröskun er ein af þeim algengustu röskununum sem greindar eru meðal 

barna. Röskunin lýsir sér sem endurtekið mynstur af neikvæðri hegðun, mótlæti og fjandsemi í 

garð yfirvalda. Hegðunin verður að vera óviðeigandi fyrir þroskastig einstaklings (Hamilton og 

Armando, 2008). Mótþróaþrjóskuröskun hefur augljós neikvæð áhrif á daglegt líf þeirra sem 

greinast með hana. Í kringum 3% barna uppfylla skilyrði raskaninnar (Roberts, Roberts & Xing, 

2006). Hegðunarröskun (e. Conduct Disorder) er röskun nátengd mótþróaþrjóskuröskun en er hins 

vegar alvarlegri. Hegðunarröskun er skilgreind í Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-V), sem endurtekið hegðunarmynstur sem felur í sér brot á réttindum annarra, 

andfélagslega hegðun eða að einstaklingur brýtur samfélagslegar venjur á hátt sem er ekki í 

samræmi við aldur og þroska. Einkenni eru yfirleitt ýgi, tíðar lygasögur, stroku tilraunir og jafnvel 

skemmdarverk. Talið er að í kringum 12% drengja og 7% stúlkna uppfylli greiningarskilyrði 

raskaninnar (Nock, Kazdin, Hiripi & Kessler, 2006). Það er því að mörgu að taka þegar kemur að 

frávikum í hegðun og það sama má segja um frávik í þroska. 

Taugaþroskaraskanir er yfirflokkur raskanna sem birtast oftast snemma í þroskaferli barna. 

Þessar raskanir hafa oftast neikvæð áhrif á persónu- og félagslíf einstaklinga og örðugleikar geta 
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verið í námi og starfi. Erfiðleikar í samskiptum, hegðun, minni og annarri virkni á starfsemi 

taugakerfisins geta verið til staðar hjá einstaklingum sem þjást af taugaþroskaröskunum. Raskanir 

sem flokkast undir taugaþroskaraskanir stafa yfirleitt af truflunum í þroska heilans (Taphar, 

Cooper og Rutter, 2017). Margar raskanir geta flokkast undir taugaþroskaraskanir, þar á meðal 

einhverfurófsröskun (ASD), athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD), hegðunarröskun (CD), 

mótþróaþrjóskuröskun (ODD), þroskahömlun, málraskanir og kipparaskanir. Aðrar sjaldgæfari 

taugaþroskaraskanir eru flogaveiki, og heilalömun (Taphar, Cooper og Rutter, 2017). Í þróuðum 

löndum er algengi taugaþroskaraskanna á meðal barna á aldrinum 3-17 ára talið vera í kringum 

15%  og jafn vel hærra í þróunarlöndum (Boyle o.fl., 2011). Algengara er að strákar greinist með 

einhverskonar taugaþroskaröskun. Hér verður aðallega fjallað um ADHD, ASD, CD og ODD. 

ADHD kemur fyrst fram í barnæsku og eru einkenni raskaninnar  skortur á athygli, 

skipulagi, ofvirkni og hvatvísi. Athyglisbrestur verður til þess að einstaklingur geti ekki einbeitt 

sér lengi í einu að verkefnum og virðist ekki hlusta þegar talað er við hann. Ofvirkni, eins og orðið 

gefur til kynna, verður til þess að erfitt er fyrir einstaklinginn að sitja kyrr eða bíða. Einkenni 

raskaninnar verða að vera í ósamræmi við aldur eða þroskastig einstaklingsins (APA, 2013). Gert 

hefur verið grein fyrir ýmsum þáttum sem gætu spilað hlutverk í þróun raskaninnar. Vitað er að 

erfðir spila lykilhlutverk í birtingu raskaninnar. Rannsóknir á tvíburum hafa leitt í ljós að arfgengi 

ADHD er í kringum 76%, sem er í takt við aðrar raskanir á borð við einhverfurófsröskun og 

geðklofa (Thapar og Cooper, 2016). Algengi ADHD í samfélaginu hefur sýnt sig til að vera allt 

frá 20% fólks til 52%, á meðan 30% þeirra sem eru með ADHD greinast með annars konar 

fylgikvilla (Hansen, Oerbeck, Skirbekk, Petrovski og Kristensen, 2018).  

Einhverfurófsröskun felur í sér ákafa skerðingu í mannlegum samskiptum og skertan 

skilning á ýmsum boðskiptum. Einhverfu fylgir einnig áráttukennd og endurtekin hegðun og 

afmarkað áhugasvið (APA, 2013).  Einkenni raskaninnar geta verið gríðarlega hamlandi fyrir 

daglegt líf þeirra sem eru á einhverfurófinu sem og ástvinum og fjölskyldu þeirra. Algengi 

einhverfurófsröskunar er líklega á bilinu 2,3-10,3%. Af þeim sem greinast með einhverfu eru 7,2-

15,4% þeirra sem greinast með einhvers konar fylgiröskun (Hansen o.fl., 2018). 

 

Líf barna og foreldra barna með taugaþroskaröskun 

Þegar barn er greint með taugaþroskaröskun hefur það ekki bara áhrif á líf þess heldur 

einnig þeirra sem næst þeim standa. Greining af þessu tagi getur bæði verið mikið áfall en einnig 

ákveðinn léttir þar sem margir hafa lengi leitað svara við vanda barnsins síns. Oft greiðir greining 
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leiðina að hinum ýmsu úrræðum sem eru til staðar til að takast á við þær áskoranir sem barn og 

fjölskylda munu standa frammi fyrir. Áskoranir eru margar og misjafnar eftir þeim vanda sem 

verið er að glíma við og geta þær haft mikil áhrif á líf barna, foreldra og systkina. 

 Þegar barn er greint með einhverfurófsröskun getur vandinn verið mjög misjafn og 

persónubundinn. Að ala upp barn með einhverfu hefur í för með sér áskoranir og hindranir sem 

ekki verða á vegi foreldra sem eiga börn sem ekki eru með einhverfuröskun. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að foreldrar barna sem eru með einhverfurófsröskun upplifi meiri streitu en foreldrar 

barna sem ekki eru með einhverfurófsröskun (Padden & James, 2017; Rao & Beidel, 2009; 

Schieve o.fl., 2008).  Langvarandi streita getur haft mikil andleg sem og líkamleg áhrif á fólk. 

Streitan sem fylgir því að ala upp börn getur verið langvarandi, sérstaklega þegar um barn með 

sérþarfir er að ræða. Foreldrar barna með einhverfurófsröskun eru líklegri til þess að greina frá 

fleiri veikindum og verri heilsu en foreldrar barna sem ekki eru með slíka röskun, sem oft er tengt 

við aukið stress þeirra (Allik o.fl, 2006; Smith o.fl, 2012). Mæður einhverfra barna eru líklegri til  

að lifa við lélegri líkamsheilsu en venjulegt er. Þessi líkindi á verri heilsu mæðra sem eiga börn á 

rófinu hafa verið tengd við virkni og hegðunarvandamál barnsins (Allik o.fl, 2006). Mæður barna 

með þroskaraskanir hafa lýst yfir meiri þreytu, kvíða og stressi en feður hvað varðar umönnun 

barnsins á sjálfsmatslistum. Mæður greina einnig oftar frá heilsutengdum vandamálum fremur en 

feður. Þetta gefur okkur  vísbendingar um að áhrif þroskaraskanna á foreldri kunni að vera misjöfn 

eftir kyni (Hedov, Annerén & Wikblad, 2000; Hastings og Brown, 2002; Hastings, 2003). 

Foreldrar barna með einhverfu geta fundið fyrir því að þau séu dæmd fyrir slæma hegðun eða 

reiðiköst barna þeirra og þá sérstaklega í félagslegum aðstæðum. Einhverfa sést ekki utan á fólki 

og því getur það gerst að fólk líti á einhverf börn sem óþekka krakka þegar það þekkir ekki baksögu 

eða röskun barnsins. Þetta getur leitt til þess að foreldrar finni fyrir því að þeir séu dæmdir af 

ókunnugum fyrir að geta ekki haft hemil á barninu sínu, sem á í raun við mun víðtækari vanda að 

glíma (Ludlow, Skelly & Rohleder, 2011).  Hegðun barna með einhverfu er auðvitað ekki bara 

eitthvað sem hefur áhrif í félagslegum aðstæðum heldur líka heima við og í skóla. Reiðiköst, 

endurtekin hegðun eða árásargjörn hegðun eru uppákomur sem eiga sér stað þegar barn er heima 

við eða í skóla og getur aukist ef að rútína barns truflast. Þetta getur haft mikil áhrif á fjölskyldu 

líf og valdið áhyggjum, stressi og erfiðleikum í hversdags lífi barnsins og fjölskyldunnar. Einhverf 

börn og foreldrar þeirra geta einnig upplifað ákveðna félagslega einangrun vegna erfiðleika 

barnsins í félagslegum aðstæðum, þau fá ekki boð í afmælisveislur eða eiga erfitt með að eignast 
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vini þar sem þau eru talin frábrugðin öðrum börnum. Þetta getur orðið til þess að börnin og 

foreldranir upplifi sig sem vinafá og finni lítinn stuðning frá samfélaginu í kringum sig (Ludlow, 

Skelly & Rohleder, 2011). Stuðningur við foreldra barna með einhverfu getur skipt sköpum hvað 

varðar líðan og heilsu þeirra og barna þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á það aðgengi að stuðning 

stofnanna og samfélagsins getur haft góð áhrif á líkamlega og andlega heilsu foreldra (Ruiz-

Robledillo,  González-Bono & Moya-Albiol, 2013;Robinson & Weiss, 2020). Jafnvel það eitt að 

skynja það að félagslegur stuðningur sé til staðar getur haft góð áhrif og fólk telur sig betur í stakk 

búið til að takast á við þær áskoranir sem verða á vegi þeirra og upplifi sig ekki eins einsamalt 

(Robinson & Weiss, 2020). Áhrif þess að hafa barn með einhverfu í fjölskyldunni ná ekki aðeins 

til foreldra heldur einnig til systkina. Það að eiga systkini á einhverfurófinu getur leitt til bæði 

jákvæðra og neikvæðra upplifana í æsku sem og á fullorðins árum. Reynsla þeirra er því blönduð 

og það neikvæða er tekið með því jákvæða. Systkini einhverfra barna geta upplifað áhyggjur af 

því að vera standa sig ekki nógu vel, áhyggjur af foreldrum sínum eða systkini sínu með einhverfu. 

Með tímanum og öldrun foreldra geta systkini einnig fundið fyrir auknu ábyrgðarhlutverki 

gagnvart einhverfu systkini sínu. Þrátt fyrir það lýsir fólk því að alast upp með systkinum á 

einhverfurófinu hafi mögulega haft góð áhrif á persónulegan þroska þeirra og ýtt undir 

umburðarlyndi þeirra gagnvart breytileikum annarra (Moss, Eirinaki, Savage, & Howlin, 2019). 

Líf með einhverfu hefur því sínar hæðir og lægðir. 

Athyglisbrestur/ofvirkni (ADHD) getur verið erfið röskun fyrir fjölskyldur að glíma 

við.  Vandi við einbeitingu, eirðarleysi, hvatvísi og truflandi hegðun getur valdið einstaklingnum, 

sem er með greiningu, óþægindum í daglegu lífi, sem og fjölskyldu þeirra. Fyrir foreldra barna 

með ADHD eru auknar kröfur á umönnun, sjálfsálit og ánægja minnkar og streita eykst (Whalen 

o.fl., 2006). Einnig má nefna að foreldrar barna með ADHD eiga oftar við vandamál að stríða í 

sambandi sínu heldur en foreldrar barna ekki með ADHD (Befera & Barkley, 1985). Ágengi og 

alvarleiki einkenna raskaninnar getur verið breytilegur eftir aldri. Barn með ADHD á 

grunnskólaaldri eru líkleg til að sýna skapofsaköst. Vandamálahegðun barnsins getur leitt til þess 

að fjölskyldumeðlimir verði tregir til að annast barnið og minna verður spurt eftir barninu af vinum, 

þar með staðnar félagslíf barnsins (Hoza, 2007). Svefnmynstur barna með ADHD getur einnig 

verið óreglulegt og þurfa því foreldrar yfirleitt að fylgjast meira með barninu þegar það er vakandi. 

