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 Skert kenning um hugann “Theory of Mind” 
 Baron-Cohen, 2000; Tager-Flusberg, 2001 / Klimes-

Dougan & Kistner, 1990

 Skert starfsemi möndlungs (impaired 
functioning of the amygdala)

 Baron-Cohen et al., 2000; Pelphrey et al., 2007/Lemche 
et al., 2006; Mehta et al.’s, 2009; Tottenham et al., 2010; 
Vrtička et al., 2008

 Skert stýrifærni (executive dysfunction)
 Baron Cohen, 2008 /Bos et al., 2009 



 Hverjar eru orsakir einhverfu?
 Þekktir erfðaþættir í 20 – 30% tilfella

 Óþekktar í 70 – 80% tilvika

 Flókið samspil erfða- og umhverfisþátta

 Hverjar eru orsakir tengslaröskunar?
 Sjúkdómsvaldandi umönnun foreldra er skilyrt orsök

 Skortur á sjálfum sér samkvæmum umönnunaraðila sem er 
móttækilegur fyrir þörfum barns (responsive caregiver)

 Vöntun á tækifærum barns til þess að mynda frumtengsl

 Meðfæddir veikleikar í þrautseigju barns

 Tvíburarannsóknir benda til þess að erfðaeiginleikar geti 
ráðið til um tilurð tengslaröskunar hjá drengjum

 T. G. O’Connor et al., 1999



 Stafa einhverfurófseinkenni af líffræðilegum eða 
félagslegum þáttum?

 Stafar skert tengslamyndun af líffræðilegum eða 
félagslegum þáttum?

 Það er iðulega ógjörningur að greina líffræðilega 
og félagsfræðilega orsakaþætti að í klínísku
starfi

 T. G. O’Connor et al., 1999

 The Coventry Grid er klínískt hjálpartæki til 
þess að taka á þessum vanda

 Moran, 2010 og 2015



 Að greina barn með einhverfu þegar tengslaröskun 
væri réttari greining
 Félagslegur vandi ranglega sagður líffræðilegur
 Barnið verður persónugervingur vandans og ekki tekið tillit til 

ófullnægjandi atlætis
 Leiðir til ófullnægjandi félagslegra úrræða

 Að greina barn með tengslaröskun þegar einhverfa 
væri réttari greining
 Líffræðilegur vandi ranglega sagður félagslegur
 Foreldrar/forsjáraðilar ranglega ásakaðir um óæskilegar, 

sjúkdómsvaldandi uppeldisaðferðir
 Leiðir til sársauka og þjáningar hjá foreldrum sem eru ranglega 

ásakaðir um að vera ábyrgir fyrir einkennum og 
þroskafrávikum hjá barni



 Kynferðislegt ofbeldi 22%

 Andlegt ofbeldi 11,1%

 Líkamlegt ofbeldi 10,8%

 Erfitt heimilishald
 Fíknivandi 25,6%

 Geðsjúkdómur 18,8%

 Móðir beitt ofbeldi 12,5%

 Fangelsisvistun 3,4%

 Staðlað áhættuhlutfall ef 
4 eða fleiri áhættuþættir
 Sprautufíkn 10,3

 Áfengissýki 7,4

 Fíkniefnaneysla 4,7

 Langvinnur 
lungnasjúkdómur 3,9

 Heilaáfall 2,4

 Blóðþurrð í hjarta 2,2

 Krabbamein 1,9

 Sykursýki 1,9



 Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda fyrstu
þrjá mánuði ársins 2015 var 2.104
 vegna vanrækslu 38,3% 

 vegna ofbeldis 27,7% 

 vegna áhættuhegðunar barna 33,0% 

 heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu 1 %
 http://www.bvs.is/ , sótt 2.12.2015

 Fyrstu þrjá mánuði ársins 2017 hafði orðið tæplega 
17% aukning á tilkynningum til 
barnaverndarnefnda á landsvísu

 http://www.bvs.is/media/almenningur/Skyrsla-um-
samanburd-fyrstu-thrja-manudi-aranna-2015,-2016-og-
2017.pdf, sótt 9.04.2018

http://www.bvs.is/
http://www.bvs.is/media/almenningur/Skyrsla-um-samanburd-fyrstu-thrja-manudi-aranna-2015,-2016-og-2017.pdf


