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Sögulegt yfirlit

• Skilgreiningar og hugmyndir fólks um einhverfu 
hafa breyst mikið í tímans rás

• Frá einhverfu til einhverfurófs

• Frá ísskápsforeldrum til erfða (og umhverfis)

• Frá sjaldgæfu fyrirbæri til algengs

• Viðhorfin hafa breyst

• Ekkert lífeðlisfræðilegt próf 

• Hegðunareinkenni lögð til grundvallar

• Skilgreind í alþjóðlegum flokkunarkerfum

• DSM-5 og ICD-10 (ICD-11 væntanlegt)



Greining einhverfu á Íslandi - breytingar 

• Aukið algengi einhverfu

• 0,04% 1,2% 2,2% ???

• Fleiri aðilar sem greina einhverfu

• 1970: BUGL 

• 1997: GRR 

• Um og upp úr 2010: ÞHS, sjálfstætt 
starfandi sérfræðingar



Breytingar á Greiningarstöð

Skipurit 2007



Skipurit 2013



Fagráð á Greiningarstöð

• Fagráð stofnuð um hvern málaflokk

• Tryggja viðhald og öflun þekkingar á mismunandi 
flokkum fötlunar

• Fylgjast með þróun á greiningu, íhlutun og 
fræðilegri þekkingu á viðkomandi sviði

• Miðla þeim upplýsingum áfram innan GRR og 
utan

• Fagráð einhverfu
• Guðrún Þorsteinsdóttir, Evald Sæmundsen, Emilía Guðmundsdóttir, 

Sigrún Hjartardóttir, Unnur Jakobsdóttir Smári



Breytt umhverfi

• Aukið algengi

• Fleiri aðilar sem greina

• Þekking, reynsla og 
sérhæfing dreifðari

Þörf fyrir samræmd 
vinnubrögð og 
ítarlegar leiðbeiningar



Leiðbeiningar um greiningu einhverfu

• Erlendar leiðbeiningar, t.d.

• SIGN 98: Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network

• NICE 128: National Institute for Health 
and Clinical Excellence

• NZG: New Zealand Guideline



Íslenskar leiðbeiningar

• Ætlaðar fagfólki við greiningu einhverfu hjá 
börnum og ungmennum

• Markmið 

• Kynna viðurkenndar aðferðir við greiningu 
einhverfu

• Samræma vinnubrögð og verklag

• Gæta að þær passi við íslenskan veruleika

• Lifandi skjal sem tekur breytingum í tíma

• Samstarf við fleiri aðila



Helstu þættir

• Þverfagleg athugunarteymi

• Tengill eða málastjóri

• Safna upplýsingum um einkenni barnsins eða 
ungmennisins við mismunandi aðstæður

• Ítarleg sjúkra- og þroskasaga, auk 
læknisskoðunar

• Mat á einkennum einhverfu

• Mat á þroska, færni og líðan

• Upplýsingar frá foreldrum, skóla og öðrum

• Mismunagreiningar eða meðraskanir



Viðurkennd greiningartæki – dæmi:

• ADI-R • ADOS-2

+ hið klíníska nef!



Mikilvægt að hafa í huga

• Greining ætti aldrei að byggjast á 
niðurstöðum úr einu greiningartæki

• Sérhæfð þekking og reynsla innan teymis

• Þörf fyrir læknisfræðilegar rannsóknir

• Mat á fleiri þáttum en vitsmunaþroska, eins 
og aðlögunarfærni, samhæfingu og 
hreyfifærni, skynjun, líðan o.fl.

• Meðraskanir

• Mismunagreiningar



Það er eitthvað við teymisvinnu



Næstu skref

• Fá álit og yfirlestur innan stofnunar og utan

• Fá fund með landlækni

• Ljúka við gerð leiðbeininganna

• Lengri útgáfa?

• Skoða leiðbeiningar um íhlutun og þjónustu

Takk fyrir!