Það leiðir til þess að foreldrar fá lítinn tíma út af fyrir sig og getur það sett mikið álag á 

fjölskyldutengsl (Harpin, 2005).  Foreldrar barna sem er með ADHD upplifa gjarnan meiri streitu, 
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minni félagslegan stuðning og minni stuðning frá fjölskyldu og vinum en foreldrar barna sem ekki 

eru með ADHD (Podolski & Nigg, 2001; Lange o.fl., 2005). Foreldrar barna með ADHD eða 

kvíða- og þunglyndisraskanir hafa greint frá meiri erfiðleikum hvað varðar foreldra hlutverkið en 

foreldrar barna sem ekki hafa verið greind með slíkar raskanir. Mæður eru þó líklegri til að upplifa 

verri andlega líðan heldur en feður sem aftur gæti gefið vísbendingu um kynjamun í áhrifum 

þroskaraskanna á foreldra (Lange o.fl., 2005). Alvarleiki eða ákefð ADHD einkenna barns getur 

haft áhrif á streitu og vanlíðan foreldris í sínu hlutverki en jákvæð bjargráð geta hjálpað foreldrum 

við að draga úr slíku stressi (Podolski & Nigg, 2001). ADHD einkennin geta haft áhrif á námsgetu 

og framvindu barns í námi sem getur leitt  til þess að barnið þrói með sér lágt sjálfsálit. Samsláttur 

á milli ADHD og sértækra námsörðugleika, á borð við lesblindu, getur verið algengur og verður 

námið því enn meiri áskorun fyrir barnið. Oft kallar þetta á nauðsynlegan og aukinn stuðning við 

barnið í kennslu (Harpin, 2005). Áhrif þess að eiga barn með ADHD ná líka til systkina þeirra. 

Mörg systkina telja truflun af völdum hegðunar barnsins með ADHD geta haft nokkuð mikil áhrif 

á líf þeirra, til dæmis vegna þess að stundum getur verið erfitt fyrir þau að upplifa ró og næði 

heimavið. Aukin streita, kvíði og vanlíðan er einnig eitthvað sem systkini hafa greint frá. Einnig 

greina þau frá ákveðnu ábyrgðarhlutverki gagnvart systkini sínu með ADHD. Ábyrgðarhlutverkið 

sem þau lýsa felur í sér að vera vinur og leika við systkini sitt, passa upp á það, verja það þegar 

aðrir krakkar eru stríðnir í garð þess og passa upp á það systkini sitt upplifi  sig ekki sem eitt eða 

einsamalt (Kendall, 1999). Að eiga barn með ADHD getur því haft mikil áhrif á fjölskylduna sem 

og út fyrir hana. 

Börn með mótþróaþrjóskuröskun eiga í meiri hættu, heldur en börn sem ekki þjást af 

röskuninni, á að eiga vandasamt samband við foreldra sína og fjölskyldu, kennara og jafningja 

sína. Börnin eiga erfitt með að fylgja reglum sem foreldrar setja fyrir og eru rifrildi algeng. 

Rifrildin geta sett mikið álag á fjölskyldu tengslin. Reiði og pirringur í garð hvors annars er því 

miður ekki sjaldgæfar tilfinningar meðal fjölskylda þar sem einstaklingur er með 

mótþróaþrjóskuröskun. Það að óhlýðnast og að hunsa tilskipanir fylgir barninu einnig í skólann, 

þar sem það hefur hamlandi áhrif á daglega virkni barnsins (Hamilton og Armando, 2008). Tíðar 

heimsóknir til skólastjóra og sífellt mótlæti gegn kennurum geta orðið til þess að jafningjar 

barnsins forðist samskipti við það. Strákar eru líklegri en stelpur að uppfylla greiningarskilyrði 

mótþróaþrjóskuröskunar. Hins vegar, má færa rök fyrir því að birtingarmynd raskaninnar sé 

einfaldlega öðruvísi. Á meðan strákar sýna árásargjarnari hegðun þá eru stelpur líklegri til að tjá 
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mótþróa sinn munnlega og nota óbeint árásagjarna hegðun, eins og að skilja útundan eða dreifa 

orðrómum um þá sem þeim líkar ekki við (Hamilton og Armando, 2008). 

 Börn með hegðunarröskun geta verið mikill streituvaldur fyrir foreldrana. Þeir eiga í 

erfiðleikum með að athafna sig félagslega, hvort sem þau geri það með eða án barna sinna og 

upplifa jafnvel skömm vegna hegðunar barns síns (Meltzer, Ford, Goodman og Vostanis, 2011). 

Skólar eru líklega ekki í stakk búnir til að glíma við t.d. sífelld skemmdarverk af völdum barnsins, 

þar af leiðandi er hringt oftar í foreldra og barninu gæti mögulega verið refsað fyrir hegðun sína 

fyrir framan jafningja sína eða í versta tilfelli verið rekið úr skólanum. Þar með er félagslíf barna 

með hegðunarröskun frábrugðið því sem börn ekki með greiningu upplifa. Félagsleg einangrun 

barnanna frá jafningjum sínum er möguleiki og getur það haft frekari neikvæð áhrif á hegðun þess 

og líðan (Searight, Rottnek og Abby, 2001).  Fjölskyldur barna með hegðunarröskun og 

mótþróaþrjóskuröskun eiga það til að vera með lága innkomu og eru ekki líkleg til að fá greiningu 

fyrr en einhverjum árum eftir að einkennin koma fram. Tímanleg greining er því gríðarlega 

mikilvæg og sérstaklega vegna þess að einkenni mótþróaþrjóskuröskunar og hegðunarröskunar 

verða ágengari með aldri barnsins (Searight, Rottnek og Abby, 2001). Af þessu má því álykta að 

líf barna með þroska- og hegðunarraskanir og fjölskyldna þeirra geti verið krefjandi og áskoranir 

þeirra margar og misjafnar. 

Til að takast á við áskoranir sem börn og foreldrar munu mæta er mikilvægt að fá rétta 

greiningu á þeim vanda sem verið er að glíma við. Við greiningu verður leiðin að þeim úrræðum 

og stuðningi sem þörf er á greiðari. Það getur því verið bæði léttir og áfall að barn fái greiningu. 

Allur möguleiki er á því að greining sé þó besta vopn barna og foreldra til að takast á við vandann. 

 

Starfsemi Þroska- og Hegðunarstöðvar Heilsugæslunnar fyrir tíma COVID-19 

Hér á landi sér Þroska- og hegðunarstöðin, hér eftir nefnd ÞHS, um greiningu 

taugaþroskaraskanna og annarra erfiðleika í hegðun og þroska barna í  grunn- og framhaldsskólum, 

allt að 18 ára aldri. Ásamt greiningu sér ÞHS einnig um ráðgjöf, fræðslu og meðferð (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.-a). Stöðin veitir þjónustu á landsvísu og vinnur þar þverfaglegur 

starfshópur sálfræðinga, þroskaþjálfa, félagsráðgjafa, lækna og iðjuþjálfa (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.-a, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-b). Þegar þroski barns eða 

hegðun er til vandræða í daglegu lífi, leik og starfi er talað um að frávik séu til staðar. Mikilvægt 

getur verið að grípa eins snemma inn í og hægt er til að bæta framtíðarhorfur barns sem greint 
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hefur verið með frávik. Algengustu raskaninar sem greindar eru hjá börnum í greiningarferli ÞHS 

eru ADHD, einhverfurófsröskun, kvíði, hegðunarröskun og mótþróaþrjóskuröskun. Þessar 

raskanir hafa með frávik á líðan, þroska eða hegðun barna.  (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

e.d.-f). Mikil eftirsókn er í þjónustu ÞHS og getur því oft myndast langur biðlisti til að hefja 

greingarferli barns. 

 Áður er að greiningarferli barns getur hafist þarf að byrja á því að senda inn tilvísun. 

Skilyrði fyrir að tilvísun sé send inn er að frumgreining barns hafi bent til þess að vandi hafi 

hamlandi áhrif á daglegt líf þess og annarra. Þeir sem geta vísað börnum til ÞHS eru 

skólasálfræðingar og aðrir fagaðilar í heilbrigðis-, fjölskyldu- og félagsþjónustu. Þessar vísanir 

eiga að berast á þar til gerðum eyðublöðum og skulu bæði forráðamenn og börn yfir 16 ára veita 

með því skriflegt leyfi (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-c). Tilvísanir þurfa að uppfylla 

ákveðin skilyrði til að vera teknar til umhugunar. Allar tilvísanir þarf að senda inn á rafrænan hátt 

og þeim þarf að fylgja stutt lýsing á þeim ástæðum liggja að baki þeirra. Þá er átt við allt það 

mikilvægasta sem málinu kemur við sé tekið fram, eins og  styrkleikar og veikleikar barns, helstu 

áhyggjur og hvað það er sem verið er að biðja um. Einnig þurfa að fylgja með tölulegar niðurstöður 

úr vitsmunaprófi sem og niðurstöður ýmsa matslista. Niðurstöður matslistanna þurfa að sýna fram 

á vísbendingar um það að vandi barns sé hamlandi og er það oftar en ekki gert með að líta á 

staðalfrávik barns frá meðaltali. Með tilvísun mega einnig fylgja önnur gögn sem styðja það að 

barn þurfi frekari greiningu (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-c). Það fellur svo í hendur 

inntökuteymis að meta þær tilvísanir sem berast. Ef að gögn teljast nægjanleg fyrir inngripi á 

vegum ÞHS þá fer barnið á lista og greiningarferli þess hefst eins fljótt auðið er. Biðtími á lista 

getur verið breytilegur. Við byrjun ferlisins er viðbótar upplýsingum safnað frá foreldrum áður en 

þverfaglegt greingarferli fer af stað (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-c).  

Starfsmenn ÞHS styðjast við nokkur mismunandi matstæki til að leggja mat á líðan og 

virkni barns í greingarferli. Þessi matstæki geta bæði komið við sögu í greiningarferlinu sjálfu eða 

þegar lögð er fram tilvísun. Þeir matslistar og tæki sem að notuð eru til að leggja mat á ADHD eru 

K-SADS greiningarviðtalið sem er hálf staðlað greiningarviðtal sem byggist á þeim 

greiningarviðmiðum sem eru fyrir ADHD í DSM greiningarlyklinum. Stuðst er við athyglispróf 

Conners (CPT: Conners’ Continuous Performance Test) sem tekið er í tölvu og er tilgangur þess 

að meta getu barns til að viðhalda og stjórna athygli sinni og halda aftur af hvatvísi sinni. Notaður 

er ofvirkni- eða ADHD kvarði (ADHD Rating Scale) þar sem einkenni ofvirkni eða athyglisbrests 
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eru metin. Einnig er notaður SDQ spurningalisti um styrk og vanda (Strengths and Difficulties 

Questionnaire) þar sem getur gefið innsýn eða vísbendingar varðandi hegðun, félagsleg samskipti 

og tilfinningar barna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-e). Þegar skimað er fyrir 

einhverfueinkennum er einnig stuðst við nokkur mismunandi matstæki. Til að meta hegðun hjá 

barni þar sem grunur er um einhverfurófsröskun er ADOS-2 próf fyrir einhverfueinkenni notað 

þar sem stuðst er við beinar athuganir á hegðun. Haldin eru ADI-R greiningarviðtöl fyrir einhverfu 

með foreldrum eða umsjónaraðila barnsins til að afla upplýsinga um mál og tjáskipti, sérkennilega 

og áráttukennda hegðun og félagsleg samskipti þess. Félagsleg hegðun er svo metin betur með 

SCQ spurningalista um félagsleg tjáskipti sem aðilar sem nánastir eru barninu svara. Einkenni 

einhverfurófsraskanna eru einnig metin með ASSQ skimunarlista sem foreldrar eða kennarar barns 

svara til að leggja mat á vanda barnsins. Matslisti varðandi hegðun á einhverfurófi er einnig 

notaður, fagaðilar svara þessum lista og nota athuganir og upplýsingar frá umönnunaraðilum til að 

leggja mat á það hvort að hegðun barns líkist þeirri hegðun sem einkennandi er fyrir einhverfu 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.-e).  