 A.m.k 7% tilfella vanrækslu eða ofbeldis
gagnvart börnum á sér stað hjá börnum með
þroskafrávik (developmental disabilities)

 http://www.ok.gov/health2/documents , sótt
2.12.2015

 Börn með þroskafrávik eru meira en þrisvar
sinnum líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi
eða vanrækslu en þau börn sem þroskast
eðlilega

 Sullivan & Knutson, 2000

http://www.ok.gov/health2/documents


2012 2013 2014 2015 2016

Heildarfjöldi 340 327 357 379 406

Einstaklingar 339 319 332 368 390

Varanlegt 181 194 211 235 257

Tímabundið 132 109 124 116 120

Styrkt 27 24 22 28 29
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 Gera barni kleift að bindast forsjáraðilum 
/foreldrum

 Að læra að elska og treysta öðrum

 Að læra að mynda heilbrigð tengsl

 Að læra sjálfstjórn (self-regulation)

 Að læra að skynja og verða var við tilfinningar 
annarra

 http://www.counselling-
directory.org.uk/attachment-disorder.html, sótt 
09.11.2015

http://www.counselling-directory.org.uk/attachment-disorder.html


 … children who have secure attachments with 
their parents have a general sense that the 
world is predictable and reliable (this is basic 
trust). 

 This basic trust, according to Erikson, is formed 
by loving, sensitive, care givers and not from 
genetic makeup or to a continuously positive 
environment.

 http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?te
rm=Basic%20Trust#ixzz3uUHBvorx, sótt 16.12.2015

http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Basic Trust


 Tengslaröskun kom inn í DSM-III 1980
 Einstök einkenni og teikn sem ekki er hægt að útskýra 

með öðrum greiningum

 Uppfylli barn greiningarviðmið fyrir einhverfu eða 
Asperger heilkenni þá útilokar það greiningu á 
tengslaröskun

 Þessi hugsun greiningarkerfanna er mótandi fyrir 
vinnulag og greiningarferla á GRR
 Einhverfurófsraskanir eru mun algengari en 

tengslaraskanir

 Nýgengi tengslaröskunar er 5 / 100.000 / ár
 Hong et al, 2018



 Eftirfarandi einkenni auðvelda mismuna-
greiningu milli tengslaröskunar og 
einhverfurófsröskunar

 Erfiðleikar í félagslegri gagnkvæmni

 Þröng, endurtekningasöm og stegld mynstur
hegðunar, áhugamála og virkni

 Vandamálið er að það eru fáar rannsóknir sem 
styðja við þessar leiðbeiningar

 Kendall-Jones 2014 - http://etheses.bham.ac.uk/4812/, 
sótt 5.11.2015

http://etheses.bham.ac.uk/4812/


 Skv. DSM-IV hjálpa eftirfarandi þættir við að 
greina að tengslaröskun og einhverfurófsvanda

 Skert gæði samskipta

 Þröng, endurtekningasöm og stegld mynstur 
hegðunar, áhugamála og virkni

 Það eru fáar rannsóknir styðja við þessar
leiðbeiningar

 Kendall-Jones 2014 - http://etheses.bham.ac.uk/4812/, 
sótt 5.11.2015

http://etheses.bham.ac.uk/4812/


 Ekki er hægt að greina RAD (reactive attachment 
disorder) ef einhverfurófsröskun er til staðar
 Þ.e.a.s. að einhverfurófsröskun trompar 

tengslaröskunargreiningu skv. DSM-V

 Áminning um þrautseigju barna
 Aðeins 10% - 20% barna sem búa við mjög slæman 

aðbúnað þróa tengslaröskun

 Svörunar tengslaröskun (Reactive Attachment Disorder (10%))

 Afhamlaða tengslaröskun (Disinhibited Social Engagement 
Disorder (20%)

 DSM-V, s.266-9, APA, 2013



 Það er erfiðleikum bundið að greina á milli 
einhverfurófs- og tengslaraskana

 Báðir hópar hafa svipuð félagsleg og boðskipta 
vandamál

 Það skortir á vísindalegar rannsóknir til þess að 
finna greiningarskilmerki sem greina betur á milli 
þessara hópa

