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Ágrip 

Rannsóknir benda til þess að undanfarin ár hafi orðið töluverð aukning á greiningum 

einhverfu og lyndisraskana hjá börnum og ungmennum. Möguleg skýring á þessari aukningu 

er aukin vitundarvakning á einkennum þessara raskana og mikilvægi réttrar íhlutunar. Í þessu 

verkefni  greini ég hver tengsl einhverfu og lyndisraskana eru hjá börnum og ungmennum en 

upplýsingum var aflað með því að rýna í fræðilegar heimildir og önnur opinber gögn. Þá er 

greint frá helstu einkennum einhverfu, kvíðaraskana og þunglyndis og áhrifum þeirra á líf 

einstaklinga. Niðurstöður leiða í ljós að lyndisraskanir líkt og kvíði og þunglyndi eru nokkuð 

algengar fylgiraskanir einhverfu en talið er að um helmingur einstaklinga á einhverfurófinu 

upplifa einkenni kvíða þannig að kvíðinn hafi veruleg áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Þá er 

einstaklingur á einhverfurófinu talinn fjórum sinnum líklegri til þess að þjást af ævilöngu 

þunglyndi heldur en þeir einstaklingar sem ekki hafa greiningu á einhverfurófinu. Þá er farið 

yfir tengsl þessara raskana en töluverð skörun er á einkennum sem gerir greiningu og 

meðhöndlun erfiðari, ásamt mögulegum leiðum til íhlutunar. Mikilvægt er fyrir fagaðila sem 

vinna með einhverfum börnum og ungmennum að vera vakandi fyrir þessum einkennum svo 

hægt sé að grípa til viðeigandi íhlutunar og aðstoðar án óþarfa tafa.  
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Formáli 

Tilurð þessa verkefnins er komin til vegna áhuga höfundar á fjölbreytileika einhverfurófsins. 

Jafnframt vegna persónulegra kynna á þeirri vanlíðan sem kvíði og þunglyndi veldur barni 

eða ungmenni. Einkenni þessara lyndisrakanna og einhverfu eru mörg hver lík, jafnvel þau 

sömu. Vegna þessara líkinda langaði höfundi að bera saman þessi einkenni og sjá áhrif þeirra 

á daglegt líf einstaklinga á einhverfurófinu sem þjást af kvíða og þunglyndi. En einnig að 

skoða hvort þessar lyndisraskanir séu að einhverju leiti meðhöndlaðar sérstaklega eða falli í 

skugga annarra greininga séu þær til staðar.  

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum Kristínu Lilliendahl fyrir veittan stuðning og 

ráðgjöf, en jafnframt Guðmundi Ragnarssyni fyrir ráðgjöf og yfirlestur. Ásamt þeim vill 

höfundur þakka fjölskyldu sinni fyrir endalaust umburðarlyndi á meðan á samningu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Ástæða höfundar fyrir þessum skrifum er sennilega vegna persónulegra kynna á þeirri 

vanlíðan sem kvíðaröskun og þunglyndi getur valdið börnum og ungmennum, ásamt áhuga á 

fjölbreytileika einhverfurófsins. Nokkur líkindi eru með einkennum þessara greininga á 

félagslega virkni og hegðun einstaklinga. Vegna þessara líkinda er mikilvægt fyrir fagaðila 

sem starfa með börnum og ungmennum á einhverfurófinu að vita hvar hugsanlegur munur 

liggur á einkennunum svo hægt sé að veita viðeigandi íhlutun. Í ljósi þess að skynúrvinnsla og 

skynjun einstaklinga á einhverfurófinu er ekki sú sama og þeirra sem ekki hafa greiningu á 

einhverfurófinu, var ákveðið að skoða hver tengsl einhverfu og lyndisraskana eru. Auk þess 

að leita svara við því í rannsóknarheimildum, er í ritgerðinni skoðaðar mögulegar leiðir til 

íhlutunar fyrir þessi börn og ungmenni.  

Talið er að ýmsar lyndisraskanir séu algengar fylgiraskanir einhverfu. Jafnvel svo 

algengar að einstaklingur á einhverfurófinu er talinn fjórum sinnum líklegri til þess að þjást af 

ævilöngu þunglyndi heldur en einstaklingur sem ekki er greindur á einhverfurófinu 

(Psychiatry advisor, 2019), á meðan allt að helmingur einstaklinga á einhverfurófinu upplifa 

kvíða sem hafi veruleg áhrif og skerðingu í för með sér á daglegt líf þeirra (Rodgers. J., 2018).  

Þá virðast þessar fylgiraskanir, svo sem kvíði og þunglyndi, geta ýtt undir einkenni einhverfu 

og þar að leiðandi skert enn frekar lífsgæði þessara einstaklinga og framtíðarhorfur. 

Fræðimönnum ber þó ekki öllum saman um orsakir einhverfu og hafa ýmsar kenningar litið 

dagsins ljós hvað það varðar. Þrátt fyrir það eru flestir ef ekki allir sammála því að bregðast 

þurfi skjótt við þeim vandamálum sem upp koma með réttri og einstaklingsbundinni íhlutun, 

hvort sem um einhverfu, kvíðaröskun eða þunglyndi er að ræða.  

Birtingarmyndir einkenna þessara raskana geta verið misjafnar hjá börnum og 

ungmennum, auk þess sem þau geta breyst með hækkuðum aldri. Lyndisraskanir geta verið 

hamlandi fyrir þessi börn og ungmenni, og er jafnvel talið að ýmis vandamál geti frekar 

tengst einkennum lyndisraskana heldur en einkennum einhverfu (Evald Sæmundsen og fl., 

2014).    

Ritgerð þessari er skipt upp í kafla þar sem farið er yfir helstu einkenni hverrar röskunar 

fyrir sig. Til að byrja með verður fjallað um einhverfu og þau einkenni sem helst má greina 

hjá einstaklingum á einhvefurófinu. Þar á eftir er fjallað um kvíðaraskanir og birtingarmyndir 

hverrar röskunar fyrir sig. Einkenni þunglyndis ásamt áhrifum þess á einstaklinga er 

umfjöllunarefni næsta kafla. Að lokum er gerð grein fyrir því hvernig þessi einkenni tengjast 

hvert öðru og þeim aðferðum sem beitt er til íhlutunar fyrir einstaklinga á einhverfurófinu og 

þjást af kvíða eða þunglyndi.    
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2 Einhverfa 

Einhverfu var fyrst lýst sem sértækri röskun í rannsókn læknisins Leos Kanner árið 1943. 

Kanner gaf í kjölfar rannsóknarinnar út ritgerð um röskunina sem ber heitið „Autistic 

Disturbances of Affective Contact“(Sjálfhverfar truflanir á tilfinningatengslum). Í þeirri ritgerð 

lýsir Kanner athugunum sínum á börnum með einkenni sem fólust í skertum félagslegum 

samskiptum og takmarkaðri getu til að beita móðurmálinu. Einnig fjallaði Kanner um 

takmörkuð áhugamálum barnanna, og síendurteknar og sérkennilegar hreyfingar (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Einhverfa hefur áratugum saman 

valdið vísindamönnum miklum heilabrotum, allt frá því að læknar undir forystu Brunos 

Bettelheim, sérfræðings í þroskaferli barna, héldu því fram að einhverfu mætti rekja til 

sinnulausra mæðra sem væru fjarlægar og kaldar, til þess sem við vitum í dag. Seinna voru 

þessar kenningar um mæðurnar lagðar til hliðar og tóku menn upp kenningar Bernards 

Rimland um líffræðileg orsök einhverfu (Robledo og Ham-Kucharski, 2005).   

Nú á dögum vita vísndamenn að einhverfa hefur ekkert að gera með uppeldi eða 

framkomu mæðra í þeirra garð. Einhverfa er rakin til erfðafræðilegra stökkbreytinga á 

tilteknum litningum líkamans og röskunar á taugaþroska. Með tímanum hafa greiningartæki 

og aðferðir þróast til hins betra, sem gerir fagaðilum auðveldara fyrir að greina og ná til 

barna með einhverfu (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). Þau einkenni sem Kanners lýsti á 

sínum tíma eru enn metin að fullu gild og ná yfir ákveðinn hóp barna, þ.e. þau sem almennt 

er lýst sem dæmigerðri einhverfu. Með tímanum og aukinni þekkingu hafa fagaðilar enn 

frekar séð mismunandi byrtingarmyndir þessara einkenna. Hugtakið gagntæk þroskaröskun 

er ákveðið samheiti sem er notað yfir allmarga undirflokka einhverfu. Auk einhverfu má 

nefna sem dæmi um undirflokk einhverfu Aspergersheilkenni, Rettsheilkenni og aðrar 

gagntækar þroskaraskanir (Robledo og Ham-Kucharski, 2005).   

2.1 Hvað er einhverfa  

Orsök einhverfu eru ekki alveg ljós en talið er að einhverfa sé röskun í taugaþroska sem hefur 

víðtæk áhrif á líf fólks og kemur yfirleitt fram snemma í barnæsku. Sú röskun þýðir að heilinn 

nái ekki að þroskast á dæmigerðan hátt og er talið líklegt að þessi atburðarás hefjist á 

fósturstigi en að hún geti jafnframt haldið áfram eftir fæðingu. Einkennin sem stafa af 

óvenjulegri starfsemi heilans og birtast í ákveðinni hegðun geta breyst með aldri og þroska 

barnanna (Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). Oft er talað um mannlegan 

fjölbreytileika og á það einnig við um þá einstaklinga sem greindir eru með einhverfu. 

Einkenni einhverfu eru breytileg hjá einstaklingum, bæði hvað varðar styrk þeirra og fjölda, 

og vegna þeirra breytileika er talað um einhverfuróf (Einhverfusamtökin, 2016). Hér á landi 

er stuðst við ICD-10 sem er Greiningar- og flokkunarkerfi 
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar við greiningu á einhverfu (Landlæknir, 2020). 

Greiningin er byggð á upplifun og viðbrögðum einstaklinga við misjafnar aðstæður á 

umhverfi sínu (Einhverfusamtökin, 2016).   

Einkenni einhverfu birtast á misjafnan hátt og sum þeirra er auðveldara að bera kennsl á 

en önnur. Einnig getur hegðunarmynstur einstaklings breyst með hækkandi aldri. Einkennin 

eru yfirleitt hvað alvarlegust hjá þeim einstaklingum sem greindir eru með dæmigerða 

einhverfu, en þannig er einhverfa á öðrum enda einhverfurófsins og aðrir flokkar raðast 

síðan niður eftir því sem einkennum fækkar (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). Oftast eru 

það foreldrar sem fyrst taka eftir og hafa áhyggjur af þroskaframvindu barna sinna. Þessar 

áhyggjur foreldranna beinast þá einna helst að málþroska eða seinkuðu tali barnanna og 

félagslegum samskiptum eða hreyfiþroska (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014).  Hvert barn sem 

greinist með einhverfu er einstakt en framangreind einkenni eru þau sem oftast eru nefnd 

fyrst til sögunnar þegar kemur að greiningu.  

2.1.1 Skert félagsleg samskipti  

Frávik í félagslegum samskiptum eru algengustu einkennin á öllu einhverfurófinu. Hjá sumum 

einstaklingum á einhverfurófinu hafa þessi einkenni áhrif á nánast allar daglegar athafnir og 

samskipti. Dæmi um skert félagsleg frávik hjá börnum eru:  

• Svarar ekki nafni við tólf mánaða aldur og forðast augnsamband. 

• Heldur sig út af fyrir sig/leikur sér eitt og skortir hæfileika til að mynda tengsl við 

jafnaldra sína.  

• Skortir getu til að virða eða taka þátt í áhugamálum annara og deila eigin 

áhugamálum.  

• Forðast eða neitar allri líkamlegri snertingu og sýnir lítil sem engin svipbrigði.  