Almenn líðan og kvíði barna í greiningarferli er oft einnig til skoðunar. Til að leggja mat á 

þá þætti er notast við matstæki sem mæla kvíða og depurð barna  og unglinga. Um er að ræða 

sjálfsmatslista sem börnin svara sjálf á borð við CDI spurningalista við depurð eða RACDS-

sjálfsmatslista sem leggur mat á bæði kvíða og depurð barns. Einnig er notast við RCADS-

spurningalista sem foreldrar fylla út og mælir bæði kvíða og depurð barna þeirra líkt og 

sjálfsmatslistinn. Staðlað ADIS greiningarviðtal er líka notað sem leggur mat á þætti á við kvíða, 

hegðunarvanda, depurð, mótþróa eða jafnvel ofvirkni og athyglisbrest  (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.-e). 

 Mikilvægt getur verið í greiningarferli barns að athuga vitsmunaþroska þess og er það gert 

með greindarprófi Wechslers. Niðurstöður prófsins eru svo bornar saman við árangur jafnaldra 

þeirra á sama prófi til að reyna bera kennsl á hvort einhver fráviks séu í vitsmunaþroska barnsins. 

Það getur líka verið mikilvægt að skoða færni barns sem og skyn- og hreyfiþroska þess. Til að 

leggja mat á slíkt eru notaðir spurningalistar, færnipróf og sjálfsmat. Færnipróf Millers er notað til 

að meta færni barns til að samhæfa sjón og hreyfingar sem og skoðar það gróf- og fínhreyfingar 

þess. Til að kanna hreyfiþroska barns er M-ABC2 hreyfiþroskaprófið notað sem kannar helstu 

þroskaþætti barns til að koma auga á frávik sem gætu verið til staðar. Með sjálfsmatslistum er 

skynúrvinnsla mæld sem og mat barns á hæfni þess í daglegum athöfnum  (Heilsugæsla 
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höfuðborgarsvæðisins, e.d.-e). Það er því að mörgu af taka þegar verið er að leggja mat á ástand 

barns og líðan þess. Öll eru þessi mælitæki mikilvægur hluti af greingarferli barna hjá ÞHS og gera 

fagaðilum það kleift leggja kennsl á þann vanda sem að börn kunna glíma við.  

 Greiningarferlið felst í því að greina þann vanda sem barn glímir við og veita viðeigandi 

hjálp. Fyrsta skrefið er frumgreining sem felur í sér fyrstu formlegu athuganinar á vanda 

einstaklings. Þessar athuganir eru oft gerðar þegar fyrst kemur upp grunur um frávik í hegðun eða 

þroska barns. Frumgreining er gerð til að kortleggja vanda og leggja mat á þörf á íhlutun eða frekari 

greiningu. Því fyrr sem að sem vandi er greindur því betri líkur eru á góðum árangri. Í kjölfar 

frumgreiningar er svo framkvæmd nánari greining á vandanum ef frumgreining leiðir í 

ljós  vísbendingar um eina eða fleiri raskanir hjá barni sem þarf að skoða betur. Í þessu skrefi felst 

ferli prófana, athugana og greiningarviðtala við fagfólk. Í nánari greiningu er upplýsingum einnig 

safnað frá foreldrum og öðrum aðilum sem vinna með skjólstæðingi eins og kennurum. Með nánari 

greiningu er hægt að koma betri mynd á þann vanda sem barn glímir við og veita þeim viðeigandi 

aðstoð og stuðning í kjölfarið. Fagfólk úr mörgum mismunandi áttum kemur að þessu ferli, meðal 

annars sálfræðingar, geðlæknar, talmeinafræðingar og iðjuþjálfar (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.-d). ÞHS heldur því úti ítarlegu þverfaglegu ferli til að veita börnum og 

aðstandendum þeirra þau svör sem þau leitast við að finna.  

 Venjulega hefur greiningarferli og starf ÞHS falist í því að hitta og veita skjólstæðingum 

úrræði sín og aðstoð á staðnum. Öll viðtöl við bæði foreldra og börn eru haldin á staðnum sem og 

skilafundir til skóla. Þannig hefur starfið einkennst af nánum persónulegu sambandi fagaðila og 

skjólstæðinga. Öruggt og traustvekjandi umhverfi sem þetta getur bætt reynslu og upplifun foreldra 

af ferli sem getur oft verið erfitt að ganga í gegnum. Auðvitað er þó sérhvert mál sérstakt og ekkert 

ferli nákvæmlega eins. Við upphaf ferlisins mæta foreldrar, annað hvort bæði eða annað þeirra, á 

ÞHS með barnið. Þar fá foreldrar stutta kynningu á því hvernig ferlið fer fram og hvað felst í því. 

Að því loknu er svo hægt að hefja viðtöl við bæði börn og foreldra til að safna nauðsynlegum 

gögnum fyrir ferlið. Fagaðilar sem koma að greiningu barns hitta alltaf barnið sjálft til leggja mat 

á mál þeirra eða leggja fyrir þau próf sem að geta lagt mat á einkenni þess. Foreldrar mæta svo 

seinna meir án barnsins í áframhaldandi greiningarviðtöl. Greiningarviðtöl fara fram í viðtals- eða 

fundarherbergjum í húsakynnum ÞHS. Það er misjafnt hve marga fagaðila hver skjólstæðingur 

þarf að tala við en það getur verið á bilinu einn til þrír faglærðir einstaklingar. Lengd 

greiningarferlis er mjög misjöfn eftir málum þar sem hvert mál er einstakt og því erfitt að setja 
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þeim tímaramma. Þegar niðurstaða er svo komin í málið mæta foreldrar aftur upp á ÞHS til að fá 

skil á niðurstöðunum. Í þeim tilfellum sem að skilafundir eru haldnir með fulltrúum skóla mæta 

þeir ásamt fagaðilum ÞHS og foreldrum í fundarsal hjá ÞHS. Þar er farið yfir niðurstöður 

greiningar og hvernig skóli gæti komið til móts við þarfir barnsins á skólatíma. Undir venjulegum 

kringumstæðum felst greiningarferli ÞHS því mikið í beinum samskiptum milli margra 

mismunandi aðila. Ferlið er því mjög persónulegt og vel hugað að hagsmunum skjólstæðinga 

(Dagmar Kristín Hannesdóttir, sálfræðingur á ÞHS, munnleg heimild, viðtal, 10. febrúar 2021).  

 

Starfsemi Þroska- og Hegðunarstöðvar Heilsugæslunnar á tímum COVID-19 

Heimsfaraldurinn COVID-19 kom samfélaginu í opna skjöldu. Heimssamfélagið stóð frammi fyrir 

ófyrirséðum hindrunum og áskorunum sem settu venjulegu lífi og starfi miklar skorður. COVID-

19 hafði þau áhrif að venjuleg starfsemi ÞHS var ekki möguleg lengur og finna þurfti nýjar leiðir 

til að komast til móts við skjólstæðinga á þessum fordæmalausu tímum. Eins og á svo mörgum 

öðrum sviðum samfélagsins leitaði fagfólk ÞHS til tækninnar til að halda starfsemi sinni gangandi. 

Með notkun fjarfundabúnaðar var hægt að framkvæma viðtöl við foreldra barna í greiningu á 

öruggan hátt. Starfsemi ÞHS var því breytt frá fyrra horfi með tilkomu rafrænna úrræða á borð við 

fjarfundi. Breyting sem þessi var stórt skref á stuttum tíma en nauðsynlegt til að geta veitt þeim 

börnum og aðstandendum þeirra þá aðstoð sem þeim nauðsynlega vantaði. Vonin var að geta veitt 

faglega og góða þjónustu þrátt fyrir samkomubönn og fjarlægðar takmarkanir.  

 Þrátt fyrir breytingar á starfi lagði starfsfólk ÞHS sig fram við það að veita góða og 

áreiðanlega þjónustu. Helstu breytingar í greiningarferli ÞHS voru þær að nú væru viðtöl við 

foreldra eða forráðamenn haldin í gegnum fjarfundarbúnað. Upplýsingasöfnun var því með 

frábrugðnu sniði hvað foreldra varðar.  Börnin mættu þó ennþá upp á ÞHS með foreldrum sínum, 

en aðeins eitt foreldri mátti fylgja barni inn. Nauðsynlegar athuganir og viðtöl við barn voru því 

enn haldin á staðnum og börnin sjálf upplifðu litlar sem engar breytingar á ferlinu frá fyrra horfi. 

Öll önnur viðtöl við foreldra eða forráðamenn voru þó haldin í gegnum fjarfundabúnað eftir að 

búið var að mæta með barn á stöðina. Þá fóru viðtöl á staðnum enn fram í fundar- eða 

viðtalsherbergjum en í gegnum fjarfund voru foreldrar iðulega heima við eða í vinnu á meðan 

fundinum stóð. Að geta fundað heima gat líka sparað foreldrum sem búa á landsbyggðinni ferða- 

og bensínkostnað. Skil á niðurstöðum til foreldra fóru líka fram í gegnum fjarfundi en ekki á 

staðnum eins og tíðkast hafði. Ef haldnir voru skilafundir var einnig notast við fjarfundabúnað og 
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gátu því fagaðilar, foreldrar og fulltrúar skóla mælt sér mót á öruggan hátt svo blöndun hópa yrði 

ekki of mikil. Skilafundir með skólum áttu það til að vera styttri og skilvirkari í gegnum fjarbúnað. 

Þrátt fyrir þetta þá styttist viðtalstími við foreldra ekki í gegnum fjarbúnað. Þó gátu komið upp 

tæknileg vandamál sem tafið gátu fyrir og mikið bras orðið við byrjun fundar að leysa úr þessum 

vandamálum. Fjarfundir í greiningarferlinu voru því helsta og mesta breytingin varðandi greiningu 

á vegum ÞHS. Margt hélst þó óbreytt eins og lengd ferlis og fjöldi fagaðila á vegum ÞHS sem barn 

hittir. Auðvitað er þetta ívið ópersónulegra ferli og minna beint samband milli foreldra og 

starfsmanna ÞHS. Almennt reyndi starfsfólk ÞHS að vera þó nokkuð jákvætt í garð nýja 

fyrirkomulagsins og gætti starfsfólk að því að geta enn veitt eins góða og trausta þjónustu og hægt 

var að bjóða upp á. Fjarfundir gætu því verið nytsamlegt úrræði sem stöðin gæti nýtt sér eftir að 

COVID-19 heimsfaraldurinn líður undir lok (Dagmar Kristín Hannesdóttir, sálfræðingur á ÞHS, 

munnleg heimild, viðtal, 10. febrúar 2021).   

 

Fyrri rannsóknir á fjarfundum í geðþjónustu 

Fyrri rannsóknir á notkun fjarskiptabúnaðar við sálfræðiþjónustu hafa leitt í ljós áhugaverðar 

niðurstöður. Með tilkomu tækninnar hafa opnast nýjar leiðir til að veita fólki sálfræðiþjónustu. Þar 

sem eftirspurn eftir slíkri þjónustu er sífellt að færast í aukanna hefur oft reynst erfitt að halda í við 

þá eftirsókn. Eftirspurn eftir faglærðu geðheilbrigðis starfsfólki er hreinlega orðin meiri en 

framboðið. Ef skilvirkni fjargeðþjónustu verður meiri og fagaðilar bæta við þekkingu sína, mætti 

búast við auknu framboði og þar með draga úr þeim langa biðtíma sem fólk þarf að vinna með. 

Lengi hafa verið skoðaðir kostir fjargreiningarferlis í geðþjónustu. Fjargeðþjónusta hefur almennt 

verið vel móttekin og virðist vera gagnleg, hagkvæm og auðveld leið til að fá aðgang að greiningu, 

meðferð og viðtal við fagaðila (Broder, Manson, Boydell, & Teshima, 2004; Grealish, Hunter, 

Glaze & Potter, 2005; Greenberg, Boydell & Volpe, 2006; Myers, Valentine & Melzer, 2007; 

Spaulding, Belz, DeLurgio & Williams, 2010; Amarendran, George, Gersappe, Krishnaswamy, 

Warren, 2011). Geðþjónusta í gegnum fjarbúnað hefur marga góða kosti, sérstaklega fyrir fólk 

sem býr á strjálbýlum svæðum eða fólk sem hefur ekki tök á því að ferðast til og frá heilsugæslu 

sinnar. Á dreifbýlis svæðum er oft einnig skortur á faglærðu geðheilbrigðisfólki svo oft getur verið 

erfitt fyrir fólk á þeim stöðum að hafa aðgang að faglærðu fólki á sviði geðheilsu (Ryan, Stathis, 

Smith, Best & Wootton, 2005). Fjargeðþjónusta sinnir því mikilvægu hlutverki fyrir 

skjólstæðingana sem hafa ekki greiðan aðgang að því að mæta í viðtal hjá heilsugæslu. Ekki er þó 
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raunhæft að hafa ferlið alfarið í gegnum fjarskiptatæki, heldur getur einnig verið nauðsynlegt að 

bjóða upp á útibú heilsugæslu, staðsetta á strjálbýlum svæðum, til þess að taka á móti þeim 

einstaklingum sem þurfa á viðtali í eigin persónu að halda (Greenberg, Boydell & Volpe, 2006).  