 Murin, 2011, International Society for Autism Research



 Sjúkdómsflokkur (category) verður að rófi 
(spectrum, dimension) 

 Einhverfa verður að einhverfurófi sbr. DSM-V

 Tengslaröskun verður að tengslaröskunarrófi

 Reactive/Disinhibited attachment disorder −
attachment difficulties

 Bæði rófin gera út á sömu einkennasvið



1. Ósveigjanleiki í hugsun og hegðun

2. Frávik í leikþroska

3. Skert geta til samskipta (poor social interaction)

4. Skert geta að lesa í aðra (mind reading)

5. Skert geta til tjáskipta (communication)

6. Skert tilfinningastjórn (emotional regulation)

7. Skert stýrifærni (executive function)

8. Vandamál í samhæfingu skynsviða (sensory
integration)

 Moran, 2010 og 2015, The Coventry Grid



Tengslakenning með 
rætur í þróunarlíffræði, 

sálgreiningu og 
félagsfræði

Taugaþroskakenning 
með rætur í líffræði 

og erfðafræði

Tengslaröskun Einhverfurófsröskun



 Einhverfa
 ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised)

 Lord et al, 1994

 ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)

 Lord et al, 2000

 Tengslaröskun
 Relationship Problem Questionaire – RPQ

 Minnis et al., 2009; Minnis et al., 2007

 Child and Adolescent Psychiatric Assessment interview 
(CAPA)

 Angold et al, 2000



 Börn með svörunar tengslaröskun (RAD) skora 
yfir greiningarmörkum á ADI-R

 46% félagslegt samspil

 63% mál og tjáning

 20 % með endurtekningasama og stelgda hegðun

 Murin 2011, International Society for Autism Research



 ADOS (modules 3 og 4)

 Sértæki er 85% í þýði sem vísað er á barna- og 
unglingageðdeild

 Býður heim 15% hættu á “diagnostic substitution”

 Helstu mismunagreiningar

 Kvíðaraskanir

 Lyndisraskanir

 Tengslaröskun

 Geðrofssjúkdómur
 Sikora et al. , 2007



 Þessi matslisti á að hjálpa til við að greina að 
svörunar tengslaröskun (Reactive Attachment
Disorder) og einhverfurófsröskun

 34% barna með röskun á einhverfurófi skora yfir 
RAD greiningarmörkum á RPQ skalanum

 Murin 2011, International Society for Autism Research



 Hvað TR áhrærir er einhverfa og veruleg 
tengslaskerðing í sama flokki

 Sbr. Umönnunarbætur

 Hvað sértæk námskeið og þjálfun snertir trompar 
einhverfa trúlega tengslaröskun

 Skipulögð kennsla (TEACCH)

 Atferlisþjálfun (ABA)

 PEERS og sérhæfð námskeið fyrir foreldra

 Í stuðningi, sérkennslu og sérhæfðri þjálfun í 
skólum trompar einhverfa tengslaröskun 



 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (sótt 
23.04.18)

 Tengslaröskun  561 heimild 1980 – 2018

 Einhverfa 41.609 heimildir 1946 - 2018 

 www.google.is (sótt 23.04.18)

 Tengslaröskun 538 þúsund leitarniðurstöður

 Einhverfa 36 milljón leitarniðurstöður

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.google.is/


 Eru tengslaröskunargreiningar nægilega 
staðlaðar eða rannsakaðar?

 Er tengslaröskun ættgeng ?

 Er hægt að greina tengslaröskun hjá barni með 
einhverfu ?

 Er hægt að greina einhverfu hjá barni með 
tengslaröskun ?

 Some children have autism, some have attachment
difficulties and some have both.

 Flackhill et al 2017



 Einhverfurófsgreiningar og tengslaröskunar-
greiningar eru flóknar og vandasamar einkum 
vegna skörunar milli greiningarskilmerkja

 Báðar eru orsakaðar af flóknu samspili erfða- og 
umhverfiþátta

 Gera báðar tilkall til fjölfaglegs teymis

 Vafagreiningum þarf að fylgja úr hlaði með 
markvissri eftirfylgd

 Aukin samvinna barnaverndarnefnda, GRR og 
BUGL er mjög æskileg



 Fæddur

 Látinn

Takk fyrir