• Skortir hæfni til að virða tilfinningar annara og sýna eigin tilfinningar (Centers for 

disease control and prevention, 2019). 

Einstaklingar á einhverfurófinu eiga það til að sýna öðru fólki engan áhuga, meðan aðrir 

vilja eignast vini en skortir færnina til þess að þróa vináttu. Börn á einhverfurófinu eiga oft 

erfiðara með að skiptast á og deila hlutum með öðrum en það eitt getur orðið til þess að 

önnur börn sýni minni áhuga á því að leika sér með þeim. Þá geta einstaklingur á 

einhverfurófinu jafnframt átt í erfiðleikum með að sýna og tala um tilfinningar sínar ásamt 

því að skilja tilfinningar annarra. Margir einstaklingar á einhverfurófinu eru viðkvæmir fyrir 

snertingu og faðmlögum, og getur kvíði og þunglyndi haft áhrif á andlega líðan þeirra og 

valdið erfileikum í samskiptum við aðra. Öll þessi einkenni geta gert önnur félagsleg 

vandamál enn erfiðari viðureignar.  
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2.1.2 Takmörkuð geta til að beita móðurmálinu 

Einstaklingur á einhverfurófinu glíma margir hverjir við skerta tjáningarhæfni en rétt eins og 

mannlegur fjölbreytileiki er mikill þá ber að hafa í huga að einkennin eru misjöfn og hrjá 

einstaklinga mismikið í daglegu lífi. Birtingarmynd þessara einkenna geta til dæmis verið að 

nota tungumálið á óvenjulegan hátt eða skortur á orðum þannig að einstaklingarnir eiga 

erfitt með að mynda raunverulegar setningar. Endurtekningar eru jafnframt algengar, þannig 

að einstaklingar endurtaka sífellt sama orðið eða orðin, ásamt því að endurtaka orðin sem 

viðkomandi heyrir eins og nokkurs konar bergmál. Þá þekkist það jafnframt að einstaklingur 

á einhverfurófinu geti átt mjög auðvelt með að tjá sig en aftur á móti átt í erfileikum með að 

hlusta á það sem aðrir segja. Sem dæmi um skerta tjáningarhæfni má nefna eftirfarandi:  

• Töf á tali og skortur á tungumálakunnáttu, sem og endurtekningar á orðum eða 

orðasamböndum. 

• Röng svör við spurningum, það er að segja svar er óskylt spurningu.  

• Tal eða tjáning með flötum tón eða syngjandi rödd.  

• Lítil eða engin viðbrögð við bendingum, hvort sem um kveðju eða ábendingu er að 

ræða.  

• Erfiðleikar með hlutverkaleiki, sem og að skilja hæðni og stríðni. 

Einstaklingur á einhverfurófinu gæti átt í erfileikum með að skilja látbragð eða 

líkamstjáningu annara, samhliða því að svipbrigði eða hreyfingar viðkomandi passa ekki 

saman við það sem einstaklingur er að tala um. Einstaklingur á einhverfurófinu gæti talað 

hátt, með sléttum tón eða staðið of nálægt viðmælanda sínum og talað eingöngu um það 

sem hann hefur áhuga á. Sum börn sem hafa góða tungumálakunnáttu skortir oft svonefnt 

krakkatal og tala í staðinn eins og litlir fullorðnir einstaklingar. Sama hver einkennin eru þá 

skiptir mestu máli að hlustað sé á einstaklinginn eða barnið og að viðeigandi íhlutun eigi sér 

stað (Centers for disease control and prevention, 2019).  

2.1.3 Sérkennileg og áráttukennd hegðun 

Sérkennileg og áráttukennd hegðun einstaklinga á einhverfurófinu birtist oft í daglegu lífi 

þeirra meðfastri fylgni á venjum og mynstrum (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). Eins og 

ávallt eru þessi einkenni misjöfn og valda mismiklum erfileikum fyrir einstaklinginn. Nokkur 

dæmi um þessi einkenni eru:  

• Að raða upp leikföngum eða öðrum hlutum og einsleitir leikir.  

• Mikið skipulag og ásókn í að fylgja ákveðnum venjum.  

• Erfileikar og oft mikið uppnám við minnstu breytingar.  
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• Að veifa höndum eða snúa sér um sjálfan sig.  

Endurtekin hreyfing getur verið mismikil, allt frá því að hreyfa hendurnar til þess að 

hreyfa allan líkamann. Eins getur hún tekið til hluta eða leikfanga. Þá getur einstaklingur á 

einhverfurófinu átt í erfileikum með allar breytingar á venjubundnu mynstri dagsins, þannig 

að minnsta röskun af venjulegri mynstri valdi miklum pirringi eða jafnvel reiðikasti. 

Einstaklingar á einhvefurófinu geta þróað með sér ýmsar venjur sem öðrum finnst 

óvenjulegar eða jafnvel óþarfar eða óviðeigandi. Dæmi um slíkar venjur er að horfa inn í alla 

glugga þegar gengið er fram hjá sérhverri byggingu eða að slökkva og kveikja ljós 

síendurtekið.  

2.1.4 Önnur einkenni  

Þrátt fyrir að gerð hafi verið grein fyrir ýmsum þáttum sem jafnan einkenna einstaklinga á 

einhverfurófi, eru margvísleg önnur einkenni sem falla utan fyrr greindra flokka og geta 

valdið þeim erfileikum í daglegu lífi. Eins og áður hefur komið fram eru þessi einkenni 

breytileg og valda mismiklum erfileikum fyrir einstaklinginn. Til viðbótar við fyrri dæmi mætti 

nefna eftirfarandi einkenni til viðbótar:  

• Ofvirkni, hvatvísi og stutt athygli.  

• Óvenjulegar svefn- og matarvenjur. 

• Skortur á óttaviðbrögðum eða ofsahræðsla við minnsta tilefni.  

• Erfileikar með að hafa stjórn á skapi sínu og tilfinningarlegum viðbrögðum.  

• Óvenjuleg viðbrögð við lykt, hljóði eða áferð hluta.  

Börn á einhverfurófinu gætu sem dæmi skort færni við félagslegar aðstæður eða átt í 

erfileikum með tungumál en verið jafnfætis jafnöldrum sínum sem ekki eru greind á 

einhverfurófinu í öllu líkamlegu atferli. Þau gætu jafnvel leyst erfiðar þrautir en átt í 

erfileikum með að tala við aðra og eignast vini. Þroskaferill barna er misjafn og erfitt getur 

verið að segja nákvæmlega til um það hvenær sérhver einstaklingur lærir ákveðna færni 

(Centers for disease control and prevention, 2019). 

Mikilvægt er að vinna með öll einkennin og mæta hverjum og einum einstaklingi á þeirra 

forsendum og hraða. Rétt eins og fjölbreytileiki samfélagsins er mikill, eru þessi einkenni og 

einstaklingar misjafnir. Með réttum aðferðum og íhlutun er unnt að aðstoða einstakling og 

styrkja til allra athafna í daglegu lífi.  

2.2 Kynjahlutfall einhverfu   

Einhverfa er algengari hjá drengjum en stúlkum og er talið að allt að þrír til fjórir drengir á 

móti hverri stúlku greinist á einhverfurófinu, þó nokkur mismunur kunni að vera á hlutfallinu 

eftir rannsóknum. Ástæður þessa kynjamunar eru ekki full þekktar en nokkur dæmi eru um 
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að aðrar raskanir á taugaþroska greinist einnig oftar hjá drengjum, svo sem 

málþroskaröskun, þroskahömlun eða ADHD. Ein af ástæðunum sem nefnd hefur verið til 

skýringar á þessu er röskun á starfsemi gena á X-litningi og hefur þá áhrif að drengir hafa 

einungis einn X-litning á meðan stúlkur hafa tvo. Þannig að ef röskun verður á starfsemi 

annars litningsins hjá stúlkum mun hinn X-litningurinn vega upp á móti þeim gallaða og draga 

þannig úr einkennum hjá stúlkum (Ingólfur Einarsson, 2014).  

2.3 Samantekt  

Einhverfa er rakin til erfðafræðilegra stökkbreytinga á sumum litningum líkamans og 

röskunar á taugaþroska. Einhverfu var fyrst lýst sem sértækri röskun í rannsókn læknisins 

Leos Kanners árið 1943 en hugtakið gagntæk þroskaröskun er ákveðið samheiti sem er notað 

yfir allmarga undirflokka einhverfu. Dæmi um þessa undirflokka auk einhverfu eru 

ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni, Rettsheilkenni og aðrar gagntækar 

þroskaraskanir. Einkennin eru breytileg hjá einstaklingum, bæði hvað varðar styrk þeirra og 

fjölda, og af þeirri ástæðu er talað um einhverfuróf. Þannig er talað um að dæmigerð 

einhverfa sé á öðrum enda einhverfurófsins og aðrir flokkar raðast síðan niður eftir því sem 

einkennum fækkar. Oft eru það áhyggjur foreldra sem fyrst verða til þess að barn fari í það 

ferli sem þarf til að fá greiningu á einhverfurófinu og er það þá oftar en ekki áhyggjur vegna 

málþroska barna, félagslegrar hegðunareða hreyfiþroska. Kvíði og þunglyndi getur jafnframt 

haft áhrif á andlega líðan einstaklinga á einhverfurófinu og því eru næstu kaflar helgaðir 

þeim efnum.  
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3 Kvíði  

Kvíði er algengur jafnt hjá börnum sem og fullorðnum. Einstaklingur sem finnur aldrei fyrir 

kvíða er sennilega illa staddur þar sem tilfinningin getur bæði verndað einstaklinga frá 

hættulegum aðstæðum og hjálpað þeim að fást við ýmiskonar aðstæður (Rapee, og. fl., 

2016). Líkamleg viðbrögð við kvíða eins og til dæmis vöðvaspenna, ör hjartsláttur og hröð 

öndun hjálpar einstaklingum að bregðast hratt við og koma sér úr hættulegum aðstæðum. 

Þegar kvíði er orðin of mikill og jafnvel farin að hafa áhrif á daglegt líf er mikilvægt að ná 

tökum á tilfinningunni (Kvíðameðferðastöðin, e.d.). Viðvarandi kvíði getur truflað daglegt líf 

einstaklinga og skert lífsgæði þeirra. Við þær aðstæður felur kvíði í sér ástæðulausan ótta við 

aðstæður sem eru ofmetnar (Mín líðan, e.d.).  

Kvíði getur verið virkilega erfiður viðureignar og langvinnur sé ekki unnið með hann. 

Kvíði getur þannig haft áhrif á tækifæri einstaklinga á mörgum sviðum lífsins eins og 

menntun, starfsframa, félagsleg tengsl og frístundir. Þó svo að einstaklingur nái að bæla 

niður að mestu kvíðatilfinningar sínar og komið í verk fyriráætlunum sínum, getur kvíðin 

verið það hamlandi að einstaklingurinn nái ekki að njóta augnabliksins. Langvarandi kvíði 

getur orsakað einangrun og sú staða getur leitt til þunglyndis eða jafnvel misnotkunar 

vímuefna (Kvíðameðferðastöðin, e.d.).  

Þegar kvíði er langvarandi og truflar daglegt líf einstaklinga, getur verið um kvíðaröskun 

að ræða. Kvíðaröskunum er skipt í flokka og fer það eftir afleiðingum kvíðans eða því sem 

kvíðinn veldur, í hvaða flokk einstaklingur flokkast (Mín líðan, e.d.). Kvíðaröskun er 

raunverulegt og alvarlegt læknisfræðilegt ástand, rétt eins ogaðrir líkamlegir kvillar. Kvíði 

getur verið viðvarandi, virst óviðráðanlegur og yfirþyrmandi, óhóflegur og óskynsamur ótti 

við hversdagslegar aðstæður (Anxiety & Depression Association of America, 2021). Einkenni 

kvíða eru misjöfn eins og komið hefur fram en á heimasíðu Kvíðameðferðarstöðvarinnar 

(e.d.) eru allmörg einkenni tekin fyrir. Sem dæmi mætti nefna eftirfarandi:  

• Vöðvaspenna, ör hjartsláttur og slök einbeiting.  