Kostnaður getur spilað stórt hlutverk í ákvarðanatöku allra sem geðþjónusta snertir. Talið 

er að með því að yfirfæra viðeigandi hluta geðþjónustu á netið geti það sparað skjólstæðinga 

pening sem annars myndi fara í ferðakostnað (Spaulding o. fl., 2010). Fjargreining á geðröskunum 

hefur áður verið dregin í efa, þar sem einhverjar prófanir krefjast þess að matsmaður fylgist 

sjónrænt með barni á meðan það vinnur við ýmis verkefni. En Amarendran og félagar (2011) 

komust að því að áreiðanleiki sjónrænna prófana í gegnum tölvu er sá sami og ef matsmaður væri 

í sama herbergi og skjólstæðingurinn. Á grundvelli þessara rannsókna væri hægt að réttlæta 

framkvæmd fjargreininga með hjálp fjarskiptabúnaðar (Amarendran, o.fl., 2001). Vandamál gætu 

þó hugsanlega komið upp þegar nauðsynlegt er að meta þætti sem eru ekki munnlegir, sem dæmi 

getur verið erfitt að meta tjáskipti eða ósjálfráðar hreyfingar rétt í gegnum slæmt netsamband eða 

tengingar með lága bandvídd (Amarendran, o.fl., 2011). Ástæður fyrir því að fjargeðþjónusta er 

ekki eins víðtæk og hún gæti verið eru margar og flóknar. Til dæmis geta lagalegar klemmur komið 

upp varðandi nafnleysi og öryggi skjólstæðinga, siðferðisleg vandamál og skortur á rannsóknum 

sem sýna fram á það að fjargeðþjónusta sé viðeigandi fyrir skjólstæðinga, sem og fagaðila. Einnig 

er líklegt að ekki sé nóg til af gögnum sem sýna fram á það að fjargeðþjónusta sé hagkvæmari en 

aðrir möguleikar (Chakrabarti, 2015). Þess vegna gætu stjórnendur mögulega verið tregir til að 

endurúthluta fjármagni í verkefni tengd fjarþjónustu sem hefði átt að fara í þá starfsemi sem 

venjulega fer fram á staðnum, jafnvel þó slíkt gæti haft í för með sér breytingu til batnaðar á 

þjónustu í garð skjólstæðinga (Grealish o.fl., 2005). Fjargeðþjónusta gæti því verið raunhæfur 

kostur til að koma til móts við þarfir skjólstæðinga í nútímasamfélagi. 

Fjargeðþjónusta í þágu barna og ungmenna. 

Börn og ungmenni eru meðal þeirra skjólstæðinga sem sækja þurfa í þjónustu faglærðra 

geðheilbrigðisstarfsmanna. Fjargeðþjónusta í þágu bæði barna og ungmenna hefur verið til 

rannsókna síðustu árin. Framboð á faglærðu fólki sem sérhæfir sig í geðþjónustu barna og 

ungmenna er ábótavant, eins og á flestum sviðum geðþjónustu. Þess til dæmis má nefna að í 

Ontario ríki í Kanada í kringum árið 2004 var hlutfall barnageðlækna einn á móti 6,148 börnum 

eða ungmennum (Broder o.fl., 2004). Þetta eru sláandi tölur sem gefa okkur nokkuð góða hugmynd 
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um þá auknu þörf sem er á faglærðu fólki innan geðheilbrigðisgeirans, en eru hlutföll eins og þessi 

eru auðvitað breytileg eftir ártali og staðsetningu. Aðgengi að sálfræðingum eða geðlæknum er oft 

einstaklega slæmt fyrir börn sem búa í dreifbýli eða á afskekktum stöðum (Ryan o.fl., 2005). 

Mikilvægt er því að skoða hvað aukin geðheilbrigðis þjónusta í gegnum fjarbúnað getur haft í för 

með sér fyrir þau börn og ungmenni sem á henni þurfa að halda.  Heilbrigðisþjónusta í gegnum 

fjarbúnað hefur verið til skoðunar síðustu áratugina og þá aðallega í tengslum við skjólstæðinga 

sem búa á dreifbýlissvæðum. Er þessi áhersla á dreifbýlissvæðin oft vegna þess ávinnings sem 

hlýst af því að spara ferðakostnað eða auka aðgengi barna að sérfræðiaðstoð (Sheets, Wallach, 

Khairat, Mutrux, Edison, & Becevic, 2021). Fjargeðþjónusta getur verið hagkvæmur kostur fyrir 

börn og ungmenni sem búa fyrir utan borgir eða fjölmenna bæi. Sýnt hefur verið fram á bæði 

samþykkjanleika, árangur og hagkvæmi slíkrar fjarþjónustu í samfélögum þar sem aðgengi barna 

og ungmenna er ábótavant að geðheilbrigðisþjónustu (Myers, Valentine & Melzer, 2007; Ryan 

o.fl., 2005). Erfitt getur verið fyrir geðlækna og aðra sérfræðinga að ná til barna og ungmenna á 

afskekktum stöðum. Fjarþjónusta hefur því verið áhrifarík leið til að ná til þessara hópa og veita 

þeim viðeigandi aðstoð þrátt fyrir fjarlægðina frá sérfræðingum (Broder o.fl., 2004). Þar sem 

rannsóknir á fjarheilbrigðisþjónustu hafa aðallega lagt áherslu á fólk, þar á meðal börn og 

ungmenni, sem býr á dreifbýlissvæðum er athyglisvert að bera þann hóp saman við fólk sem býr í 

þéttbýli. Rannsókn sem kannaði mun og líkindi milli neytenda fjarheilbrigðisþjónustu sem annars 

vegar búa í þéttbýli og hins vegar dreifbýli leiddi það í ljós að fólk sem býr í dreifbýli er líklegra 

til að sækja sér heilbrigðisþjónustu í gegnum fjarbúnað en það fólk sem býr í þéttbýli (Sheets o.fl., 

2021). Fjargeðþjónusta hefur með árunum minnkað það bil sem er á milli þéttbýlisbúa og 

dreifbýlisbúa varðandi aðgengi að sérfræðiþjónustu. Þó vöxturinn sé ekki nægilega mikill til að 

brúa bilið þarna á milli væri það líklega enn stærra ef ekki væri fyrir þau tækifæri sem tæknin og 

fjarheilbrigðisþjónusta hefur upp á að bjóða (Patel, Huskamp, Busch, & Mehrotra, 2020). Tilraunir 

til að veita skjólstæðingum hugræna atferlismeðferð við ýmsum geðröskunum hafa verið 

áhrifaríkar, jafnvel álíka áhrifaríkar og þegar skjólstæðingur og meðferðaraðili eru í sama rými 

(Griffiths, Blignault, & Yellowlees, 2006). Margir séfræðingar og meðferðaraðilar innan 

geðheilbrigðisgeirans hafa jákvætt viðhorf í garð þess að geta veitt þjónustu sína í gegnum 

fjarbúnað (Pesämaa, Ebeling, Kuusimäki, Winblad, Isohanni & Moilanen, 2007). Það er því vert 

að rannsaka þennan vettvang betur og þá einnig á íslenskri grundu. Viðhorf barna, ungmenna og 
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foreldra eða forráðamanna þeirra í garð fjargeðþjónustu er þáttur sem mikilvægt er að skoða til að 

fá góða framtíðarsýn á notkunargildi slíkrar þjónustu.  

Ánægja með og jákvætt viðhorf til þeirrar þjónustu sem að börnum og foreldrum þeirra 

stendur til boða er mikilvægur þáttur að meta þegar kemur að fjargeðþjónustu. Almennt hefur 

viðhorf verið jákvætt og upplifun ánægjuleg af geðheilbrigðisþjónustu í gegnum fjarbúnað 

samkvæmt rannsóknum í þeim efnum (Kopel, Nunn & Dossetor, 2001; Grealish o.fl., 2005; Myers, 

Valentine, & Melzer, 2008; Boydell, Volpe, McDonald & Pignatiello, 2010). Viðhorf ungmenna 

og foreldra í garð fjarheilbrigðisþjónustu hefur samkvæmt könnunum mælst jákvætt og er 

þjónustan talin að minnsta kosti jafn góð og heilbrigðisþjónusta sem fer fram á staðnum. 

Fjarheilbrigðisþjónusta er einnig talin ákjósanlegri en staðbundin þjónusta ef ferðast þarf langar 

leiðir að mati ungmenna og foreldra þeirra (Grealish o.fl., 2005). Foreldrar og forráðamenn hafa 

einnig líst því að geta nýtt sér fjarþjónustu hafi minnkað ferðatíma sem og tíma frá vinnu og 

fjölskyldu. Að þeirra mati hefur fjarþjónustan einnig góð áhrif á fjölskylduna, þar sem minnkaður 

ferðatími gefur foreldrum meiri tíma með fjölskyldunni. Foreldrar telja líka styttri biðtíma eftir því 

að komast að hjá fagaðila hafa streituminnkandi áhrif. Eru viðhorf þeirra því almennt jákvæð í 

garð fjargeðþjónustu samkvæmt rannsókn Greenberg og félaga (2006). Foreldrar og forráðamenn 

hafa almennt jákvætt viðhorf til áframhaldandi notkunar á fjargeðþjónustu eftir fyrsta tíma barns 

með fagaðila í gegnum fjarbúnað. Áhugvert er þó að foreldrar ungmenna voru minna jákvæð í 

garð fjargeðþjónustunnar en foreldrar barna sem eru á yngri stigum skólagöngunnar. Heilt yfir er 

upplifun þeirra þó ánægjuleg sem er bendir til þess að fjargeðþjónusta sé ákjósanlegur kostur hvað 

varðar geðheilbrigðisþjónustu barna og ungmenna að mati foreldra þeirra (Myers o.fl., 2008). Þó 

hægt sé að veita ákjósanlega og góða geðheilbrigðisþjónustu í garð barna og ungmenna í gegnum 

fjarbúnað er oft spurningamerki sett við réttmæti þess að greiningar fari fram í gegnum fjarbúnað.  

Greiningar á hinum ýmsu geðröskunum hafa venjulega farið fram í umhverfi þar sem 

fagaðili og skjólstæðingur geti hist í eigin persónu. Þannig getur fagaðilinn lagt mat á andlegt 

ástand skjólstæðings og með því greint hvað gæti verið að hrjá hann. Með tilkomu tækninnar er 

nú hægt að nota fjarbúnað til að leggja mat á ástand skjólstæðings og komast að niðurstöðu um 

greiningu. Réttmæti greininga á geðröskunum í gegnum fjarbúnað hefur verið rannsakað síðustu 

ár. Margar af þessum rannsóknum hafa lagt mat á réttlæti þess að nota fjarbúnað við greiningar á 

ADHD eða einhverfu (Elford, White, Bowering, Ghandi, Maddiggan & John, 2000; Steenhuis, 
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Serra, Minderaa, & Hartman, 2009; Amarendran o.fl., 2011; Reese, Jamison, Wendland, Fleming, 

Braun, Schuttler & Turek, 2013; Smith, Rozga, Matthews, Oberleitner, Nazneen & Abowd, 2017). 

Rannsókn á framkvæmd DISC-IV viðtals , sem hægt er að nota til að leggja mat á ADHD einkenni 

hjá einstaklingi, í gegnum fjarbúnað borið saman við framkvæmd þess í eigin persónu leiddi í ljós 

áhugaverðar niðurstöður. Útkomur viðtalanna voru sambærilega áreiðanlegar við báðar aðstæður 

þar er bæði framkvæmd í gegnum fjarbúnað og framkvæmd á staðnum. Einnig var góð samsvörun 

varðandi réttmæti greiningar, þar er um hvort ADHD væri að ræða eða ekki (Steenhuis o.fl., 2009). 

