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Íhlutun gegnum tíðina 

og staðan í dag 



Að fortíð skal hyggja .... 

• Skilningur á einhverfu á hverjum tíma 

hefur haft áhrif á:

• Markmið og aðferðir íhlutunar 

• Íhlutun (þ.m.t. meðferð, kennsla og 

þjálfun)

• Kerfisbundnar aðgerðir sem taka tíma og er 
ætlað er að ná ákveðnum markmiðum hjá þeim 
sem þær beinast að 

• 75 ára saga



Fyrsti áhrifavaldur íhlutunar fyrir einhverfa

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. The Nervous Child, 2, 217-250.

• Það er ekki auðvelt að leggja mat á þá staðreynd að allir sjúklingar okkar eiga 
bráðgáfaða foreldra. Eitt er þó víst að það er talsvert um áráttukennda hegðun í 
fjölskyldum barnanna, sem meðal annars birtist í nákvæmum dagbókarskrifum og 
skýrslum foreldranna um hegðun barna sinna….. Önnur staðreynd er sú að fáir 
foreldranna sýna virkilega hlýju. Flestir foreldranna, ömmur, afar og aðrir 
ættingjar eru uppteknir af vísindalegum-, bókmenntalegum-, eða listrænum 
viðfangsefnum og hafa takmarkaðan einlægan áhuga á öðru fólki. Jafnvel sum af 
hamingjusömustu hjónaböndunum einkennast af kulda og formlegheitum. Þrjú 
hjónabandanna voru algerlega misheppnuð. Sú spurning vaknar hvort, eða í hvaða 
mæli sú staðreynd hafi haft áhrif á ástand barnanna…… 

• Einsemd barnanna frá unga aldri, gerir það erfitt að ætla að heildarmyndin 
skýrist eingöngu af því hvernig frumtengslamyndun foreldranna við sjúklinga 
okkar var háttað. Við verðum því að ætla að þessi börn hafi komið í heiminn 
með meðfæddan skort á getu til að mynda hin venjubundnu tilfinningalegu 
tengsl við annað fólk ….. (bls. 250)



Fyrir 1960

• Vistun á stofnunum algeng

• Engin sérhæfð íhlutun 

• Áhersla á umönnun

• Kenningar sálgreiningar  (psychoanalysis)

• Barnið aðskilið frá foreldrinu (parentectomy)

• Áhersla á að túlka hegðun barnsins 







Lífseig meðferð



1960 - 1970

• Dvínandi tiltrú á að kenningar sálgreiningar 

nýtist einhverfum

• Notkun þekktra aðferða

• LSD-25

• Raflækningar (ECT)

• Vaxandi áhugi á að þróa sérkennslu fyrir 

einhverfa

• Else Hansen: Sofieskolen 1964

• Schopler og Reichler: Parents as Cotherapists 1964

• Byrjað að nota aðferðir atferlisíhlutunar til að 

hafa áhrif á hegðun einhverfra 

• Lovaas 1965



Árdagar atferlisíhlutunar fyrir einhverfa 

• On May 7, 1965, an extraordinary photo essay titled “Screams, Slaps, 

and Love” appeared in the pages of Life magazine. It portrayed the 

lives of 4 “utterly withdrawn children whose minds are sealed against all 

human contact and whose uncontrolled madness had turned their 

homes into hells.” Their diagnosis was autism ...

• The article’s focus was on a novel treatment that had recently been 

developed for autism at the University of California at Los Angeles 

(UCLA). In an age when psychoanalytic ideas dominated therapy for 

autism in the United States, this new intervention was grounded in 

behaviourism ….. and marked one of the earliest appearances of 

applied behavior analysis (ABA) … far from alienating parents, it 

provided hope for children with extreme behavior problems and played 

a critical role in galvanizing the rise of the Autism Society of America.

• The 1965 Life magazine article significantly altered the landscape 

of autism treatment and research
http://pediatrics.aappublication

s.org/content/133/3/364



Allt fram á þennan dag ... 



1970 - 1980

• Sérkennsla festir sig í sessi

• TEACCH 1972

• Vaxandi notkun atferlismeðferðar

• Athygli beinist að leiðum til að hafa áhrif á skynjun

– Þrýsitvél (squeeze machine) Temple Grandin vekur athygli

– Farið að nota þjálfun í samþættingu heyrnaráreita (auditory 

integration training) fyrir einhverfa

• Tvíburarannsókn Folstein og Rutter, 1977

• Breytti sýninni á einhverfu og hafði áhrif á þróun meðferðar



1970 - 1980

• Vaxandi áhugi á líf- og læknisfræðilegri 

(biomedical) meðferð

• Mataræði (glútein- og kaseinsnautt)

• Bætiefni

• Klófesting (chelation)

• O.fl.