• Máttleysi, þungur hjartsláttur og óskýr hugsun.  

• Brjóstverkur, grunn og ör öndun, skjálfti og doði (Kvíðameðferðastöðin, e.d.).   

Ofangreind einkenni eru ekki tæmandi talin þar sem þau geta verið af ýsum toga, eftir því 

hvaða tegund kvíða á í hlut.  
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3.1  Kvíði hjá börnum og ungmennum 

Kvíði er algengur hjá börnum og ungmennum en samkvæmt heimasíðu Heilsuveru (2020) 

mun allt að fjórðungur allra ungmenna á aldrinum 13 til 18 ára finni fyrir einkennum kvíða og 

um 6% barna þjáist af alvarlegum kvíða. Svo virðist sem vitneskjan sé meiri um þau málefni 

sem snúa að líkamlegri heilsu barna heldur en geðheilsu (Álfheiður Stefánsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995). Mikil vitundavakning hefur hins vegar orðið undanfarin ár á mikilvægi 

upplýstrar og opinnar umræðu um geðheilbrigðismál barna og ungmenna. Þótt engin tvö 

börn upplifa kvíðan eins, er talað um að þeir meginþættir sem eru sameiginlegir í fari 

barnanna megi lýsa á þrjá vegu. Í fyrsta lagi hvernig þau finna eða skynja kvíða í hugsunum 

sínum. Sú hugsun snýst gjarnan um einhverja hættu eða ógn, áhyggjur um að þau sjálf eða 

einhver nákominn verði fyrir einhverskonar skaða eða að þau verði sér til skammar. Í öðru 

lagi er talað um líkamleg einkenni sem lýsa sér í aukinni streitu og líkamlegri spennu. Á þessu 

stigi geta börn fundið fyrir auknum hjartslætti og örari öndun, en einkennin eru einnig nefnd 

bardaga- og flóttaviðbrögð (e. fight or flight response). Í þriðja og síðasta lagi er kvíðinn farin 

að hafa áhrif á hegðun barnanna. Þetta getur lýst sér óróleika, eirðarleysi, gráti eða að þeim 

líði jafnvel eins og þau stirðni upp eða frjósi (Rapee og. fl. 2016).  

Helstu ástæður kvíða hjá börnum má rekja til erfða og annara líffræðilegra þátta. 

Fjölskylduaðstæður, áföll og álag getur einnig átt stóran þátt í kvíða barna og ungmenna. Þá 

geta félagsleg vandamál barnsins að auki ýtt undir kvíða. Einkenni kvíðaraskana eru ólík og 

fara þau eftir því hvaða einkenni eiga í hlut hverju sinni, enda geta börn verið að glíma við 

fleiri en eina tegund kvíðaraskana (Heilsuvera, 2020).  

3.2 Kvíðaraskanir  

Kvíðaraskanir eru heilsufarsvandamál sem geta haft áhrif á allt lífskeið einstaklings sé ekki 

unnið með einkennin. Kvíðaröskunum er skipt í flokka og fer flokkunin eftir því hvað orsakar 

kvíðann hverju sinni(Mín líðan, e.d.). Kvíðaröskun er raunverulegt og alvarlegt 

læknisfræðilegt ástand, rétt eins líkamlegir kvillar (Anxiety & Depression Association of 

America, 2021). Sem dæmi um þessa flokka kvíðaraskana mætti nefna almenna kvíðaröskun, 

áráttu- og þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun, aðskilnaðarkvíða, sem yfirleitt finnst 

eingöngu hjá börnum en getur einnig hrjáð fullorðna, ofsakvíða og félagsfælni. Kvíði getur 

verið af ýmsum toga og missterkur. Til eru allmörg greiningarviðmið fyrir kvíðaraskanir en í 

ritgerð þessari mun umfjöllunin takmarkast við þær kvíðaraskanir sem nefnd eru hér fyrir 

ofan (Geðhjálp, e.d.).  
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3.2.1 Almenn kvíðaröskun (e. Generalized Anxiety Disorder) 

Almenn kvíðaröskun hefur í för með sér viðvarandi og óhóflegar áhyggjur sem geta haft 

truflandi áhrif á daglegt líf einstaklinga. Oft beinast þessar áhyggjur af hversdagslegum 

hlutum, eins og fjölskyldu eða atvinnu, en geta einnig beinst af minniháttar hlutum eins 

húsverkum eða einhverju sem ákveðið hefur verið að gera (American psychiatric association, 

2017). Einstaklingar með almenna kvíðaröskun finna fyrir að minnsta kosti þremur af 

eftirfarandi einkennum:  

• Eirðarleysi, þreytast auðveldlega ásamt einbeitingarskort.  

• Pirringur, vöðvaspanna eða svefntruflanir.  

Einstaklingur getur haft stöðugar áhyggjur og átt í vandræðum með að slaka á. Talið er 

að um þrjú prósent einstaklinga geti fengið almenna kvíðaröskun einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Oft á tíðum er kvíðinn ógreindur hjá einstaklingum, sem kann að skýrast af því að 

einstaklingurinn leitar ekki til fagaðila fyrr en líkamleg einkenni, eins og vöðvaspenna eða 

líkamleg óþægindi er varða svefn, koma fram. Einstaklingur getur upplifað almennar og 

nokkuð stöðugar áhyggjur eða nokkurskonar lotur sem standa mislengi yfir. Þessar áhyggjur 

eru þá yfirleitt meiri en aðstæður gefa tilefni til og geta ýtt undir auknar áhyggjur af 

einhverju öðru sem tengist á engan hátt fyrri áhyggjum. Þessar áhyggjur beinast þó yfirleitt 

að því sem skiptir einstaklinginn máli eins og fjölskyldu, heilsu eða framtíðinni sjálfri. Ef 

óhóflegar áhyggjur og kvíði vegna margvíslegra málefna hafa sótt að einstakling í sex mánuði 

eða lengur, getur verið um almenna kvíðaröskun að ræða (Geðhjálp, e.d.).  

3.2.2 Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. Obsessive-Compulsive Disorder) 

Flestir kannast við það að athuga með glugga, læstar hurðir eða hvort rafmagnstæki séu 

ótengd áður en farið er af stað til dæmis í vinnu eða ferðalag. Þetta atferli endurspeglar 

almennt varkáran einstakling, meðan þeir sem eru helteknir af þessum hlutum og óttinn er 

farin að hafa áhrif á allt þeirra lífi geta verið að þjást af áráttu- og þráhyggjuröskun. Helstu 

einkenni áráttu-og þráhyggjuröskunar eru helst þessir:  

• Síendurteknar og yfirþyrmandi kvíðatengdar hugsanir. 

• Stöðugur ótti við óhreinindi, sjúkdóma eða smit.  

• Félagsleg einangrun og áráttu- og þráhyggjuröskun haldast oft í hendur.  

Þráhyggjan hefur mjög truflandi áhrif á líf einstaklinga og þessi stöðugi ótti getur verið 

mjög óþægilegur fyrir þá sem þjást af þessari tilteknu röskun. Þessar þráhyggjuhugsanir 

teljast sem áráttuhegðun vegna þeirra athafna sem einstaklingurinn finnst hann þurfa að 

síendurtaka. Yfirleitt framkvæmir einstaklingurinn þessar athafnir til að tryggja öryggi sitt og 

sinna nánustu en þær geta valdið einstaklingnum miklum kvíða, óþægindum og jafnvel 
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skömm. Áætlað er að tvö til þrjú prósent landsmanna þjáist að áráttu- og þráhyggjuröskun 

en einkenni hennar koma yfirleitt fyrst fram í bernsku eða á unglingsárunum (Geðhjálp, e.d.).    

3.2.3 Áfallastreituröskun (e. Post-Traumatic Stress Disorder) 

Áföll á lífsleiðinni geta verið þungbær og haft það mikil áhrif á líf einstaklings að það geti 

tekið hann langan tíma að jafna sig. Áföll eru misalvarleg en sum hver geta verið það alvarleg 

að einstaklingurinn eigi í erfiðleikum með að takast á við þau. Einstaklingur sem upplifir 

alvarlegt áfall þar sem velferð eða jafnvel lífi viðkomandi eða annara er ógnað, getur upplifað 

einkenni áfallastreitu og jafnvel þróað með sér áfallastreituröskun. Streitumerki stuttu eftir 

erfitt áfall eru ekki endilega merki þess að einstaklingur sé haldinn áfallastreituröskun, heldur 

getur verið um að ræða eðlileg viðbrögð viðkomandi. Ef þessi einkenni hafa hins vegar 

truflandi áhrif á líf viðkomandi og valda honum mikilli vanlíðan í meira en mánuð, getur verið 

um áfallastreituröskun að ræða. Talið er að allt að tíu prósent einstaklinga upplifi 

áfallastreituröskun einhvern tímann á ævinni. Hér fyrir neðan er nokkur dæmi þeirra 

einkenna sem fagaðilar líta til við greiningu á áfallastreituröskun en þessi listi er ekki 

tæmandi.  

• Endurupplifun áfalls á einhvern hátt (t.d. minningar, “flash-backs” eða draumar). 

• Forðast aðstæður, áreiti, hugsanir og fleira sem minnir á áfallið. 

• Breytt örvunarstig og viðbrögð (t.d. pirringur, sjálfsskaði, kæruleysi, bregða 

auðveldlega og svefntruflanir).  

Fyrir hvern þann sem þjáist af áfallastreituröskun er mikilvægt að viðkomandi leiti sér 

aðstoðar. Þó svo að einstaklingur uppfylli ekki viss greiningarviðmið áfallastreituröskunar, er 

mikilvægt að unnið sé með þá áfallastreitu sem viðkomandi þjáist af. Erfileikar og vanlíðan 

tengd áföllum ætti því aldrei að hunsa sama hversu langt er liðið frá áfalli (Geðfræðsla, e.d.).  

3.2.4 Aðskilnaðarkvíði (e. Separation Anxiety Disorder) 

Aðskilnaðarkvíði er ótti eða hræðsla sem barn eða ungmenni upplifir við að verða viðskilja 

við umönnunaraðila sína, þá yfirleitt móður sína (Rapee og. fl. 2016, bls 26). Það sem helst 

einkennir aðskilnaðarkvíða hjá barni er tilfinningalegt uppnám og mikill kvíði við að verða 

viðskilja við sína nánustu. Forðunarhegðun er ein þeirrar hegðunar sem barn sýnir til að 

forðast aðskilnað en henni er yfirleitt skipt upp í eftirfarndi þrjá flokka eftir alvarleika:  

• Væg hegðun, sem getur til dæmis falið í sér að barn vilji vera í stöðugu sambandi við 

foreldra sína ef það er í til dæmis skóla eða hjá vinum. Fyrir vikið fer barnið síður út 

með vinum sínum og endurtekur spurningar og yfirferð yfir dagskipulagið.  
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• Miðlungs alvarleg forðunarhegðun getur sem dæmi verið þegar barn neitar alfaðir að 

fara einsamalt í heimsókn til vina eða neitar því að gista hjá vinunum. Hjá yngri 

börnum getur þessi hegðun falist í því að þau vilja fylgja foreldum sínum hvert sem 

þau fara, jafnvel á milli herbergja. 

• Alvarleg forðunarhegðun getur falist í því að börn neita að fara í skóla eða sofa ein í 

sínu rúmi og fylgja foreldrum sínum eftir hvert sem þau fara. Þannig hegðun getur 

leitt til þess að börn sem eru í burtu frá foreldrum sínum geri sér upp veikindi eða 

reyna flest allt til þess eins að komast aftur til þeirra (Anna Lind Pétursdóttir, e.d.).  

