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Einhverfurófið
– breyttir tímar



Fyrsta stig

Annað stig

Þriðja stig



Athugasemdir Ríkisendurskoðunar

• „Ríkisendurskoðun bendir á að þau þrjú þjónustustig sem 

stjórnvöld og þjónustuaðilar skilgreina hlutverk sitt og 

starfsemi út frá eiga sér ekki stoð í lögum, reglum, 

tilmælum eða formlegum leiðbeiningum stjórnvalda.“ 

• Skýrsla RE, febrúar 2016 bls. 14



Niðurstöður fyrstu 

athugunar á 

Greiningar- og 

ráðgjafarstöð eftir 

árum



Sjaldan er ein báran stök

Greining (ICD-10):  

• Einhverfa F84.0

• Grunur um þroskahömlun F79

• Skilningsmálröskun F80.2

• Hreyfiþroskaröskun F82

• Svefntruflanir F51.4

• ESSENCE: Early symptomatic syndromes eliciting neurodevleopmental 

clinical examinations
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Þrjú einkennasvið ICD-10 og DSM-IV

• Skert hæfni í gagnkvæmu félagslegu samspili 

• Skert boðskiptafærni

• Afmörkuð, endurtekningarsöm og stegld hegðunarmynstur, 

áhugamál og athafnir



McDonald & Paul, 2010

McDonald & Paul, 2010



Í hverju felst þá einhverfurófið (ASD)?

• Þröng skilgreining á einhverfurófi nær aðeins til þeirra 

flokka sem tilgreindir eru undir PDD í ICD-10 eða DSM-

IV, og ASD undir ICD-11 eða DSM-5

• Ívið rýmri skilgreining nær yfir raskanir á einhverfurófi 

og víðari svipgerð einhverfu

• Yfirgripsmesta skilgreining á rófinu teygir sig út fyrir 

raskanir og víðari svipgerð einhverfu yfir í mannlegan 

breytileika





Algengi ASD í árg. 1994-1998:

0,6% Allar ASD greiningar (lok árs 2005)

1,2% Allar ASD greiningar (lok árs 2009)

Kynhlutfall 2,8 drengir fyrir hverja stúlkuD 

greiningar (lok árs 2009)



ASDEU (asdeu.eu) verkefnið – Algengi ASD

Börn fædd 2006-2008 sem voru 

7-9 ára þegar þau greindust fyrir árslok 2015



Uppsprettur gagna (N=363)

• Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (n=294)

• Þroska- og hegðunarstöð, Heilsugæslan í Rvk (n=41)

• Tryggingastofnun ríkisins (n=22)

• Barna- og unglingageðdeild LSH (n=5)

• Barnadeild Sjúkrahússins á Akureyri (n=1)



ICD-10 Greiningarflokkar:
Gagntækar þroskaraskanir (PDD) 

• F84.0 Bernskueinhverfa

• F84.1 Ódæmigerð einhverfa

• F84.5 Aspergersheilkenni

• F84.8 Aðrar gagntækar þroskaraskanir

• F84.9 Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind



frFjöldi eftir stofnunum og greiningarflokkum



Algengi einhverfu eftir greiningarflokkum og kynjahlutfalli

2,2

2,

2,7%



Fjöldi drengja og stúlkna eftir greiningarflokkum einhverfu

Drengir með F84.0 = 47,6%



Dreifing greindartalna (N=341)*

*Ekki var hægt að reikna IQ fyrir TR þar sem skortur var á upplýsingum

*Vantar gögn fyrir 22 börn









Samantekt – verk að vinna

• Það þarf að fylgjast áfram með algengi einhverfu

• Við höfum aðferðir sem hafa skilað árangri en þurfum að 

leggja okkur betur fram um að finna stúlkur

• Hækkandi algengi og fleiri aðilar sem greina kallar á klínískar 

leiðbeiningar

• Þær rannsóknarniðurstöður sem liggja fyrir munu auðvelda 

færsluna frá ICD-10 yfir í ICD-11

• Hvernig vöktum við börn innflytjenda?