Þessar niðurstöður lofa góðu og því vert að rannsaka notkun greiningarviðtala í gegnum fjarbúnað 

betur. Í rannsókn sem skoðaði gæði greiningar á g-röskunum barna í gegnum fjarbúnað leiddi 

einnig í ljós niðurstöður sem eru athyglisverðar. Öll börn sem tóku þátt í rannsókninni voru metin 

af geðlæknum bæði í gegnum fjarbúnað og einnig á staðnum. Af alls 23 börnum voru greiningar 

þeirra þær sömu í gegnum fjarbúnað í tilfelli 22 barna og greiningin sem fengin var við mat á 

staðnum. Öryggi þeirra geðlækna sem voru matsmenn í rannsókninni var einnig mælt og voru 

þeirra almennt jafn öruggir með greiningu sína við báðar aðstæður. Frekari rannsókna er þörf á 

þessu sviði en þessar niðurstöður lofa góðu og renna stoðum undir réttmæti notkunar fjarbúnaðar 

við greiningu á geðröskunum barna (Elford o.fl., 2000). Fjarbúnaður hefur einnig verið hentugt 

tæki til að leggja mat á einkenni einhverfu hjá börnum. Í rannsókn sem framkvæmd var á þessu 

viðfangsefni kom í ljós að fagmenn geta notað fjarbúnað til að gera upp á milli hegðun sem er 

einkennandi fyrir einhverfu og hegðun sem er það ekki. Fjarbúnaður gæti því í verið notaður til að 

koma til móts við þarfir fólks sem leitar eftir mati á einhverfueinkennum en býr á stöðum þar sem 

fátt er um fagaðila eða sérfræðinga í faginu (Reese o.fl., 2013). Nákvæmni einhverfugreiningar í 

gegnum fjarbúnað hefur einnig verið rannsökuð. Þar var mat fagaðila í gegnum fjarbúnað og mat 

þeirra í eigin persónu borið saman. Heilt yfir mældist nákvæmni greiningar í gegnum fjarbúnað í 

samræmi við nákvæmni greiningar einhverfu í eigin persónu (Smith o.fl., 2017). Möguleikarnir 

sem fjarbúnaður bíður upp á í þágu geðþjónustu eru margir og mikilvægt að rannsaka þá betur. 

Síðasta árið hefur notkun fjarbúnaðar vá hinum ýmsu sviðum samfélagsins færst í aukanna sökum 

heimsfaraldurs COVID-19. Áhugavert er því að skoða áhrif heimsfaraldursins á notkun 

fjarbúnaðar á sviði geðheilbrigðis. 

Síðasta árið hafa sálfræðingar, geðlæknar og aðrir sérfræðingar á sviði geðheilbrigðis unnið 

að leiðum til koma til móts við þarfir skjólstæðinga sinna á meðan heimsfaraldurinn COVID-19 

geysar. Rannsóknir hafa sýnt að notkun fjarbúnaðar í geðheilbrigðisþjónustu hefur aukist á tímum 
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COVID-19 heimsfaraldursins (Barney, Buckelew, Mesheriakova & Raymond-Flesch, 2020; 

Hoffnung, Feigenbaum, Schechter, Guttman, Zemon, & Schechter. 2021). Rannsókn sem skoðaði 

áhrif COVID-19 á líðan barna með taugaþroskaraskanir og foreldra þeirra leiddi í ljós að meiri 

hluti foreldra taldi einkenni barna sinna hafa versnað á þessum tíma. Einnig upplifðu flest börn 

einhverja truflun á rútínum sínum í kjölfar fjöldatakmarkanna og breytinga á skólastarfi. Það stress 

sem fylgir því að lifa á tímum heimsfaraldurs hefur því haft nokkur áhrif á líf barna og foreldra 

með taugaþroskaraskanir og aukin eftirspurn eftir geðþjónustu því eðlileg en aðgengi að slíkri 

þjónustu hefur á mörgum stöðum versnað (Masi, Diaz, Tully,Woolfenden, Efron & Eapen, 2021). 

COVID-19 heimsfaraldurinn hefur því leitt til víðtækrar notkunar á fjarbúnaði við 

heilbrigðisþjónustu og hefur reynst hagkvæmur kostur. Fjarheilbrigðisþjónusta er nokkuð nýtt 

fyrirbæri og því enn mikið sem þarf að rannsaka betur varðandi gæði og möguleika notkunar 

fjarbúnaðar við heilbrigðisþjónustu (Barney o.fl., 2020). Fjargeðþjónusta á tímum COVID-19 

hefur samkvæmt nýlegri rannsókn hentað fullorðnum betur en börnum. Þrátt fyrir það hefur aukin 

notkun fjarbúnaðar við geðþjónustu þó hjálpað til við það halda aðgengi bæði fullorðinna og barna 

greiðu að þeirri hjálp sem þeim er þörf á tímum heimsfaraldurs (Hoffnung o.fl., 2021). 

Áframhaldandi rannsóknir á áhrifum COVID-19 á geðheilbrigðisþjónustu eru nauðsynlegar til að 

gera grein fyrir þeim kostum og göllum sem aukin notkun fjarbúnaðar hefur með sér í för. Það 

þess vegna sem könnuð verða áhrif heimsfaraldursins COVID-19 á starf ÞHS og reynslu foreldra 

af þeim breytingum á starfi sem í kjölfar hans komu. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga reynslu foreldra af fjargreiningarferli ÞHS á 

tímum COVID-19 heimsfaraldurs. Fyrsta tilgáta er sú að foreldrar hafi almennt haft jákvæða 

reynslu af greiningarferli ÞHS í gegnum fjarfundabúnað. Þessi tilgáta byggist á niðurstöðum fyrri 

rannsókna sem leiddu í ljós almenna ánægju foreldra af fjargeðþjónustu (Kopel, Nunn & Dossetor, 

2001; Grealish o.fl., 2005; Myers, Valentine, & Melzer, 2008; Boydell, Volpe, McDonald & 

Pignatiello, 2010). Önnur tilgátan er sú að foreldrar á landsbyggðinni muni frekar nýta sér 

fjargeðþjónustu eftir að COVID-19 heimsfaraldurinn líður undir lok. Fyrri rannsókn sýndi það að 

fólk sem býr á dreifbýli sé líklegri til að nýta sér fjargeðþjónustu oftar en fólk sem býr í þéttbýlum 

borgum (Sheets o.fl., 2021). Þriðja og síðasta tilgátan er sú að foreldra barna á yngri skólastigum 

hafi almennt haft jákvæðari reynslu af fjargreiningarferli ÞHS en foreldrar ungmenna. Byggist 

þetta á rannsókn sem leiddi í ljós að foreldrar barna á yngri stigum skólagöngu voru ánægðari með 

fjargeðþjónustu en foreldrar ungmenna (Myers o.fl., 2008). 
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Aðferð 
Þátttakendur  
Könnun A 

Þátttakendur í könnun A voru foreldrar barna sem höfðu farið í greiningarferli hjá Þroska- og 

hegðunarstöðinni á tímum COVID tímabilsins. Foreldrar 169 barna fegnu könnunina senda á 

netfang sitt, könnunin var send á 280 netföng. Alls voru 130 einstaklingar sem að tóku þátt í 

könnuninni og 112 af þeim kláruðu að svara könnuninni. Af þátttakendum voru mæður 91 talsins, 

20 voru feður og einn þátttakandi var stjúpmóðir. Flestir þátttakenda búa á höfuðborgarsvæðinu 

eða 72 talsins, en af landsbyggðinni voru 40 sem tóku þátt. Hjúskaparstaða þátttakenda var könnuð 

og voru 68 í sambúð með foreldri barnsins en 44 sem voru það ekki. Flestir þátttakendur áttu börn 

á miðstigi eða alls 42 talsins, næst voru það þátttakendur með börn á yngsta stigi sem voru 35 

talsins, þátttakendur með börn á unglingastigi voru 27 og að lokum voru það þátttakendur með 

börn á framhaldsskólastigi sem voru 7 talsins.   

  

Könnun B 

Þátttakendur í könnun B voru deildarstjórar stoðþjónustu í þeim skólum sem fengu skilafund eftir 

greiningu nemanda í þeirra skóla. Könnunin var send á netföng 37 deildarstjóra sem sótt höfðu 

skilafund með ÞHS á tímum COVID-19. Í þeirri könnun voru alls 15 sem tóku þátt og af þeim 

voru 12 sem að kláruðu könnunina.  

 
Mælitæki 

Könnun A 

Markmið könnun A var að kanna reynslu foreldra af greiningarferli barna sinni á vegum ÞHS á 

tímum COVID-19. Til þess að mæla reynslu fólks af greiningarferli ÞHS á COVID-19 tímabilinu 

var send út gæða- og þjónustukönnun á þátttakendur. Til að byrja með var settur saman 

spurningalisti þar sem starfsmenn ÞHS gátu varpað fram þeim spurningum sem þeir vildu fá svör 

við hvað varðar greiningarferli stöðvarinnar á meðan á COVID-19 tímabilinu stóð. Þessar 

spurningar voru svo flokkaðar og aðlagaðar að spurningakönnuninni. Spurningarnar voru settar 

upp á fimm punkta Likert-kvarða þar sem þátttakendur gátu svarað á því bili að vera mjög 

ósammála til mjög sammála.  Bakgrunnsbreytur voru skoðaðar og var hægt að svara þeim með því 

að velja þann valkost sem best átti við um þátttakenda. Þessar bakgrunnsbreytur voru eftirfarandi. 
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Hver tengsl viðkomandi séu við barn eða ungmenni í greiningarferli, hver búseta viðkomandi á 

landsvísu væri, fyrirkomulag heimilislífs barns eða ungmennis og hvert skólastig barns eða 

ungmennis væri. Þessar bakgrunnsbreytur gátu haft áhrif á það hvaða spurningar birtust 

þátttakendum þegar könnuninni var svarað. Það er að einungis þeir sem svöruðu því að búseta 

þeirra væri á landsbyggðinni fengu spurningar sem varðaði fólk sem býr á landsbyggðinni og það 

sama á við um foreldra sem ekki voru í sambúð á meðan greiningarferlinu stóð.  Könnuninni var 

skipt upp í hluta eftir því viðfangsefni sem spurt var um hverju sinni. Fyrsti hlutinn var sá sem 

safnaði bakgrunnsupplýsingum og fékk sá hluti yfirheitið “upplýsingar”. Næst var spurt út í 

praktíska hlið rafræns greiningarferlis með fjarfundabúnaði og fékk sá hluti nafnið “praktísk 

atriði”. Þar á eftir var spurt út í upplifun þátttakenda af ferlinu sjálfu og yfirheiti þess kafla var því 

“upplifun”. Að því loknu var svo spurt um tæknilegu hliðina og notkun fjarbúnaðar, fékk sá hluti 

þar af leiðandi yfirheitið “tæknilega hlið greiningarferilsins”. Allir þátttakendur fengu spurningar 

þessara flokka birtar. Tveir hlutar í viðbót voru þó til staðar en þeir birtust ekki öllum. Sá fyrri 

innihélt spurningar varðandi búsetu og fékk nafnið “fyrir landsbyggðina”. Sá seinni varðaði 

foreldra sem deila forræði og var það síðasti hluti könnuninnar og bar titilinn “fyrir foreldra ekki í 

sambúð”. Í lok könnunarinnar var öllum þátttakendum svo gefinn sá valkostur að deila öðrum 

kostum eða göllum greiningarferlisins sem ekki hafði verið spurt um. Til þess var opið textabox 

þar sem þátttakendur gátu skrifað um þá kosti, galla eða upplifun sem þeir höfðu á greingarferlinu. 

Slíkt textabox mátti líka finna í hlutanum “fyrir landsbyggðina” þar sem varpa mátti fram þeim 

kostum og göllum á rafræna greingarferlinu frá sjónarhorni þeirra sem búsettir eru á 

landsbyggðinni. Könnunin var þróuð með hjálp starfsmanna ÞHS og svo sett upp af rannsakendum. 