Forðunarhegðun af þessu tagi getur verið mjög væg í byrjun en eflst smá saman. Börn 

með aðskilnaðarkvíða reyna að forðast flestar þær aðstæður þar sem þau eru ekki með 

foreldrum sínum, svo sem skóla, íþróttir eða tómstundastarf. Einnig geta litlar kvartanir um 

magaverk þróast út í uppköst vegna aðskilnaðar en talið er að aðskilnaðarkvíði sé algengur 

hjá börnum þótt nokkuð misræmi sé á milli rannsókna um hlutfallið. Til þess að 

aðskilnaðarkvíði sé greindur hjá barni þurfa einkennin að hafa staðið yfir í minnst fjórar vikur 

og viss einkenni þurfa að vera til staðar. Sem dæmi um einkenni af þessum toga má nefna 

eftirfarandi: 

• Endurtekið uppnám við aðskilnað ásamt áhyggjum af sínum nánustu. 

• Langvinnur mótþrói við að fara í skóla, hræðsla við einveru.   

• Síendurteknar kvartanir um líkamleg einkenni, svo sem höfuðverk, magaverk, ógleði 

eða jafnvel uppköst.  

Eins og komið hefur fram er talað um að einkenni þurfi að standa yfir í minnst fjórar 

vikur og að þau geti haft verulega skerðingu í för með sér fyrir félagslega, námslega og aðra 

mikilvæga færni barna og ungmenna sem þjást af aðskilnaðarkvíða (Anna Lind Pétursdóttir, 

e.d.).    

3.2.5 Ofsakvíði (e. Panic Disorder) 

Ofsakvíði getur verið virkilega óþægilegur og hamlandi þar sem einkenni hans eru meðal 

annars hræðsla og skelfing. Talið er að allt að 1,6% einstaklinga þjáist af ofsakvíða einhver 

tímann á ævinni og eru konur þar í meirihluta. Ofsakvíði kemur yfirleitt fram snemma á 

fullorðinsárunum en getur einnig komið fram hjá börnum og eldra fólki. Tilfinningin sem 

fylgir ofsakvíðakasti er ólík þeirri sem fylgir venjulegum áhyggjum þar sem hún er 

yfirþyrmandi og ógnvænleg. Einstaklingar í ofsakvíðakasti geta verið sannfærðir um að þeir 

séu að deyja eða missa vitið, meðan raunveruleikinn bendir ef til vill til þess að lítil hætta sé á 

ferð. Köstin geta ýmist komið fram einu sinni á ævinni eða öðru hverju, án þess að þau hafi 

teljandi áhrifa á daglegt líf einstaklinga. Þegar um ofsakvíðaröskun er að ræða koma köstin 
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upp reglulega, geta verið þrálát og valdið miklum félagslegum hömlum fyrir viðkomandi. 

Einkenni ofsakvíða eru margvísleg og geta verið sem dæmi þessi sem talin eru upp hér. 

• Skelfing, mikill ótti og vanmáttartilfinning, svimi og ógleði.  

• Brjóstsviði og öndunarerfiðleikar, doði í höndum einnig hiti og roði í andliti. 

Einstaklingur sem fær endurtekin ofsakvíðaköst þjáist oft af mikilli hræðslu við frekari 

köst og reynir jafnvel að forðast aðstæður sem voru þess valdandi að síðasta kast byrjaði. 

Sem dæmi getur einstaklingur sem fengið hefur kvíðakast undir stýri hræðst að keyra í 

framtíðinni. Sértæk fælni er talin vera algengur fylgikvilli ofsakvíða og er skýringin sennilega 

þau einkenni sem einstaklingur sýnir, svo sem óstjórnleg hræðsla við ákveðna atburði eða 

aðstæður. Þau einkenni koma heim og saman við þau hræðslu einkenni sem einstaklingar 

sýna oft á milli ofsakvíðakasta. Til viðbótar við framangreind einkenni þá er talið að 

félagsfælni og þunglyndi séu stórir fylgikvilli ofsakvíða og er talið að um helmingur þeirra sem 

greindir eru með ofsakvíða þjáist af þunglyndi einhver tíma á lífsleiðinni (Geðhjálp, e.d.).     

3.2.6 Félagsfælni (e. Social Phobia) 

Félagsfælni er viðvarandi og virkilega hamlandi ótta tilfinning sem einstaklingur upplifir innan 

um annað fólk. Viðkomandi óttast mest að verða sér til skammar eða niðurlægingar í návist 

annara og telur sig hafa vissu um það að augu og eyru allra beinist að sér, svo sem vegna 

þess hversu klaufalegur eða illa til fara hann er eða vegna einhverja annara galla sem 

viðkomandi er viss um að einkenni sig. Einstaklingar sem þjást af félagsfælni ímynda sér allt 

hið versta um samskipti sín við annað fólk og óttast sérstaklega höfnun annara. Þar af 

leiðandi reynir viðkomandi að forðast flest mannamót og atburði sem valda kvíðanum, 

jafnvel í þeim mæli að úr getur orðið félagsleg einangrun. Talið er að allt að tólf prósent 

landsmanna glími við félagsfælni einhver tímann á lífsleiðinni en að einungis minnihluti þess 

hóps leiti sér aðstoðar. Oft á tíðum greinist félagsfælni ekki hjá einstakling fyrr en 

viðkomandi leitar til læknis vegna annara mála. Einstaklingur getur verið hlédrægur og feimin 

í samskiptum við aðra, sem ef til vill þýðir einungis varkárni í samskiptum. Þegar sú varkárni 

er hins vegar farin að hafa áhrif á öll samskipti viðkomandi og stjórna lífi hans er talað um 

félagsfælni. Einkenni félagsfælni er allmörg en sem dæmi mætti nefna eftirfarandi.  

• Mikill og stöðugur ótti við félagslegar aðstæður.  

• Ótti við það sem gæti gerst í samskiptum við annað fólk.  

Líkt og önnur kvíðaeinkenni er birtingarmynd félagsfælni einnig líkamleg, svo sem örari 

hjartsláttur, meltingafæratruflanir, svitamyndun, handskjálfti og fleira.   
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Félagsfælin börn og ungmenni falla oft á tíðum í skugga annara barna. Þau hafa sig síður 

í frammi og kalla ekki eftir athygli og umönnun á sama hátt og þau sem ekki eru feimin og 

hlédræg. Félagsfælni barna getur haft sömu áhrif á lífsgæði þeirra og fullorðinna 

einstaklinga. Feimni og félagsfælni getur komið fram snemma á barnsaldri en aukist síðan í 

byrjun unglingsáranna. Með auknum vitsmunaþroska fer barnið eða unglingurinn betur að 

skilja flókin samskipti milli einstaklinga og hópa. Barnið eða unglingurinn fer þá að beina 

meiri athygli að sjálfu sér og er sú hætta oft fyrir hendi að athyglin komi fram í neikvæðum 

hugsunum. Þetta getur haft áhrif á félagsleg tengsl barnsins eða unglingsins og jafnvel leitt til 

félagslegrar einangrunar. Þess konar hegðun getur leitt til þess að barnið eða unglingurinn 

fari að forðast að fara í skólann eða önnur mannamót. Þegar um slíka hegðun er að ræða er 

mikilvægt að átta sig á því hvað býr að baki, það er hvort um sé að ræða félagsfælni, 

þunglyndi eða jafnvel hvort tveggja. Meðferð við félagsfælni er með svipuðum hætti óháð 

aldri einstaklingsins en þegar um barn er að ræða þykir mikilvægt að þróa fyrirbyggjandi 

íhlutun. Sú aðferð gæti komið í veg fyrir frekari þróun félagfælni barna og unglinga og bætt 

þannig lífsgæði þeirra (Geðhjálp, e.d.).    

3.3 Kynjahlutfall kvíðaröskunar 

Kvíði og kvíðaraskanir gera yfirleitt fyrst vart við sig á unglingárunum en geta þó vel greinst 

hjá yngri börnum. Talið er að um tólf prósent landsmanna þjáist af kvíðaröskun á hverju ári 

og að konum sé hættara við því að þjást af þeim heldur en körlum (Geðhjálp, e.d.). Í 

kennslubók fyrir framhaldsskóla (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007) segir þó að kynjaskiptingin 

sé nokkuð óljós á unglingárunum og þessar raskanir leggist jafnt á drengi sem stúlkur. Vegna 

þessa misræmis þykir varhugavert að draga of víðtækar ályktanir um það hvort kynið sé 

líklegra til að eiga við kvíðaraskanir. Mikilvægt er að fylgjast með einkennum barna og 

unglinga og grípa eftir atvikum til fyrirbyggjandi aðgerða til að vinna gegn þeim.  

3.4 Samantekt  

Kvíði er algengt vandamál hjá börnum jafnt sem fullorðnum og upplifa allir kvíða einhvern 

tímann á lífsleiðinni. Hræðsla, ótti og áhyggjur geta tekið á sig ýmsar myndir og valdið 

einstaklingum mismiklum óþægindum í daglegu lífi. Þegar þessa áhyggjur eru hins vegar 

farnar valda miklum takmörkunum og/eða jafnvel skerðingu á lífsgæðum, getur verið um 

kvíðaröskun að ræða. Kvíði getur verið virkilega erfiður viðureignar og langvinnur. Kvíði getur 

haft áhrif á tækifæri einstaklinga á mörgum sviðum lífsins eins og menntun, starfsframa, 

félagsleg tengsl og frístundir.  

Hér að ofan hefur verið stikklað á helstu kvíðaröskununum og einkennum þeirra. 

Kvíðaröskun er alvarleg og því er mikilvægt að viðurkenna raskanirnar með sama hætti og 

aðra sjúkdóma. Kvíðaröskun hefur mikil áhrif á líf einstaklings sem þjáist af henni, bæði 
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líkamlega og andlega. Einangrun getur fylgt langvarandi kvíða og sú staða leitt til þunglyndis. 

Af þeirri ástæðu verður fjallað um þunglyndi í næsta kafla þessarar ritgerðar. 



22 

4 Þunglyndi 

Þunglyndi (e. major depressive disorder) er alvarlegur og algengur læknisfræðilegur 

sjúkdómur sem hefur neikvæð áhrif á hegðun, hugsun og líðan einstaklings. Þunglyndi getur 

valdið því að hlutir sem áður vöktu ánægju og gleði hjá einstaklingi gera það ekki lengur. 

Þunglyndi getur leitt til ýmissa líkamlegra og tilfinningalegra vandamála og dregið úr getu 

einstaklings til að sinna öllum daglegum athöfnum (American Psychiatric Association, 2020). 

Allir finna einhvern tímann fyrir depurð, leiða og misjöfnu dagsformi. Þunglyndi er hins vegar 

mikið meira en tímabundinn leiði eða depurð og getur haft áhrif á líðan, svefn, gjörðir, 

hugsun og tengsl við aðra (Sóley D. Davíðsdóttir, 2019).  

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að einstaklingur þjáist af þunglyndi. Ef til vill finnast 

engar augljósar ástæður sem útskýra þunglyndið, enda er sjúkdómurinn margslunginn og 

með margar birtingarmyndir. Aðrir sjúkdómar, erfðir og uppeldi eru þættir sem oft eru 

skoðaðir sem ástæða þunglyndis en einnig geta ákveðnir atburðir eða erfið lífsreynsla verið 

undirrót vandans. Á vef landlæknis (2012) eru eftirfarandi ástæður taldar upp sem mögulegir 

áhrifavaldar þess að einstaklingur þrói með sér þunglyndi.  

• Áföll. Þunglyndi getur þróast meðal annars upp úr sorgarviðbrögðum, svo sem missi, 

skilnaði, forsjádeilum, slysum eða sjúkdómum.  