• Lyfjameðferð þróast í að vera ein algengasta 

íhlutunin á þessum tíma



1980 - 1990

• Þar til seint á níunda áratugnum var þekking á árangri íhlutunar

takmörkuð við skammtímaáhrif á afmarkaða hegðun

• Heildstæð íhlutun (comprehensive intervention)

• Skipulögð kennsla byggð á hugmyndafræði TEACCH 

• Fyrstu niðurstöður um árangur barnanna (Ozonoff o.fl., 1998)

• Heildstæð atferlisíhlutun

• Tímamótarannsókn Lovaas,1987

• Foreldrasamvinna og skjót afskipti (early intervention - seinna þýtt sem snemmtæk

íhlutun)



Og þróunin hélt áfram ….

• Ótal aðferðir þróuðust, en þeim má skipta í 
eftirfarandi flokka eftir áherslum þeirra:

• Tengslanálganir

• Skyn- og/eða hreyfimeðferðir

• Sérkennslunálganir

• Atferlisíhlutun/hagnýt atferlisgreining

• Lyfjameðferð

• Meðferð með bætiefnum og sérstöku mataræði

• Aðrar óhefðbundnar aðferðir

• Ástæður fyrir fjölda og fjölbreytileika 
aðferða 





Í kringum síðustu aldamót

• Háværari kröfur um að aðferðir séu 

gagnreyndar (evidence based)

• Viðmið sett fram um hvaða skilyrði 

meðferðarrannsóknir þurfi að uppfylla
• Nathan og Gorman, 2002

• Viðmið sett fram um mat á því hvort 

aðferðir geti talist gagnreyndar
• Chambless et al., 1996; Chambless et al., 1998

• National Standards Project, 2009 og síðar



Ströngustu skilyrði fyrir meðferðarrannsóknir
(Nathan og Gorman, 2002)

• Framvirkar klínískar rannsóknir

• Tilviljanakennd skipting í hópa

• Óháðir matsaðilar (blind assessments)

• Skýr viðmið um þátttöku (exclusion/inclusion)

• Viðurkenndar aðferðir við greiningu (state of the art)

• Stærð hópa viðunandi – styrkleiki tölfræðigreiningar

• Mælingar á meðferðarheldni

• Tölfræðileg próf vel skilgreind



Viðmið fyrir gagnreyndar aðferðir
(Chambless et al., 1996; Chambless et al., 1998)

• Handbók (treatment manual)

• Skýr skilgreining hópa

• Auk þess annað af eftirfarandi:

a. Tvær óháðar hóprannsóknir sem sýna að 

meðferðin sé árangursríkari en meðferðarleysa 

eða önnur meðferð, eða sambærileg annarri 

árangursríkri meðferð sem er gagnreynd

b. Níu eða fleiri einstaklingsrannsóknir sem nota 

sterk rannsóknarsnið og samanburð við aðra 

meðferð



National Standards Project
Yfirgripsmikið mat á árangri meðferða fyrir einhverfa 2009, 2011 og 2015



Árangur íhlutunar fyrir einhverfa                                              

undir 22 ára aldri

Gagnreyndar aðferðir                    Lofa góðu                      Hefur ekki verið sýnt 

fram á árangur



Árangur íhlutunar fyrir einhverfa                                                    

22 ára og eldri



http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf

http://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices

NSR

NPDC



http://researchautism.net/



Fleiri leiðir til að fylgjast með mati á árangri
Ritrýnd fagtímarit

Yfirlitsgreinar (reviews)

Kerfisbundnar yfirlitsgreinar (systematic reviews)

Safngreiningar (meta-analysis)

Heildstæð íhlutun 
(comprehensive 

intervention)

Dæmi:
Zweigenbaum o.fl. (2015)
Tachibana o.fl. (2017)

Íhlutun sem beinist  
að afmarkaðri færni

(focused treatment)

Dæmi: 
Wong o.fl. (2015)
Álvaro o.fl. (send til birtingar)



Klínískar leiðbeiningar ...

og líka til kerfisbundið yfirlit á 

klínískum leiðbeiningum!

Mat lagt á gæði 11 klínískra leiðbeininga



Staðan í dag í hnotskurn 

• Fáar rannsóknir á íhlutun fyrir fullorðna 

(1,7%)

• Stórt hlutfall þátttakenda eru drengir 

(86%)

• Mikilvægi snemmtækrar íhlutunar                                                                   

með þátttöku foreldra er staðfest

• Tengsl á milli tímamagns og árangurs

• Fáar rannsóknir á langtímaárangri 

• Fjöldi gagnreyndra aðferða hefur 

aukist

• Flestar byggja á hagnýtri atferlisgreiningu

• Engin ein aðferð hentar öllum

• Áhersla á símat á árangri

• Lyfjameðferð er algeng og eykst með 

aldri (60-70%)

• Sjónarmið einhverfra og mikilvægi 

margbreytileikans

„We need all kinds of minds“
Temple Grandin