Vegna þess ástands sem ríkir í samfélaginu á þeim tíma sem að könnunin var gerð töldum við það 

rökréttast og öruggast að könnunin yrði rafræn. Það var því ákveðið að setja könnunina upp á 

rafrænan hátt með forritinu QuestionPro.  

Könnun B 

Áhugi var fyrir því að mæla reynslu deildarstjóra stoðþjónustu þeirra skóla sem að sátu skilafundi 

með rafrænum hætti á COVID-19 tímabilinu. Því var ákveðið að setja upp aðra og aðskilda könnun 

til afla upplýsinga um hvernig frábrugðin uppsetning skilafunda var meðtekin. Ferlið við gerð 

seinni könnunarinnar var svipað þeirri fyrri að því leyti að starfsmenn ÞHS létu í ljós þær 

spurningar sem þeir gjarnan myndu vilja fá svör við varðandi skilafundi og notkun fjarbúnaðar. 

Þessar spurningar voru svo settar upp þannig að þátttakandi gat valið einn af þeim valkostum sem 
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gefinn var upp. Einnig voru tvær spurningar þar sem hægt var að raða valkostum upp eftir 

mikilvægi. Það er að valkostur sem metinn var að vægi númer eitt er mikilvægastur og þeir sem 

að eftir koma teljast minna mikilvægir. Í lok könnunarinnar stóð þátttakendum svo til boða að deila 

þeim kostum og göllum sem þeir upplifðu við skilafundi í fjarbúnaði. Könnun B var einnig unnin 

í samstarfi með starfsfólki ÞHS. Aftur þótti öruggara að hafa könnunina rafræna sökum áhrifa 

COVID-19 á ástand samfélagsins. Forritið QuestionPro var notað við uppsetningu könnunarinnar.  

 

Framkvæmd  
Fyrsta skrefið var að hanna og skipuleggja kannanirnar sem að notaðar myndu vera til að mæla 

reynslu foreldra og deildarstjóra af greiningarferli ÞHS á tímum COVID-19. Eftir að gæða- og 

þjónustukannanirnar voru þróaðar í samstarfi við starfsmenn ÞHS voru þær settar upp á rafrænu 

formi. Kannanirnar voru sniðnar með því markmiðið að safna ekki perónugreinalegum gögnum 

og var með öllu nafnlaus. Eftir að kannaninar höfðu verið settar upp í QuestionPro voru þær sendar 

út í gegnum tölvupóst á vegum ÞHS. Í tölvupóstinum fylgdi texti sem að tilkynnti þátttakendum 

um nafnleynd kannananna og það að hætta mæti þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Eftir að báðar 

kannaninnar höfðu verið sendar út var vika látin líða til að gefa þátttakendum tækifæri til að svara. 

Eftir þann tíma var send út áminning í gegnum tölvupóst  um það að taka þátt ef viðtakendur hefðu 

ekki gert það nú þegar. Seinni pósturinn var eina áminning þátttakenda í könnun B sem send var á 

deildarstjóra stoðþjónustu skóla. Þriðja áminning var þó send út til foreldra að taka þátt í könnun 

A og sex dagar látnir líða til svörunar. Að þessu loknu var gagnasöfnun lokið og niðurstöðum var 

safnað saman og þær settar upp í tölfræðiforritinu SPSS. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 
Könnun A 

Eftir að gagnasöfnun var lokið voru gögnin færð í tölfræðiforritið SPSS úr forritinu QuestionPro. 

Gögnin voru skoðuð og hreinsuð þar sem við átti. Fyrst var framkvæmd lýsandi tölfræði á 

gögnunum. Næst var þátttakendum skipt upp eftir skólastigi, hjúskaparstöðu og ánægju. 

Spurningar sem varða reynslu þátttakenda, í heild sinni, á fjargreiningarferlinu voru á líkert skala 

og var mest hægt að fá 95 stig, sem samsvarar mestri ánægju, og lægst hægt að fá 19 stig, sem 

samsvara mestri óánægju. Í tölfræðilegu úrvinnslunni voru þátttakendur sem skora 57 stig, eða 

hærra, ánægð með ferlið og þeir þátttakendur sem skora lægra en 57 voru óánægðir. Ánægja 

þátttakenda var einnig reiknuð fyrir hvern undirkafla könnunarinnar. Tekið var saman heildarstig 
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fyrir ánægju á praktískum og tæknilegum atriðum í tengslum við fjargreiningu og einnig upplifun 

þátttakenda á ferlinu. 

Úr þeim spurningum sem snerust að praktískum atriðum var mest hægt að fá 20 stig, sem 

samsvara mestri ánægju, og minnst hægt að fá 4 stig, sem samsvara mestri óánægju. Þeir 

þátttakendur sem voru að skora 12 stig eða meira úr þessum spurningum voru taldir ánægðir. Á 

meðan voru þeir sem skora lægra en 12 taldir hafa verið óánægðir. Fyrir spurningar sem varða 

tæknilegu hliðina af greiningarferlinu var einnig mest hægt að fá 20 stig og minnst 4. Þeir 

þátttakendur sem skora 12 eða hærra voru taldir ánægðir. Þeir sem skora lægra en 12 eru taldir 

óánægðir. Að lokum var mest hægt að skora 55 fyrir þær spurningar varðandi upplifun þátttakenda 

og minnst hægt að skora 11. Þátttakendur sem skora 33 og hærra voru taldir ánægðir, á meðan þeir 

þátttakendur sem skora lægra en 33 voru taldir óánægðir. 

Marktektarpróf voru síðan framkvæmd á gögnunum. Fyrst var gerð dreifigreining til að 

kanna hvort hjúskaparstaða foreldranna hafði áhrif á ánægju þeirra af greiningarferlinu. 

Framkvæmt var t-próf á undirkaflanum upplifun til að skoða nánar hvort sambúðarstaða 

þátttakenda hafði áhrif á ánægju þeirra. Einnig var framkvæmd dreifigreining til að sjá hvort 

skólastig barnsins hafi áhrif á ánægju foreldra. Litið var á það hvort munur væri á svörum feðra 

og svörum mæðra með t-prófi. Að lokum, til þess að komast að því hvort mögulegt væri að finna 

mun á ánægju milli þátttakenda sem búa á höfuðborgarsvæðinu og þátttakenda sem búa á 

landsbyggðinni var framkvæmt t-próf. Í framhaldi þess var gert t-próf á öllum undirköflunum til 

að athuga hvort reynsla fólks og ánægja sé sambærileg milli þeirra þátttakenda sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu og þeirra sem búa á landsbyggðinni. 

 

Könnun B 

Eftir að gagnasöfnun lauk fyrir könnun B þá voru gögnin færð úr QuestionPro og  komið fyrir í 

tölfræðiforritinu SPSS. Gögnin voru skoðuð og hreinsuð ef það átti við. Þar var framkvæmd 

lýsandi tölfræði á gögnunum. Algengi á þeim kostum og ókostum sem hægt var að velja um í 

spurningu 3 og 4  var reiknað. 
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Niðurstöður 

Könnun A 

Af 112 þátttakendum voru 106 (94,6%) ánægðir með hvernig fjargreiningarferlið gekk fyrir sig. 

Á meðan voru 6 þátttakendur (5,4%) óánægðir með ferlið. Þetta má sjá myndrænt á mynd.1 hér 

fyrir neðan. Þegar litið var til praktískra atriða voru 103 (92,8%) þátttakenda ánægðir með þau 

atriði fjargreiningararferlisins og 8 (7,2%) voru óánægðir. Þetta má sjá betur á mynd.2 hér að 

neðan. Þegar kom að tæknilegum atriðum í fjargreingarferli ÞHS voru 96 (86,5%) þátttakenda 

ánægðir og 15 (13,5%) þeirra óánægðir. Á mynd.3 hér fyrir neðan má sjá þessar niðurstöður 

myndrænt. Þegar undirkaflinn upplifun var skoðaður kom í ljós að 107 (95,5%) þátttakenda höfðu 

ánægjulega upplifun af fjargreiningarferli ÞHS og 5 (4,5%) þátttakendur höfðu óánægjulega 

upplifun af ferlinu. Mynd.4 hér að neðan sýnir þessar niðurstöður myndrænt. 

 

 

Mynd.1 

Ánægja foreldra með greiningarferli Þroska- og hegðunarstöðvar á tíma COVID-19. 
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Mynd.2 

Ánægja foreldra með praktísk atriði í greiningarferli Þroska- og hegðunarstöðvar á tíma 

COVID-19. 

 

 

Mynd.3 

Ánægja foreldra með tæknileg atriði í greiningarferli Þroska- og hegðunarstövar á tíma COVID-

19 heimsfaraldurs. 
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Mynd.4 

Ánægjuleg upplifun foreldra af greiningarferli Þroska- og hegðunarstöðvar á tíma COVID-19. 

 

 

 

 

 

Dreifigreining (ANOVA) á því hvort munur væri á ánægju þátttakenda ef þeir væru í sambúð eða 

ekki sýndi marktækan mun á hópunum, F(1, 110) = 5,309, P< 0,05. Foreldrar í sambúð voru 

marktækt ánægðari en pör sem ekki eru í sambúð með ferlið. Nánari skoðun undirkafla sýnir að 

foreldrar í sambúð eru einnig ánægðari með upplifun sína, jafnvel þegar ánægja með praktísk atriði 

og tæknileg atriði ferlisins var útilokuð, t(110) = 2,926, P = 0,004. 

Engan mun var að finna á milli þátttakenda sem búa á höfuðborgarsvæðinu og þeim sem 

búa utan höfuðborgarsvæðisins. t(4, 107) = 1,631, P > 0,05. Þegar undirkaflar spurningalistans 

voru teknir fyrir í t-prófi var heldur engan marktækan mun að finna á ánægju 

höfuðborgarsvæðisins og ánægju landsbyggðar með praktísk atriði, t(109) = 0,089, P = 0,929, 

tæknileg atriði, t(109) = -0,641, P = 0,817, eða upplifun, t(109) = 1,156, P = 0,775. 

Einnig er ekki hægt að segja til um hvort höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðin er líklegri til að 

vilja halda áfram með fjarskiptafundi við fagaðila eftir COVID-19 tímabilið. Marktektarprófið 

sýndi engan marktækan mun, t(110) = -0,287, P = 0,775. Þegar litið var á svör allra þátttakenda 

við spurningunni “Þegar slakað verður á takmörkunum vegna COVID-19 langar mig að halda 
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áfram með fjarskiptafundi við fagaðila frekar en að vera á staðnum” voru 27 (24%) þátttakenda 

mjög sammála og 32 (29%) þeirra frekar sammála. Hlutlausir voru 31(28%) þátttakenda um 

áframhaldandi notkunar fjarfunda eftir COVID-19 tímabilið, 14 (12%) voru frekar ósammála og 

8 (7%) þátttakenda voru mjög ósammála áframhaldandi nýtingu fjarfunda. Á mynd. 5 sést þessi 

skipting og hlutföll svara á myndrænu formi. 

 

Mynd. 5 

Hlutfall foreldra sem langar að halda áfram með notkun fjarskiptafunda við fagaðila eftir að 

COVID-19 heimsfaraldurinn hefur liðið yfir. 

          

Ánægja foreldra með fjargreiningarferli fer líklega ekki eftir aldur barnsins. Dreifigreining 

á þessum breytum sýndi enga marktækt, F(4, 107) = 1,574, P > 0,05 

T-próf á svörum mæðra og feðra sýndi engan marktækan mun á  að finna milli mæðra og 

feðra hvað varðar ánægju með fjargreiningarferli ÞHS. t(109) = -1,177, P > 0,05 

 

Könnun B 

Reiknað var algengi hvers kosts og hve oft hann var valin í tiltekið sæti í mikilvægis röðinni. 

Tímasparnaður var oftast talin mesti kostur fjarskilafunda, skilvirkari fundir er næst besti kosturinn 

eftir því er svo minni bíla/ferðakostnaðurinn og minnsti kosturinn var auðveldari samskipti. 

Algengi hvers kosts er hægt að sjá í töflu.1 hér að neðan. 
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Tafla.1 

Mesti kosturinn við fjarskilafundi að mati deildarstjóra stoðþjónustu skóla. 