• Lítið sjálfsmat. Hætta er fyrir hendi að einstaklingur festist í neikvæðum hugsunum 

um sjálfan sig, aðstæður eða tækifæri. Síendurteknar neikvæðar hugsanir geta 

mögulega leitt til einkenna þunglyndis.  

• Áfengis- og vímuefnameðferð. Einstaklingur sem átt hefur í vanda með áfengi eða 

vímuefnaneyslu getur sýnt einkenni þunglyndis eftir að neyslu vímugjafa er hætt. Oft 

á tíðum er það vegna þeirra vandamála sem neyslan skapaði hjá viðkomandi eða 

öðrum. Einnig geta einstaklingar hafa leitað í vímugjafa vegna fyrri undirliggjandi 

sjúkdóma, eins og þunglyndis eða kvíðaraskana, sem leita þá á yfirborðið aftur eftir 

að neyslu er hætt.  

• Aðrir geðsjúkdómar, kvíðaraskanir og fælni eru algengar geðraskanir og því fleiri 

tegundir kvíðaraskana sem einstaklingur þjáist af því meiri hætta er á þunglyndi.  

• Skólinn. Þá er horft til ungmenna sem hafa lítinn sem engan stuðning frá fjölskyldunni 

og eiga ef til vill við námsörðuleika að stríða, vinafámenni, einelti. Sjálfsmynd, viðhorf 

og hugsanir þessara einstaklinga geta verið brotnar og neikvæðar. Sé ekki brugðist við 

gert getur það leitt til þunglyndis.   
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• Aðrar líkamlegar orsakir, svo sem krabbamein, meðganga og fæðing, 

skjaldkirtilssjúkdómar eða sykursýki. Þá geta líkamlegar fatlanir jafnframt orðið þess 

valdandi að einstaklingur veikist af þunglyndi.  

• Breytingar á lífshlutverki, eins og atvinnumissir, langvarandi fjárhagsvandi eða 

breyting á kynhlutverki geta valdið einstakling streitu og þunglyndi. Þá getur aldurinn 

og einmannaleikinn sem getur fylgt öldrun falið í sér breytingar á högum einstaklinga.  

• Lyfjanotkun. Sum lyf við hinum ýmsum kvillum geta kallað fram þunglyndi og er 

mikilvægt að einstaklingar séu meðvitaðir um þá hættu (Embætti landlæknis, 2012). 

Eðlilegum skapsveiflum og lægðum sem stafa meðal annars af atburðum eða áföllum í 

lífi hvers og eins er oft á tíðum ruglað saman við depurð og þunglyndi. Það telst eðlilegt 

þegar eitthvað gerist að við sýnum vissar tilfinningar þar sem geð og lundarfar okkar þyngist. 

Talið er að einn af hverjum fimm upplifi þunglyndi og depurð. Þá er því jafnframt haldið fram 

að á Íslandi þjáist allt að tólf til fimmtán þúsund einstaklingar af þunglyndi á hverjum tíma. 

Þegar um er að ræða þunglyndi er talað um lengra tímabil og að andleg vanlíðan þurfi að hrjá 

einstaklinginn í daglegu lífi. Talað er um að ef einstaklingur er þjáður af depurð í að minnsta 

kosti tvær samfelldar vikur, sé viðkomandi að þjást af þunglyndi. Samkvæmt því 

greiningarviðmiði þarf einstaklingur að sýna algjört áhugaleysi á því sem áður vakti áhuga og 

gleði á nær öllum sviðum daglegs lífs. Miðað er við að geðlægðinni fylgi verulega skerðingu á 

lífsgæðum og á það leggjast áhyggjur og vonleysi um bata á andlegri líðan. Helstu einkenni 

þunglyndis geta verið mismunandi allt frá mildum einkennum til alvarlegra en þau helstu eru 

eftirfarandi.  

• Þreyta og líkamlegir verkir.  

• Skortur á frumkvæði og erfiðleikar með ákvarðanatöku.  

• Pirringur og reiði, svefntruflanir og breytingar á matarlyst.  

• Sjálfsvígshugsanir, sjálfsvígsatferli ásamt stöðugum hugsunum um dauðann. 

Ekki er talið að eitt atriði eða skýring ráði því að einstaklingur greinist eða þrói með sér 

þunglyndi (Geðhjálp, e.d.). 

Mikilvægt er að einstaklingur sem þjáist af þunglyndi leiti sé aðstoðar fagaðila. Meðferðir 

við þunglyndi hafa sýnt fram á jákvæðan árangur en talið er að um 80 til 90% einstaklinga 

sýni jákvæð einkenni á leið til bata eða vissan léttir á þeirri líðan sem áður var. Áður en 

eiginleg greining á sér stað þarf einstaklingurinn að ganga í gegnum ítarleg mat með 

viðtölum og skoðunum. Þá getur þurft að ganga úr skugga um það að ekki sé um annað 

læknisfræðilegt ástand að ræða, eins og vítamínskort eða skjaldkirtilsvandamál. Það er eitt 

og annað sem einstaklingur getur gert til þess að draga úr einkennum þunglyndis en fyrir 

marga  getur regluleg hreyfing, góður svefn og hollt mataræði hjálpað við að létta lundina. 
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Þessi ráð eru þó engan vegin lækning við þunglyndi, enda er þunglyndi raunverulegur 

sjúkdómur. Með greiningu og meðferð geta eflaust margir sigrast á þunglyndi. Fyrstu skrefin 

í átt að bata er að viðurkenna vandann og leita til fagaðila eftir þeirri hjálp sem er í boði 

(American Psychiatric Association, 2020).   

4.1 Þunglyndi hjá börnum og ungmennum 

Allir geta greinst með þunglyndi, ekki aðeins fullorðnir heldur einnig börn og ungmenni. 

Lengi vel var því haldið fram að börn sýndu ekki einkenni þunglyndis og ef einhver einkenni 

væru til staðar voru þau oftast flokkuð sem depurð. Í dag er veruleikinn annar og 

sérfræðingar sammála um að taka þurfi slík einkenni alvarlega þegar börn og ungmenni eiga í 

hlut, enda séu þau jafn líkleg og fullorðnir til að þróa með sér þunglyndi. Mikilvægt er að 

brugðist sé við einkennunum með nauðsynlegu inngripi eins fljót og hægt er. Þegar börn og 

ungmenni eiga í hlut er almennt talið að greining þunglyndis eigi enn nokkuð langt í land og 

sé skemmri á veg komin en greining hjá fullorðnum einstaklingum (Embætti landlæknis, 

2012).  

Á vef landlæknis er vísað í rannsókn (2012) sem gerð var í Bandaríkjunum. Þar segir að 

um 0,9% ungra barna sýni sterk einkenni þunglyndis og að talan hækki upp í 1,9% fram að 

unglingárunum. Við það aldurskeið verði stökk upp á við í hlutfallinu þar sem 4,7% 

ungmenna eru talin þjást af þunglyndi. Í rannsókninni er að auki vísað til niðurstaðna fjölda 

rannsókna sem sýna fram á þá staðreynd, að frumgreining þunglyndis sé að færast neðar 

hvað varðar aldur þessara barna. Allmargar ástæður eru taldar vera fyrir þessum 

breytingum, þar á meðal breytt fjölskyldumynstur, aukin þátttaka mæðra í atvinnulífinu og 

vaxandi hraði í samfélaginu. Þá er jafnframt nefnt að breytt næringarmynstur hafi áhrif á 

þunglyndisgreiningu barna.  

Helstu einkenni þunglyndis hjá börnum og ungmennum eru nokkurn veginn þau sömu og 

hjá fullorðnum einstakling, þó þau séu ef til vill ekki eins greinileg og hjá fullorðnum. 

Einkennin hafa misjöfn birtingaform, frá vægum til alvarlegra, og eru helst eftirfarandi.  

• Leiði og depurð flesta daga og þá mest allan daginn. Börn og ungmenni eru þó 

almennt talin sýna frekar pirring og skapstyggð.  

• Draga sig úr félagslegum athöfnum sem áður vöktu ánægju og gleði, samhliða því að 

sýna flestum daglegum athöfnum litla ánægju og áhuga.   

• Sýna breytingar á holdafari og matarlyst ásamt svefnvenjum. 

• Neikvæðar tilfinningar um eigin verðleika.  

• Börn og ungmenni sýna erfileika við alla ákvarðanatöku og minni einbeitingu nánast 

daglega (Embætti landlæknis, 2012).        
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Auk þeirra einkenna sem talin eru upp hér að ofan, geta börn verið grátgjarnari en 

venjulega, átt erfitt með og kvíða því að fara í skóla og vilja helst ekkert fara frá foreldrum 

eða forráðamönnum sínum. Þegar skólaforðun er mikil getur birst í lakari námsárangri og sú 

staða getur síðan haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnanna og ýtt undir þunglyndi. Rétt eins 

og hjá fullorðnum getur þunglyndi ýtt undir afbrotahneigð og misnotkun áfengis og lyfja hjá 

ungmennum (Rúnar H. Andrason og Engilbert Sigurðsson, e.d.).   

Svo greining fáist hjá börnum og ungmennum er miðað við að fjögur eða fleiri einkenni 

þurfi að vera til staðar í að minnsta kosti tvær samfelldar. Nokkuð er um það að börn og 

ungmenni sem þjást af þunglyndi þjáist samhliða af öðrum röskunum. Samkvæmt 

faraldfræðilegum rannsóknum er talið að allt að 50% þessara barna og ungmenna hafi einnig 

aðra greiningu og er þá algengast að um hegðunarröskun eða ýmsar kvíðaraskanir sé að 

ræða. Þá er talið að þessi börn og ungmenni eigi erfitt með alla tengslamyndun við jafnaldra 

sína meðan á þunglyndi stendur og jafnvel áður en þunglyndið kemur fram. Gott skipulag er 

talið hafa jákvæð áhrif á virkni þunglyndra barna og ungmenna (Embætti landlæknis, 2012).   

Þunglyndi hjá börnum og ungmennum er greint með viðtölum og því að leggja fyrir 

einstaklingana, foreldra eða aðra nána aðstandendur þeirra spurningalista. Ákvarðanir um 

viðeigandi meðferð eru síðan teknar að teknu tilliti til aldurs barnanna og alvarleika 

einkennanna. Helstu meðferðaformin hjá börnum og ungmennum eru lyfjameðferðir, 

viðtalsmeðferðir fyrir börnin sjálf og fjölskyldur þeirra ásamt fræðslu fyrir foreldra. Þá er hjá 

börnum og ungmennum einnig beitt listmeðferð og leikmeðferð til að draga úr einkennum 

þunglyndis, auk innlögnum sé þörf á því. Ef einkennin eru væg og skerðing af þeirra sökum á 

daglegt líf einstaklinganna ekki mikil, eru ýmis ráð til að takast á við ástandið. Sem dæmi má 

nefna eftirfarandi úrræði:  

• Nægur svefn, góð og regluleg hreyfing og næring. 

• Skapa aðstæður og tækifæri fyrir börnin til að ræða tilfinningar sínar við foreldra eða 

vini (Barnaspítali hringsins, e.d.).   

4.2 Kynjahlutfall  þunglyndis  

Ýmsar rannsóknir benda til þess að konur eigi það frekar á hættu en karlar að þróa með sér 

þunglyndi (Geðhjálp, e.d.). Í vissum rannsóknum er jafnvel talið að allt að þriðjungur kvenna 

upplifi slæmt þunglyndi á einhverjum tímapunkti yfir ævina (American Psychiatric 

Association, 2020). Skýringar á þessu hærra hlutfalli kvenna má leita í samspili nokkurra 

þátta, svo sem líffræðilegra, sálrænna og félagslegra. Sem dæmi mætti nefna 

hormónasveiflur tengdar blæðingum eða barnsburði, hormónabreytingar sem tengjast 

barnsburði og aukin ábyrgð sem því fylgir og getur leitt til fæðingarþunglyndis. Við þær 

aðstæður getur tilfinningarlegur stuðningur maka, annara ættingja eða fagaðila hjálpað 
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konum að takast á við þunglyndið. Það að leita sér aðstoðar og meðferðar við 

fæðingarþunglyndi er forsenda þess að hin nýbaka móðir njóti nýs hlutverks. Auk 

framangreinds hefur sú staðreynd verið dregin upp að konur eru upp til hópa kvíðnari en 

karlar, ásamt því að þær geta átt það til að ásaka sjálfan sig frekar en karlar um það sem fer 

úrskeiðis í daglegu lífi  (Rúnar H. Andrason og Engilbert Sigurðsson, e.d.).  

Fram að kynþroska virðist vera nokkuð lítill kynjamunur á þunglyndi og er jafnvel talið að 

hlutfall drengja sé hærra en hlutfall stúlkna. Hlutföllin víxlast síðan við kynþroska og verða þá 

líkari þeim sem þekkjast meðal fullorðna einstaklinga og gerð er grein fyrir hér framar. Þá er 

talað um að tíðni þunglyndis fari vaxandi og að aldur við fyrstu greiningu færist niður 

aldurstigann (Embætti landlæknis, 2012).    

4.3 Samantekt  

Þunglyndi (e. major depressive disorder) er alvarlegur og algengur læknisfræðilegur 

sjúkdómur sem hefur neikvæð áhrif á hegðun, hugsun og líðan einstaklings. Þunglyndi getur 

leitt til ýmissa líkamlegra og tilfinningalegra vandamála og dregið úr getu einstaklings til allra 

daglegra athafna. Þunglyndi er miklu meira heldur en tímabundinn leiði eða depurð og getur 

haft fyrr grein áhrif á einstakling. Ýmsir aðrir sjúkdómar, erfðir og uppeldi er oft skoðað sem 

ástæða þunglyndis ásamt ákveðnum atburðum eða erfiðri lífsreynsla . Talið er að einn af 

hverjum fimm upplifi þunglyndi og depurð einhvern tímann yfir lífstíðina og að á Íslandi 

þjáist um tólf til fimmtán þúsund einstaklingar af þunglyndi á hverjum tímapunkti. Mikilvægt 

er að einstaklingur sem þjáist af þunglyndi leiti sé aðstoðar fagaðila, enda hafa meðferðir við 

þunglyndi sýnt fram á jákvæðan árangur fyrir hagi einstaklingsins. Talið er að um 80 til 90% 

einstaklinga sýni merki um bata ef þeir leita sér fullnægjandi aðstoðar fagaðila.  
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5 Tengsl lyndisraskana og einhverfu 

Kvíði er talinn algengari hjá einstaklingum á einhverfurófinu en þeim sem hafa ekki greiningu 

á einhverfurófinu. Talið er að allt að 50% einstaklinga á einhverfurófinu upplifi kvíða sem 

hefur veruleg áhrif og skerðingu í för með sér fyrir daglegt líf þeirra. Þá eru jafnframt 

vísbendingar um að einstaklingur á einhverfurófinu sem finni fyrir kvíða upplifi þá tilfinningu 

á annan hátt en þeir sem ekki eru á einhverfurófinu. Eftirfarandi fjögur atriði eru talin 

tengjast kvíða hjá einstaklingum á einhverfurófinu.  

• Erfileikar með að þekkja tilfinningar sínar og annara. Ýmsar rannsóknir benda til þess 

að einstaklingar á einhverfurófinu eigi í erfileikum með að þekkja eigin tilfinningar og 

skilja tilfinningarviðbrögð annara sem eru í kringum þá. Fyrir einstakling á 

einhverfurófinu getur þetta haft í för með sér að þeir eiga erfiðara með að skilja og 

vinna úr tilfinningum, eins og hræðslu eða óöryggi. Það getur síðan leitt til kvíða í 

félagslegum aðstæðum vegna þeirra erfileika við að lesa í aðstæður og skilja annað 

fólk. Sú staða gerir samskiptin óútreiknanleg.      

• Skynnæmi. Það er vel þekkt staðreynd að einstaklingar á einhverfurófinu eiga í 

erfileikum með skynjun. Sem dæmi getur einstaklingur á einhverfurófinu upplifað 

snertingu og hljóð á annan hátt en einstaklingur sem ekki er greindur á 

einhverfurófinu. Þá geta þessar stöðugu sveiflur á skynrænu áreiti verið 

kvíðavaldandi fyrir þessa einstaklinga.  

• Að eiga í erfiðleikum með óvissu. Hjá einstaklingi á einhverfurófinu getur óvissa leitt 

til aukins kvíða. Allar nýjar upplifanir og óvissa með daglegt skipulag getur ýtt undir 

það að einstaklingur á einhvefurófinu fari að upplifa kvíðaeinkenni. 

• Kvíði fyrir eigin frammistöðu. Stöðugur ótti við mistök geta valdið kvíða hjá 

einstakling á einhverfurófinu. Það getur haft í för með sér að einstaklingurinn sýni 

tregðu við að prófa nýja hluti eða klára þau verkefni sem fyrir liggja, svo sem 

heimanám eða vinnutengd verkefni. Þessi tilfinning getur leitt til fullkomnunaráttu 

sem getur valdið miklum áhyggjum og jafnvel forðunarhegðun (Rodgers. J., 2018). 

Einkenni einhverfurófsins eru í grunnin skortur á félagslegum og tilfinningarlegum 

skilningi, erfileikar með tjáningu og munnleg samskipti auk takmörkuð og endurtekin 

hegðunarvandamál og áhugamál. Sagt er að þessi einkenni þurfi að koma tiltölulega snemma 

fram hjá börnum en að þau geti þó vel birst seinna á lífsleiðinni. Þrátt fyrir þá staðreynd að 

kvíðaraskanir séu ekki taldar til kjarnaeinkenna einhverfu eru þær yfirleitt algengasta 

sjúkdómsmeðferðin sem einstaklingur á einhverfurófinu gengur í gegnum. Vegna þeirra 

áhrifa sem kvíðaraskanir valda einstaklingum er mikilvægt fyrir fagaðila að þekkja kvíða og 
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hvernig eigi að meðhöndla hann. Skipta má helstu ástæðum þess að einstaklingur á 

einhverfurófinu leitar sér hjálpar við vandanum upp í tvo flokka, sem hvor um sig 

endurspeglar mismunandi undirhópa kvíðaraskana (Hollander, E. og Burchi, E., 2018).  

• Fyrri flokkurinn kemur inn á ýmis hegðunarvandamál, svo sem yfirgang, pirring eða 

sjálfskaðandi hegðun ásamt hegðun tengdri þessum kjarnaþáttum, svo sem 

endurtekningum og áráttuhegðun. Þessi atriði varða sérstaklega undirhópinn með 

vitsmunalega fötlun og tungumálaörðuleika. 

• Seinni þátturinn kemur inn á innvortis einkenni, svo sem þunglyndi og kvíða, en 

einstaklingar á einhverfurófinu, sérstaklega þeir sem eru með mikil einkenni 

einhverfu, er hættara við að þróa með sér aðrar raskanir vegna skorts á félagstengdri 

hæfni (Hollander, E. og Burchi, E., 2018). 

Oft er erfitt að greina einkenni kvíðaraskana hjá einstaklingum á einhverfurófinu þar sem 

einkenni kvíðans kunna að skarast á við einkenni einhverfu. Auk þess geta ýmis vandamál 

komið upp, svo sem erfileikar með munnlega tjáningu. Á móti kemur að einstaklingur getur 

átt auðvelt með að tjá sig í orðum samhliða því að eiga í erfileikum með að skilja og tjá eigin 

tilfinningar.  

Einkenni annars vegar einhverfu og áráttu og hins vegar þráhyggjuröskunar skarast að 

vissu leyti vegna áráttuhegðunar sem einkennir báðar þessar greiningar. Hegðunin 

einkennast af þrálátum og ítrekuðum endurtekningum og yfirferð á þeim atriðum sem skipta 

viðkomandi máli, svo sem að slökkva og kveikja ítrekað ljós þegar gengið er inn í herbergi. 

Svo viðeigandi meðferð geti skilað árangri er mikilvægt fyrir fagaðila að vita hvort hegðunin 

sé rakin til einhverfunnar eða kvíðans (Hollander, E. og Burchi, E., 2018).  

Þegar einstaklingar eldast og félagslegar kröfur aukast, geta einkenni félagslegra 

skerðingar fyrir einstaklinga á einhverfurófinu ýtt undir þróun félagslegs kvíða eða 

félagsfælni. Talið er að sú staða sé sérstaklega erfið fyrir þá einstaklinga sem eru félagslega 

virkir, en um leið meðvitaðir um vanhæfni sína við þær aðstæður. Félagsfælni er skilgreind 

sem ákafur kvíði eða ótti við félagslegar aðstæður og eigin frammistöðu. Við þær aðstæður 

getur viðkomandi dregið sig út úr félagslegum aðstæðum eða jafnvel forðast þær alfarið, og 

um leið takmarkað möguleika sína í aukinni færni og frekari þjálfun við félagslegar aðstæður. 

Félagsleg skerðing getur síðan ýtt undir ofverndandi viðbrögð hjá foreldrum sem aftur leiðir 

til forðunarhegðunar hjá barni. Sú aðstaða getur síðan leitt til aðskilnaðarkvíða hjá 

einstaklingnum og valdið, ef ekki er brugðist við, vissum vítahring fyrir viðkomandi 

(Hollander, E. og Burchi, E., 2018).  

Börn og ungmenni á einhverfurófinu geta oft sýnt önnur óhefðbundin einkenni 

kvíðaraskana og eiga fyrir vikið erfitt með að passa inn í vissan ramma. Dæmi um þessi 
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einkenni er mikill kvíði sem tengist breytingum á venjum eða umhverfi. Svo hægt sé að vinna 

með þessar kvíðaraskanir er mikilvægt að þekkja það sem býr að baki þeim (Hollander, E. og 

Burchi, E., 2018). Rannsókn sem var unnin á börnum og ungmennum á aldrinum tveggja til 

átján ára með greiningu á einhvefurófinu leiddi til að mynda í ljós að rúmlega 84% þeirra 

uppfylltu greiningarviðmið fyrir að minnsta kosti eina kvíðaröskun (Ingibjörg Bjarnadóttir, 

Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014).   

 Einstaklingur á einhverfurófinu er fjórum sinnum líklegri til þess að þjást af ævilöngu 

þunglyndi heldur en einstaklingur sem ekki er greindur á einhverfurófinu og einkenni 

þunglyndis hafa mikil áhrif á lífsgæði og tækifæri einstaklingsins(Psychiatry advisor, 2019). 

Talið er sjaldgæfara að þessir einstaklingar þjáist af geðhvarfasýki eða geðhæð, meðan ýmsar 

rannsóknir benda til aukinnar tíðni þunglyndis hjá ungmennum á einhverfurófinu, sem eru 

án skerðingar á vitsmunaþroska. Þá benda rannsóknir jafnframt til þess að börn og ungmenni 

með greiningu á einhverfurófinu ásamt þroskahömlun þrói frekar með sér lyndisraskanir, svo 

sem þunglyndi (Evald Sæmundsen og fl., 2014).    

Tengsl einhverfu og þunglyndis kallar oft á tíðum á aukna lyfjaþörf og aðstoð vegna 

aukinnar hættu á sjálfsskaða og sjálfsvígum. Greining á þunglyndi hjá einstaklingum á 

einhverfurófinu getur reynst erfitt vegna þeirra sameiginlegu einkenna sem oft birtast í 

hvoru fyrir sig. Ásamt því að greina á milli einkennana virðist vera skortur á sértækri tækni 

eða leiðum til að greina þunglyndi hjá einstaklingum á einhverfurófinu, ásamt því að 

meðferðir við því eru enn í þróun. Þrátt fyrir það virðast  aðferðir og inngrip sem notuð eru 

fyrir einstaklinga sem eingöngu þjást af þunglyndi sýna fram á jákvæða virkni, að því gefnu 

að þær séu einstaklingsmiðaðar og sérsniðnar fyrir hvern og einn (Psychiatry advisor, 2019).   