Mikilvægi kosta við fjarskilafundi 

Kostir 1 2 3 4 Samtals 

Tímasparnaður 6 5 1 0 12 

Ferða/bílakostnaður 2 3 3 3 11 

Auðveldari samskipti 1 0 3 5 9 

Skilvirkari fundur 3 3 2 1 9 

Samtals 12 11 9 9  
 

Ath. Hér á 1 við um þann kost sem talinn er mikilvægastur og með hærri tölum minnkar mikilvægi kosts. 

 

 Reiknað var algengi hvers ókosts og hversu oft hann var valinn í tiltekið sæti í mikilvægis 

röðinni. Það að upplifa skilafundi ópersónulega í gegnum fjarfunabúnað var valinn mesti 

ókosturinn við skilafundi á tímum COVID-19. Slæm mynd og hljóðgæði voru talinn næst versti 

kosturinn við fjarskilafundi og eftir því fylgdi að erfitt væri að ná til foreldra eða fagaðila og að 

lokum var það að tjáning fólks væri minni á fjarskilafundum aldrei valinn sem mesti ókosturinn. 

Algengi ókosta við fjarskilafundi má sjá í töflu.2 hér að neðan. 

 

Tafla.2 

Mesti ókosturinn við fjarskilafundi að mati deildarstjóra stoðþjónustu skóla. 

Mikilvægi ókosta við fjarskilafundi 

Ókostir 1 2 3 4 5 Samtals 

Ópersónulegt 5 1 1 2 0 9 

Erfitt að ná til foreldra 1 4 1 0 1 7 

Erfitt að ná til fagaðila 1 1 1 3 0 6 

Mynd/Hljóðgæði slæm 2 1 2 0 3 8 

Tjáning fólks minni 0 2 2 1 1 6 

Samtals 9 9 7 6 5   

  

Ath. Hér á 1 við um mesta ókostinn og með hækkandi tölu minnkar mikilvægi ókosts. 

 

Af þeim 12 þátttakendum sem kláruðu könnunina sögðust 10 þeirra vilja halda áfram 

notkun fjarskilafunda eftir að COVID-19 heimsfaraldurinn hefur liðið hjá. Aðeins tveir 

þátttakendanna vildu ekki halda áfram með notkun fjarskilafunda. 
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Umræða 

Þegar niðurstöður könnunar A varðandi ánægju foreldra með greiningarferlið voru skoðaðar kom 

í ljós að meirihluti foreldra voru ánægðir með fjargreiningarferli ÞHS. Því lítur út fyrir að reynsla 

foreldra af greingarferlinu hafi almennt verið ánægjuleg. Þetta kemur saman við okkar tilgátu um 

það að foreldrar hefðu almennt góða reynslu af fjargreiningarferli ÞHS á tímum COVID-19( sjá 

mynd.1). Þessar niðurstöður eru einnig í samræmi við fyrri rannsóknir sem könnuðu ánægju 

foreldra með fjargeðþjónustu (Kopel, Nunn & Dossetor, 2001; Grealish o.fl., 2005; Myers, 

Valentine, & Melzer, 2008; Boydell, Volpe, McDonald & Pignatiello, 2010). Almenn ánægja 

foreldra með undirkafla könnunar A var einnig könnuð. Almennt voru foreldrar ánægðir með 

praktísk atriði, tæknileg atriði og höfðu ánægjulega upplifun af fjargreiningarferli ÞHS á tímum 

COVID-19 heimsfaraldursins (sjá mynd.2, mynd.3 og mynd.4). Minnst mældist ánægja foreldra 

þó af tæknilegum atriðum ferlisins. Minni ánægja með tæknileg atriði ferlisins gæti tengst því að 

tæknin á það til að flækjast fyrir fólki, netsamband getur verið slæmt eða hljóð- og myndgæði ekki 

ákjósnaleg. Það er því ef til vill eðlilegt að minnsta ánægjan mælist á tæknilegum atriðum þar sem 

tæknin getur verið óáreiðanleg og ófyrirsjáanleg á þessum tímum. Frekari rannsóknir á tæknilegri 

hlið fjargeðþjónustu eru nauðsynlegar til að komast að því í hverju munurinn liggur og hvernig 

væri mögulegt að bæta reynslu skjólstæðinga af tæknilegum hliðum fjarbúnaðar. Áhugavert er þó 

að líta á svörun þátttakenda við spurningunni “Þegar slakað verður á takmörkunum vegna COVID-

19 langar mig að halda áfram með fjarskiptafundi við fagaðila frekar en að vera á staðnum”. 

Meirihluti þáttakenda (53%) eru mjög eða frekar opnir fyrir áframhaldandi notkun fjarfunda við 

fagaðila eftir að heimsfaraldurinn er liðinn. Aðeins voru 19% þátttakenda mjög eða frekar 

neikvæðir fyrir áframhaldandi notkun fjarskiptafunda við fagaðila eftir lok COVID-19. 

Niðurstöður spurningarinnar má sjá betur á mynd. 5 hér ofar í textanum. Þessar niðurstöður benda 

til þess að mögulega muni fólk nýta sér það að geta talað við fagaðila á vegum ÞHS í gegnum 

fjarfundabúnað ef upp á það verður boðið í framtíðinni. 

 Marktækan mun var ekki að finna á milli foreldra sem búa á höfuðborgarsvæðinu og þeirra 

sem búa á landsbyggðinni hvað varðar reynslu af fjargreiningarferlinu. Heldur fannst enginn 

marktækur munur á reynslu landsbyggðar-og höfuðborgarsvæðisbúa þegar hver og einn undirkafli 

könnunarinnar var skoðaður fyrir sig. Því virðist sem að reynsla foreldra af landsbyggðinni og 

foreldra á höfuðborgarsvæðinu hafi verið mjög svipuð af fjargreiningarferlinu og þjónustan því 

hentað öllum nokkuð vel á þessum skrítnu COVID tímum. Ekki var heldur marktækur munur á 
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því hvort foreldrar á höfuðborgarsvæðið eða á landsbyggðinni yrðu líklegri til að vilja halda áfram 

með fjarskiptafundi við fagaðila eftir COVID-19 tímabilið. Það er því ógert að reyna segja til um 

hvort landsbyggðin yrði líklegri til að nýta sé fjarfundi við fagaðila oftar en foreldrar á 

höfuðborgarsvæðinu. Búseta foreldra hefur því líklega ekki haft áhrif á reynslu foreldra af 

greiningaferli ÞHS á tímum COVID-19. Þetta fer ekki saman við þá tilgátu sem sett var fram um 

að foreldrar af landsbyggðinni myndu líklega hafa betri reynslu af fjargreingarferlinu en foreldrar 

sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu. Þessar niðurstöður eru því einnig í ósamræmi við fyrri 

rannsókn sem leiddi það í ljós að fólk sem býr í dreifbýli er líklegra til að nýta sér fjargeðþjónustu 

oftar en fólk sem býr í þéttbýlum bæjum og borgum (Sheets o.fl., 2021). Margar ástæður gætu 

verið fyrir því að marktækan mun var ekki að finna á reynslu foreldra barna af landsbyggðinni og 

foreldra barna af höfuðborgarsvæðinu í tilfelli þessarar rannsóknar. Mögulegt er að engan mun 

væri að finna því að greiningarferlið í gegnum fjarbúnað varð skylda fyrir alla skjólstæðinga ÞHS 

á fordæmalausum tímum heimsfaraldurs COVID-19. Mögulegt væri að niðurstöður yrðu aðrar ef 

að fjargreiningarferlið hefði verið valkvætt á tímum sem að heimurinn hefði ekki verið í 

sameiningu að ganga í gegnum lífhættulegan heimsfaraldur. Það er því mikilvægt að rannsaka mun 

í reynslu foreldra af landsbyggðinni og foreldra af höfuðborgarsvæðinu áfram til að komast að því 

hvort mögulega væri hægt að finna einhvern mun þeirra á milli og þá í hverju sá munur gæti legið.  

Ekki var hægt að finna neinn marktækan mun á reynslu foreldra eftir skólastigi barns. Aldur 

eða skólastig barns er því ekki áhrifaþáttur varðandi reynslu foreldra af fjargreiningarferlinu hjá 

ÞHS á tímum COVID-19. Þetta er ekki í samræmi með við þá tilgátu sem sett var fram um áhrif 

skólastigs barns á reynslu foreldra af fjargreiningarferlin ÞHS. Þessar niðurstöður eru einnig í 

mótsögn við fyrri rannsókn á þessum málum, þar hafði skólastig barns þau áhrif að foreldrar yngri 

barna voru ánægðari með fjargeðþjónustu en foreldrar ungmenna (Myers o.fl., 2008). Líklegt er 

því að skólastig barns hafi ekki haft áhrif á reynslu foreldra þess af fjargreingarferli ÞHS. Það gæti 

þýtt að aldur barns spili ekki stóran þátt í upplifun foreldra af þeirri þjónustu sem þeir hljóta. Einnig 

er mögulegt að engan mun í reynslu sé að finna í þessu tilviki fyrir sakir COVID-19 

heimsfaraldursins. Þær afleiðingar sem að faraldurinn hafði með sér í för hafði mikil áhrif á daglegt 

líf fólks og því mögulegt að heimsfaraldurinn hafi verið meiri áhrifaþáttur hvað varðar upplifun 

heldur en aldur barns eða búseta einstaklings. 

Þegar niðurstöður könnunarinnar voru skoðaðar út frá hjúskaparstöðu foreldra kom í ljós 

marktækur munum milli foreldra sem eru sambúð og foreldra sem ekki eru í sambúð. Því virðist 
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vera að foreldrar sem eru í sambúð hafi betri reynslu af fjargreingarferlinu heldur en þeir sem ekki 

eru í sambúð. Þessi munur gæti verið tilkominn vegna þess að foreldrar sem eru í sambúð eru 

líklega í heilbrigðu sambandi og þar af leiðandi eru minni líkur á leiðindum milli þeirra og 

samvinna foreldranna í ferlinu líklegri til að vera auðveldari. Það virðist því vera að hjúskaparstaða 

foreldra hafi verið áhrifaþáttur hvað varðar reynslu foreldra af greiningarferli barna sinna hjá ÞHS 

á tímum COVID-19. Margar ástæður geta legið að baki þessum mun og erfitt að segja til um 

ástæður hans án nánari rannsókna. Ekki fannst  marktækur munur á milli mæðra og feðra varðandi 

reynslu þeirra af greingarferlinu. Það er því líklegt að kyn foreldris hafi ekki haft áhrif á reynslu 

þeirra af fjargreingarferli ÞHS. Það lítur því út fyrir að þættir eins og búseta, kyn foreldra og aldur 

barns hafi ekki tekið þátt í mynda reynslu foreldra af því greiningarferli sem ÞHS bauð upp á þegar 

COVID-19 heimsfaraldurinn geisaði um landið. 

 Áhugavert var þó að skoða svör foreldra í opnu spurningunni þar sem þeir máttu kasta fram 

sínum skoðunum á ferlinu alveg óháð fyrri spurningum. Í gegnum svörni lá mjög skýr rauður 

þráður hvað varðar upplifun af ferlinu. Margir þeirra sem ákváðu að nýta sér tækifærið og svara 

opnu spurningunni töluðu um það að biðtími eftir að hefja ferli væri alltof langur. Á sama tíma 

kom þó oftast upp á móti upplifunin af ferlinu eftir að það hófst og voru margir sammála að þrátt 

fyrir langa bið hefði ferlið verið mjög fagmannlegt og fólki leið eins og vel væri hugsað um það. 

Góð og fagleg þjónusta ÞHS stóð því upp úr hjá mörgum sem höfðu lengi beðið eftir að komast 

að í greiningarferli. 