Mikilvægt er fyrir fagaðila sem vinna með einstaklingum sem í senn eru á 

einhverfurófinu og þjást af þunglyndi að skilja sameiginlega þræði og birtingarmyndir 

einhverfu og þunglyndis. Tengsl einkenna einhverfu og þunglyndis skarast að miklu leyti og 

því getur greining og meðhöndlun reynst erfið. Einkennin sem skarast eru eftirfarandi:  

• Félagsleg fráhvörf, pirringur og þreyta.  

• Ýmis vandamálum tengd svefnvenjum og matalist.  

• Auk framangreindra sameiginlegra einkenna einhverfu og þunglyndis, koma 

eftirfarandi einkenni til skoðunar: Vonleysi, mikil sektarkennd og lágt sjálfsmat.   

Þessi einkenni geta gert fagaðilum erfiðara fyrir að greina þunglyndið frá einhverfu 

(Psychiatry advisor, 2019).    

Mikilvægt er fyrir fagaðila að skoða alla sögu einstaklingsins áður en hafist er handa á 

greiningu þunglyndis. Skoða þarf ítarlega hvernig viðkomandi tjáir tilfinningar sínar og allar 

athafnir í daglegu lífi, miðað við þau einkenni sem viðkomandi hefur vegna 
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einhverfurófsröskunar. Þá þarf jafnframt að skoða þær breytingar sem orðið hafa á hegðun 

og atferli viðkomandi og hvort þeim breytingum sé hægt að lýsa sem einkennum þunglyndis. 

Auk framangreinds er mikilvægt að skoða og afla upplýsinga um fjölskyldusögu viðkomandi 

og skoða hvort nýlegar eða verulegar breytingar í umhverfi viðkomandi valdi þessum 

breytingum á atferli. Fagaðilar sem ekki þekkja til sögu og persónulegra aðstæðna 

einstaklings geta átt í nokkrum vandræðum með að greina hvort um sé að ræða þunglyndi. 

Vegna skorts á sérþekkingu við greiningu þunglyndis hjá einstaklingum á einhverfurófi er 

mikilvægt fyrir fagaðila að safna upplýsingum frá einstaklingnum sjálfum og öllum þeim sem 

hann þekkja, svo sem foreldrum, nánum ættingjum, kennurum og öðrum fagaðilum. Talið er 

að þeir einstaklingar sem sýna mikil einkenni einhverfu sé líklegri til að greinast með 

þunglyndi heldur en þeir sem eru með minni einkenni. Sama gildir um þá sem sýna önnur 

einkenni lyndisraskana, svo sem kvíðaraskanir og þá sem upplifað hafa streituvaldandi 

lífsreynslu og áföll (Psychiatry advisor, 2019).    

Eftir því sem einstaklingar eldast hafa sterkari einkenni einhverfu meiri áhrif á tíðni 

þunglyndis. Á unglingsárunum fara ungmenni að skynja sjálfsmynd sína og mannleg 

samskipti í ríkari mæli en áður var. Þá geta erfileikar með skilning og tjáningu í samskiptum, 

sem gjarnan fylgir einhverfurófsröskunum, flækt allt ferlið enn frekar. Ungmennin eru 

gjarnan meðvituð um þessa erfileika sína í félagslegum samskiptum og það getur ýtt undir 

einkenni þunglyndis. Þó svo að ýmsar rannsóknir bendi til þess að þunglyndi sé algengt 

meðal ungmenna með greiningu á einhverfurófinu, skortir oft á tíðum upplýsingar um tiltæk 

meðferðarúræði. Sem dæmi er lítið að finna um reynslu lyfjagjafa vegna þunglyndis hjá 

einstaklingum á einhverfurófinu, þó svo að þær rannsóknir sem hafa verið unnar sýni fram á 

jákvæða virkni sálfræðilegra aðferða (DeFilippis, M. 2018). 

5.1 Samantekt  

Þunglyndi og kvíðaraskanir eru nokkuð algengar meðal barna og ungmenna með greiningu á 

einhverfurófinu. Erfitt getur verið að greina einkenni kvíða og þunglyndis hjá þessum hópi 

vegna þeirra líkinda sem fyrir eru á einkennunum. Þá getur félagsfærni og samskiptahæfni 

barnanna og ungmenna verið lakari en þeirra sem ekki hafa greiningu á einhverfurófinu og 

sú staða gerir fagaðilum erfiðara fyrir með greiningarnar.   

 

5.2 Hvernig er unnið með lyndisraskanir barna og ungmenna 

Áhrif kvíðaraskana á líðan og hegðun einstaklinga með greiningu á einhverfurófinu sýna 

fram á mikilvægi þess að gripið sé tímanlega inn í með viðeigandi úrræðum. Þó svo að 

kvíðaraskanir séu ekki hluti af einhverfu, er kvíði algengt vandamál hjá einstaklingum á 

einhverfurófinu (Hollander, E. og Burchi, E., 2018).   
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Hugræn atferlismeðferð hefur sýnt fram á góða virkni við kvíðaröskunum hjá 

ungmennum á einhverfurófinu, og þá sérstakleg hjá þeim ungmennum sem ekki sýna sterk 

einkenni einhverfu og hafa góða færni í samskiptum og tjáningu. Í grunninn felst í hugrænni 

atferlismeðferð eftirfarandi fræðsla fyrir einstaklinga á einhverfurófinu. 

• Sálfræðimeðferð ásamt íhlutun í félagsfærniþjálfun og fræðslu um kvíða og 

geðheilbrigði.  

• Hugrænar aðferðir, svo sem að læra að þekkja kvíða, skilja hann og ná tökum á 

kvíðanum.  

• Hegðunaraðferðir, til dæmis að skoða heildstætt hvað veldur aukningu á kvíðanum 

(Hollander, E. og Burchi, E., 2018).    

Þá er jafnframt mikilvægt að huga að fræðslu og íhlutun fyrir foreldra til að aðstoða börn 

sín og ungmenni til að takast á við þau einkenni sem kvíði veldur. Sem dæmi fá foreldrar 

fræðslu um gagnleg viðbrögð við þeirri hegðun sem kvíðinn veldur og  ná þau að aðstoða 

börnin og ungmennin með að ná betri tökum á líðan sinni og hegðun. Þá eru foreldrar 

jafnframt fræddir um þá ofverndandi þætti sem oft birtast í uppeldisháttum þeirra og geta 

takmarkað sjálfstæði og færni barnsins (Hollander, E. og Burchi, E., 2018). 

Mikilvægt er að öll meðferð sé eins einstaklingmiðuð og hægt, sé ætlunin að láta hana 

bera sem bestan árangur. Þá er talið mikilvægt að einkenni einhverfu sem fyrir eru séu höfð 

til hliðsjónar þegar þróun kvíðans er skoðuð og meðferðin ákveðin. Tilfinningarlæsi 

einstaklinga ásamt uppbyggilegri hugsun er þjálfuð en það er talið hafa jákvæð áhrif á 

viðbrögð og upplifun kvíðaeinkenna hjá viðkomandi, sem síðan veitir sveigjanlegri viðbrögð 

við streituvöldum. Sú aðferð gagnast jafnframt fyrir ýmis inngrip í félagslegri færni og 

tilfinningarlegum viðbrögðum einstaklinga. Reynt er að hafa þjálfun og kennslu einstaklinga á 

einhverfurófinu eins sjónræna og mögulegt er, með áþreifanlegum og raunverulegum 

dæmum. Ástæðan fyrir því er sú að einstaklingarnir eiga oft erfitt með óhlutbundna 

(Hollander, E. og Burchi, E., 2018).   

Rannsóknir á notkun ýmissa kvíðastillandi lyfja hafa verið nokkuð takmarkaðar og 

umdeildar hjá einstaklingum með greiningu á einhverfurófinu. Sem dæmi má nefna oft er 

fyrst gripið til lyfsins SSRI (sértækir serótónín endurupptökuhemlar)  við meðferð 

kvíðaraskana, þó svo að sýnt hafi verið fram á litla virkni og háa tíðni neikvæðra áhrifa á 

einstaklinga á einhverfurófinu. Ýmis önnur lyf  hafa misjafna virkni og eru sum þeirra talin 

hafa sýnt fram á framfarir hjá einstaklingum á endurtekinni hegðunaáráttu, meðan önnur 

sýna neikvæð hegðunaráhrif svo sem svefnleysi og hvatvísi. Svo virðist sem frekari 

rannsóknir á áhrifum lyfja á einstaklinga á einhverurófunu sé þörf (Hollander, E. og Burchi, E., 

2018). 
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Hér á landi eru til fyrirtæki og einstaklingar sem sérhæfa sig í meðferð og ráðgjöf við 

kvíðaröskunum hjá einstaklingum á einhverfurófinu. Sem dæmi  býður Greiningar og 

ráðgjafarstöð ríkisins (2020) upp á námskeið fyrir foreldra barna á leikskólaaldri og fyrstu 

bekkjum grunnskóla. Á þessum námskeiðum sem kallast, Kvíði barna á einhverfurófinu- 

fræðslunámskeið fyrir foreldra, er farið yfir þau einkenni kvíða sem birtast hjá ungum 

börnum á einhverfurófinu, ásamt þeim aðferðum sem mögulega geta dregið úr þessum 

einkennum og komið í veg fyrir kvíða seinna á ævinni. Þá fá foreldrarnir heimaverkefni sem 

snúa að þessum sömu hlutum. Markmið námskeiðanna er meðal annars þetta:  

• Að þekkja eðli kvíða hjá ungum börnum á einhverfurófinu. 

• Að þekkja þær leiðir sem hægt er að fara til að takast á við einkenni kvíða barnanna 

og þannig draga úr óöryggi þeirra.   

Rétt eins og með meðhöndlun kvíða hjá einstaklingum á einhverfurófinu, hefur hugræn 

atferlismeðferð gefið góða raun við meðferð þunglyndis hjá þessum einstaklingum. Sú 

aðferð virðist draga úr einkennum þunglyndis á jákvæðan og árangursríkan hátt. Auk þess 

hafa aðferðir sem sérhæfðar hafa verið fyrir einstaklinga á einhverfurófinu og þjást af kvíða 

verið notaðar við einkennum þunglyndis. Talið er að áhrifarík hugræn atferlismeðferð 

innihaldi fræðslu um sjálfsvitund, góða færnisþjálfun, bæði félagslega og verklega, ásamt 

fjölbreyttri fjölskyldufræðslu (Psychiatry advisor, 2019).  

Flestar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á áhrifum hugrænnar 

atferlismeðferðar á þunglyndi hjá einstaklingum á einhverfurófinu beinist að fullorðnum 

einstaklingum. Ein slík rannsókn sem gerð var á ungmennum á aldrinum 15 til 25 kannaði 

virkni hugrænnar atferlismeðferðar á einstaklinga á einhverfurófinu sem þjáðust af 

einkennum þunglyndis, streitu og kvíða. Þegar áhrif meðferðarinnar var borin saman við þá 

einstaklinga sem ekki voru í sömu þjálfun mátti sjá verulegar og jákvæðar breytingar á 

einkennum þunglyndis. Sagt er að þær sérhæfðu aðferðir sem fjallað er um hér fyrir ofan, 

það er þjálfun í sjálfsvitund og færnisþjálfun, sýni jákvæða virkni á þunglyndi. Tekið skal þó 

fram að verulegur skortur er á upplýsingum og rannsóknum á virkni þessara aðferða á börn 

og ungmenni. Þrátt fyrir þennan skort á upplýsingum er talið rétt að líta eigi á hugræna 

atferlismeðferð sem jákvæðan kost til íhlutunar við einkennum þunglyndis hjá börnum og 

ungmennum á einhverfurófinu (DeFilippis, M. 2018).  

Einkenni þunglyndis hjá einstaklingum á einhverfurófinu er hægt að meðhöndla með 

lyfjagjöf, enda hafa sömu SSRI lyf og notuð eru við einkennum kvíða verið gefin við 

einkennum þunglyndis. Þrátt fyrir notkun þessara lyfja hefur virkni þeirra eftir sem áður ekki 

sýnt fram á jákvæða virkni á einkenni þunglyndis hjá þessum einstaklingum (Psychiatry 

advisor, 2019). Þá virðast rannsóknir á virkni þunglyndislyfja hjá ungmennum beinist frekar 

að einkennum einhverfunnar og þá sérstaklega að síendurtekinni hegðun frekar en 
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einkennum þunglyndis. Rannsóknir á SSRI lyfjum hafa ekki sýnt fram á jákvæð áhrif þeirra á 

þessa hegðun einstaklinga á einhverfurófinu og benda í raun frekar til neikvæðra 

aukaverkana fyrir einstaklingana (DeFilippis, M. 2018).   

5.3 Samantekt  

Áhrif kvíða og þunglyndis á líðan og hegðun einstaklinga með greiningu á einhverfurófunu 

sýna fram á mikilvægi þess að gripið sé tímanlega inn í með viðeigandi úrræðum. Hugræn 

atferlismeðferð hefur sýnt fram á góða virkni við kvíðaröskunum ásamt einkennum 

þunglyndis hjá ungmennum á einhverfurófinu. Þá hafa rannsóknir á notkun ýmissa lyfja verið 

nokkuð takmarkaðar og umdeildar hjá einstaklingum með greiningu á einhverfurófinu. Sem 

dæmi má nefna SSRI (sértækir serótónín endurupptökuhemlar) lyf sem oft er fyrst gripið til 

við meðferð kvíðaraskana og þunglyndis. Þrátt fyrir að rannsóknir bendi til þess að lyfið hafi 

litla virkni og háa tíðni neikvæðra áhrifa á einstaklinga á einhverfurófinu, virðist meðferðin 

eftir sem áður oft byggjast á þeim. 
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6 Faglegt starf þroskaþjálfa 

Saga þroskaþjálfastéttarinnar á Íslandi hófst árið 1958 við stofnun skóla sem var ætlað að 

sérmennta starfsfólk til umönnunar vistmanna Kópavogshælisins. Skólinn fékk fjórum árum 

seinna nafnið Gæslusystraskólinn og er sá síðarnefndi fyrsti vísir að námi þroskaþjálfa á 

Íslandi. Á þessum tíma einkenndist námið af læknisfræðilegum hugmyndum sem snérust um 

það að lækna og hjúkra einstaklingum. Með árunum breyttust áherslurnar, hvað varðar 

námið, starfheiti og starfsvettvang fagstéttarinnar. Á sama tíma opnuðust fleiri möguleikar 

fyrir starfsnám þroskaþjálfa þar sem þeir gátu nú sótt nám sitt meðal annars til 

greiningarstöðva, grunnskóla, leikskóla og ýmissa meðferðarheimila, jafnt fyrir börn sem og 

fullorðna með geðræn vandamál. Nú til dags eru störf þroskaþjálfa fjölbreytt og að finna 

víðsvegar í okkar samfélagi, ásamt því að gríðarleg vitundarvakning hefur orðið í okkar 

samfélagi um réttindi fatlaðs fólks (Þorvaldur Kristinsson,2015).    

Frá upphafi hefur verið lagt mikið upp úr alþjóðlegu samstarfi hjá Þroskaþjálfafélagi 

Íslands og hefur sú samvinna aukið á víðsýni og stuðlað að betri starfsvettvangi fyrir 

þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Í samningi Sameinuðu þjóðanna (2013) um 

réttindi fatlaðs fólks er litið svo á að öll aðildarríki samningsins eigi að tryggja og stuðla að því 

að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt fatlað fólk, 

og þá án mismununar af nokkru tagi vegna fötlunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2013, 5. gr.). Þroskaþjálfar eru stétt fagaðila sem starfar með 

mannréttindi að leiðarljósi og efla þannig stöðu þeirra sem búa við einhvers konar 

skerðingar. Þroskaþjálfar þurfa oft að berjast fyrir rétti allra til að njóta grundvallarréttinda í 

samfélaginu, fá að þroskast og njóta virðingar. Hugmyndafræðin að baki þroskaþjálfa byggir 

á jafnrétti og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti hvers og eins, sem grunndvallast í lögum, 

reglugerðum og siðareglum stéttarinnar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).   

Starfskenning þroskaþjálfa endurspeglar það sem stéttin stendur fyrir, það er að vera 

stétt fagaðila sem hefur menntað sig til að standa vörð um hagsmuni einstaklinga sem búa 

við skerðingar af ýmsum toga, óháð aldri (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Frá árinu 1991 hafa 

þroskaþjálfar stuðst við sínar eigin siðareglur, þar sem farið er yfir þá ábyrgð og skyldur sem 

fagstéttinni ber að fylgja í starfi gagnvart samstarfsmönnum og þjónustunotendum. 

Mikilvægt er fyrir allar starfstéttar að hafa sínar eigin siðareglur og þá sérstaklega 

starfsstéttir fagaðila. Fyrir einstaklinga sem þurfa á aðstoðinni að halda eru siðareglur 

nauðsynlegar og er mikilvægt að þær séu hafðar að leiðarljósi við störfin. Þroskaþjálfafélag 

Íslands segir að reglur þessar séu ætlaðar til að vekja fagaðilann til vitundar um siðferðislegar 

og faglegar skyldir hans, ásamt því að veita fagaðilanum aðhald og stuðning í starfi 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  
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7 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að draga saman einkenni einhverfu, kvíðaraskana og 

þunglyndis hjá börnum og ungmennum. Það var gert eins og komið hefur fram vegna 

persónulegra kynna á þeirri vanlíðan sem kvíði og þunglyndi hefur á börn og ungmenni 

ásamt áhuga fyrir fjölbreytileika einhverfurófsins. Svo virðist sem lyndisraskanir séu nokkuð 

algengar hjá einstaklingum á einhverfurófinu og er kvíði talinn vera það algengur að áætlað 

er að um helmingur einstaklinga á einhverfurófinu upplifi einkenni kvíða, sem hafi veruleg 

áhrif og skerðingu í för með sér á daglegt líf einstaklingsins. Þá er er einstaklingur á 

einhverfurófinu talinn fjórum sinnum líklegri en þeir einstaklingar sem ekki hafa greiningu á 

einhverfurófinu til þess að þjást af ævilöngu þunglyndi.  

Mikilvægt er fyrir fagaðila að skoða vel hvort fleiri raskanir séu til staðar þegar unnið er 

að greiningu á einhverfurófinu. Inn í það ferli telur höfundur að sérþekking þroskaþjálfa komi 

að góðu gagni eins og áður hefur komið fram. Náið samstarf mismunandi fagaðila skiptir 

sköpum þegar kemur að greiningu og íhlutun, og er þá sérþekking þroskaþjálfa talin vera 

mikilvægur þáttur í greiningarferlið hjá þessum börnum og ungmennum, sem og fyrir þá 

íhlutun sem tekur við. Þverfaglegt teymi einstaklinga er gegnir veigamiklu hlutverki vegna 

ýmissa fjölþættra vanda sem þessi börn og ungmenni geta verið að glíma við. 

Í ljósi þess að skynúrvinnsla og skynjun einstaklinga á einhverfurófinu er ekki sú sama og 

þeirra sem ekki hafa greiningu á einhverfurófinu, var ákveðið að skoða hver tengsl einhverfu 

og lyndisraskana eru. Auk þess að leita svara við því í rannsóknarheimildum, er í ritgerðinni 

skoðaðar mögulegar leiðir til íhlutunar fyrir þessi börn og ungmenni. Í ritgerðinni eru dregin 

fram helstu einkenni einhverfu, kvíðaraskana og þunglyndis ásamt þeim upplýsingum sem 

voru að finna um kynjahlutföll hjá börnum og ungmennum.    

Mörg einkenni þessara raskana eru svipuð eða svo til þau sömu hvað birtingamyndir 

þeirra varðar. Vegna þessara líkinda getur einmitt verið erfitt að meta hvort einkennin, svo 

sem forðunarhegðun eða ýmis áráttukennd hegðun, sé vegna einhverfunnar eða vegna 

annara lyndisraskana, svo sem kvíða eða þunglyndis. Þá geta einkenni kvíðaraskana og 

þunglyndis ýtt undir einkenni einhverfu, ásamt því að einkenni einhverfu geta leitt til kvíða 

og þunglyndis. Einhverfa er talin algengari hjá drengjum en stúlkum og liggja fyrir ýmsar 

kenningar til skýringar á því. Þegar kemur að kvíðaröskunum virðist sem rannsóknum beri 

ekki saman um hlutföll kynjanna en að jafnaði benda þær þó á þá staðreynd að kvíði er 

algengari hjá stúlkum en drengjum án greiningar á einhverfurófinu. Hvað þunglyndi varðar, 

þá virðist sem fram að kynþroska sé nokkuð lítill kynjamunur á þunglyndi og jafnvel talið að 

það sé algengara hjá drengjum en stúlkum. Þá er talin aukin hætta á einkennum kvíða og 

þunglyndis hjá einstaklingum með vægari einkenni einhverfu á unglingsárunum. Rannsóknir 
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benda til þess að það sé vegna aukins skilnings unglingsins á hamlandi einkennum 

einhverfunnar. Ýmsum aðferðum er beitt til meðferðar og íhlutunar fyrir þessi börn og 

ungmenni, og er helsta aðferðin hugræn atferlismeðferð. Sú meðferð virðist gefa jákvæðar 

niðurstöður á gang kvíða og þunglyndis hjá einstaklingum á einhverfurófinu. Þá virðist sem 

notkun lyfja við kvíða og þunglyndi hjá einstaklingum á einhverfurófinu sé nokkuð umdeild 

og að ekki séu allir sammála um jákvæða verkun lyfja hjá börnum og ungmennum á 

einhverfurófinu.   

Áhrif lyndisraskana, svo sem kvíða og þunglyndis, eru mikil og geta valdið hverjum þeim 

sem af þeim þjást miklum skerðingum á athöfnum daglegs lífs. Fjölbreytileika 

einhverfurófsins mætti einna helst líkja við mannlegan fjölbreytileika, þannig að ekkert okkar 

er eins og öll höfum við eitthvað svo mikið að gefa. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir 

einkennum lyndisraskana hjá börnum og ungmennum á einhverfurófinu og taka á þeim um 

leið og grunur vaknar. Tengsl einhverfu og lyndisraskana virðast vera sterk og mikil líkindi eru 

á einkennum. Lyndisraskanir eru vissulega meðhöndlaðar en mikill vandi getur verið fyrir 

fagaðila að greina hvort viss hegðun eða hugsun sé af völdum til dæmis kvíða eða þunglyndis 

eða hvort um einkenni einhverfu sé að ræða. Þá virðist sem að aukin vitundavakning sé á 

þessum tengslum og að fagaðilar séu í auknum mæli farnir að veita íhlutun fyrir börn, 

ungmenni og fjölskyldu þeirra og er sú staða aðeins talin hafa jákvæð áhrif á öll þeirra 

lífsgæði og framtíðarhorfur. Vissulega má alltaf gera betur og því er mikilvægt að haldið verði 

áfram að skoða áhrif lyndisraskana á börn og ungmenni samhliða annarri greiningu, svo sem 

á einhverfu, þroskaröskun og ADHD. Sú nálgun væri hins vegar efni í fleiri rannsóknir og 

ritgerðir. 
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