 Af niðurstöðum úr könnun B virðist sem svo að flestir þeir deildarstjórar stoðþjónustu skóla 

sem tóku þátt myndu vilja halda notkun fjarskilafunda áfram. Ástæða fyrir því gæti mögulega verið 

sú að það henti betur, þar sem fyrir notkun fjarfundabúnaðar þurftu fulltrúar skóla, fagaðilar frá 

ÞHS og foreldrar allir að finna tíma til mæla sér mót og hittast í fundarsal ÞHS. Þetta gæti því 

hentað vel til að halda fundi á þægilegum tímum svo allir þurfi ekki að gera sér ferð niður í 

Mjóddina, sérstaklega ef skóli viðkomandi er ekki í nágrenninu. Hentugleiki fjarskilafunda gæti 

því orðið mörgum tímasparnaður. Möguleiki væri því að bjóða upp á skilafundi í  gegnu fjarbúnað 

í framtíðinni þar sem upplifun deildarstjóra stoðþjónustu er almennt jákvæð. Þessu fylgja þó ýmsir 

kostir og gallar, en niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós þá kosti sem fólk fannst best við 

fjarfundina og þá ókosti sem fólki fannst verst við fjarfundina (sjá töflur 1 og 2). Eins og í fyrrum 

rannsóknum á fjargeðþjónustu og fjargreiningum sjáum við hér mikla ánægju þátttakenda.  
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Kostir rannsóknarinnar eru að fjöldi þátttakenda var nokkuð góður, þar er að af þeim 280 

sem fengu könnunina senda svöruðu 130 einstaklingar könnuninni og voru svör alls 112 

þátttakenda notuð við tölfræðilega úrvinnslu. Gott var að geta sett upp spurningalista, sent hann til 

þátttakenda og fengið niðurstöður, allt á rafrænan hátt. Einnig var nægur tími fyrir þátttakendur til 

að svara könnuninni og var þannig kostur á að fá fleiri svör heldur en ef tíminn fyrir könnunina 

væri styttri. 

Í rannsókninni voru nokkur fjöldi þátttakenda sem kláruðu ekki að svara spurningalistanum 

eða voru teknir út fyrir öfga- og miðjusvörun. Betra hefði verið að sjá meiri dreifingu á svörun 

þátttakenda til þess að fá nákvæmari mynd á sannleikanum. Það gæti hafa verið vegna þess að 

spurningalistinn var hannaður fyrir þetta verkefni eitt og ekki hægt að áreiðanleikaprófa hann eða 

meta réttmæti hans áður en hann var sendur út til þátttakenda. Eiginleikar þátttakenda gerir það 

ómögulegt að alhæfa yfir á aðra hópa, þar sem þessi gögn eiga einungis við um þá sem voru í 

greiningarferlinu á þeim tíma sem COVID-19 herjaði á landið og loka þurfti öllu. 

Í framtíðinni væri áhugavert að skoða nánar hvort fjargreiningarferli sé hagkvæmara heldur 

en hið hefðbundna greiningarferli, þá sérstaklega fyrir fólk sem býr ekki á höfuðborgarasvæðinu 

og þarf oft að ferðast langar leiðir til að sækja þjónustu ÞHS. Við vitum núna að skjólstæðingar 

eru almennt ánægðir með þjónustuna sem boðið hefur verið upp á í rafrænu formi. Næst er bara 

að komast að því hvort skjólstæðingarnir, sem og Heilsugæslan geti sparað peninga með því að 

flytja þennan hluta starfseminnar í fjarþjónustu og jafnvel með einhverju móti stytt biðtíma eftir 

greiningu. Framtíðar rannsóknir yrðu því mikilvægar í þágu starfsemi ÞHS sem og annarra 

starfsstöðva sem bjóða upp á sálfræðiaðstoð. Einnig eru áframhaldandi rannsóknir á notkun 

fjarbúnaðar við greiningar og sálfræðþjónustu á íslenskum markaði mikilvægar. Því hver veit nema 

að á næstu árum eigi notkun fjarbúnaðar við sálfræðiþjónustu eftir að aukast hér á landi og þá er 

gott að hafa gögn sem byggjast á íslenskum úrtökum til að byggja upp sem besta fjarþjónustu fyrir 

þýðið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós almenna ánægju foreldra af reynslu sinni af 

greiningarferli Þroska- og hegðunarstöðvar í gegnum fjarfundabúnað á tímum COVID-19 

heimsfaraldursins. Miðað við þær jákvæðu niðurstöður er vegurinn greiður fyrir áframhaldandi 

framboð á fjarfundum við fagaðila innan geðheilbrigðisgeirans. Fólk sýnist, samkvæmt þessum 

niðurstöðum, vera almennt ánægt með fjarþjónustu og því sniðugt að slík þjónusta standi fólki enn 

til boða eftir að faraldurinn hefur liðið undir lok. Heimsfaraldur eins og COVID-19 hefur gríðarleg 
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áhrif á hverdagslíf okkar allra og auðvelt að upplifa sig vanmáttar gagnvart svo öflugu fyrirbæri. 

Það er því mikilvægara en aldrei fyrr að hugsa vel um þann mann sem býr innra með manni og 

hlúa að andlegu hliðinni. Þannig komum við öll sterkari til baka. 
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Viðauki 1 

Könnun A 
Kæru foreldrar, vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningum um upplifun ykkar af því fara í gegnum greiningarferli 

með notkun fjarfundabúnaðar. Við hvetjum alla foreldra sem komu að ferlinu til að svara, bæði mæður og feður og 

aðra forráðamenn, því upplifun ólíkra aðila getur verið mjög mismunandi. Öll svör eru ópersónugreinanleg og 

órekjanleg og frjálst er að sleppa að svara einstaka spurningum. Til að halda áfram með könnunina vinsamlegast ýtið 

á Next. 

 

 

 

Upplýsingar 

 

 

 

Veldu þann valmöguleika sem að á best við um þig. 

 

 

 

Hver er það sem svarar? 

1. Móðir 

2. Faðir 

3. Stjúpmóðir 

4. Stjúpfaðir 

5. Amma 

6. Afi 

7. Annað 

 

 

 

Hver er búseta þín ? 

1. Höfuðborgarsvæðið 

2. Landsbyggðin-Þéttbýli 

3. Landsbyggðin-Dreifbýli 

 

 

 

Hjá hverjum býr barnið? 

1.    Hjá foreldrum á sama heimili    

2. Alfarið á einu heimili    

3. Hjá báðum foreldrum með viku og viku fyrirkomulagi 

4. Annað fyrirkomulag 

 

 

 

Hvert er skólastig barns/ungmennis í greiningarferlinu? 

1. Yngsta stig 

2. Miðstig 

3. Unglingastig 

4. Framhaldsskólaaldur 

 

 

 

Praktísk atriði 
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Taktu afstöðu með eftirfarandi staðhæfingum. Veldu þann valmöguleika sem á best við um þína reynslu af 

greiningarferlinu á tímum COVID-19. 

 

 

 

Fjarfundir hafa verið hentugir fyrir mig. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Að geta fundað heima hefur reynst mér vel. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Rafrænir fundir við fagaðila spöruðu mér ferðatíma. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Rafrænir fundir við fagaðila hafa sparað mér ferða/bensín kostnað. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Upplifun 

 

 

 

Taktu afstöðu með eftirfarandi staðhæfingum. Veldu þann valmöguleika sem á best við um þína reynslu af 
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greiningarferlinu á tímum COVID-19. 

 

 

 

Upplifun mín af rafrænum fundi við fagaðila hefur verið jákvæð. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Það hefur verið erfitt fyrir mig að geta ekki rætt við fagaðila á staðnum. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Mér hefur fundist greiningarferlið og rafræn úrræði þess vera ópersónuleg. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Lengd viðtala/athugunar á barninu fannst mér viðunandi.          

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Ég upplifði truflanir á meðan á rafrænu viðtali stóð, svo sem frá öðrum skjátækjum, fjölskyldumeðlimum eða 

börnum. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Mér reyndist erfitt að halda einbeitingu og meðtaka upplýsingar í rafrænum viðtölum. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Mér fannst upplýsingar sem ég fékk í gegnum fjarfund vera skýrar og auðskiljanlegar (enginn misskilningur eða 

ruglingur).     

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Mér fannst vel farið í skil niðurstaðna í lok greiningarferlisins.   

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Mér þótti auðvelt að taka á móti niðurstöðum með rafrænum hætti. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Útskýringar og niðurstöður voru mér skýrar. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Mér þótti greiningarferlið trúverðugt. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Tæknilega hlið greiningarferlisins 

 

 

 

Taktu afstöðu með eftirfarandi staðhæfingum. Veldu þann valmöguleika sem á best við um þína reynslu af 

greiningarferlinu á tímum COVID-19. 

 

 

 

Tæknileg hlið rafrænu viðtalanna flæktist fyrir mér. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Tæknin setti auka álag á mig.   

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Þegar slakað verður á takmörkunum vegna COVID-19 langar mig að halda áfram með fjarskiptafundi við 

fagaðila frekar en að vera á staðnum.  

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Ég myndi nýta mér rafræn úrræði í sálfræðiþjónustu í framtíðinni ef boðið er upp á það. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Fyrir landsbyggðina 

 

 

 

Taktu afstöðu með eftirfarandi staðhæfingum. Veldu þann valmöguleika sem á best við um þína reynslu af 

greiningarferlinu á tímum COVID-19. 

 

 

 

Mér fannst það kostur að aðeins eitt foreldri þurfti að ferðast í bæinn með barninu. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Stutt koma í bæinn var fjölskyldu minni hentug. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Það hentaði okkar fjölskyldu að geta lokið viðtölum heima við í gegnum fjarfund.  

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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   Þegar COVID tímabilinu lýkur, þá er heppilegra fyrir mig að klára greiningarferlið í gegnum fjarfund.     

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Rafræn viðtöl hafa sparað mér tíma frá vinnu og truflað fjölskylduskipulag minna en ef lengri ferð hefði verið gerð í 

bæinn.  

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Eru einhverjir kostir og/eða  gallar sem þú vilt koma á framfæri um greiningarferlið á tímum COVID-19 varðandi 

það að búa á landsbyggðinni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir foreldra ekki í sambúð 

 

 

 

Taktu afstöðu með eftirfarandi staðhæfingum. Veldu þann valmöguleika sem á best við um þína reynslu af 

greiningarferlinu á tímum COVID-19. 

 

 

 

Það hentaði mér vel að geta tekið viðtalið á mínu heimili og verið sitt í hvoru lagi.  

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Það létti á streitu minni að fá að vera heima hjá mér á meðan viðtali stóð. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

Að lokum 

 

 

 

Ábendingar þínar um kosti og galla ferlisins í heild.  
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Viðauki 2 

Könnun B 
Góðan daginn,Kæru deildarstjórar, vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningum um upplifun ykkar af því að fá 

skilafundi ÞHS í gegnum fjarfundabúnað. Við hvetjum alla fagaðila innan skólans sem hafa setið með okkur 

fjarfund til að svara spurningunum. Öll svör eru ópersónugreinanleg og órekjanleg og frjálst er að sleppa að svara 

einstaka spurningum. Ýtið á Next til að halda áfram með könnunina. 

 

 

 

Sóttir þú fjarfund á vegum ÞHS með samstarfsfólki í þínum skóla og foreldrum? 

1. Já 

2. Nei 

 

 

 

Hvert var algengasta formið á þeim fjarfundum sem þú sóttir?  

1. Allir aðilar í fjarbúnaði, það er að segja allir í sitthvoru rýminu    

2. Allir starfsmenn skóla saman, foreldri heima hjá sér og fagaðili ÞHS í fjarbúnaði 

3. Foreldrar og fagfólk skóla saman í rými en fagaðili ÞHS í fjarbúnaði 

 

 

 

Hverjir voru kostir þess að vera á fjarfundi? (raðaðu valkostunum upp í röð eftir mikilvægi frá einum upp í fjóra. 

Númer 1 merkir mikilvægasta kostinn og 4 þann minnst mikilvægasta). 

• Tímasparnaður að þurfa ekki að fara á ÞHS fyrir skilafundinn __________ 

• Ferða/bílakostnaður minni __________ 

• Auðveldari samskipti á fjarfundinum __________ 

• Fundurinn sjálfur skilvirkari og tók styttri tíma en staðfundir yfirleitt  __________ 

 

 

 

Hverjir voru gallar þess að vera á fjarfundi? (raðaðu valkostunum upp í röð eftir mikilvægi frá einum upp í fimm. 

Númer 1 merkir mikilvægasta kostinn og 5 þann minnst mikilvægasta). 

• Ópersónulegt __________ 

• Erfitt að ná til foreldra  __________ 

• Erfitt að ná til fagaðila ÞHS __________ 

• Mynd- og hljóðgæði ekki nógu góð __________ 

• Fólk tjáir sig minna __________ 

 

 

 

Myndir þú vilja halda áfram með notkun fjarskilafunda eftir að COVID tímabilinu er lokið?  

1. Já 

2. Nei 

 

 

 

Annað sem að þú vilt koma á framfæri varðandi fjarskilafundi. 
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