
Undirbúningur fyrir Covid-19 próf 
(TEACCH Tip#17 )
Hér er að finna nokkrar ráðleggingar sem gætu hjálpað einstaklingum með einhverfu 
að undirbúa sig ef þeir þurfa að fara í Covid-19 próf.  Það eru líkur á að að slíkt próf geti 
orðið óþægileg reynsla fyrir börn og fullorðna með einhverfu. Greingargóðar 
upplýsingar um hvað muni gerast í slíkri prófun og upplýsingar um leiðir til að takast á 
við þessa reynslu hjálpar einstaklingum að undirbúa sig til að takast á við þessa nýju 
reynslu. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að      
einstaklingur þurfi að fara í Covid-19 próf er 
mikilvægt að spyrja hvernig prófið fari fram.  Ef 
til vill eru ekki sömu aðferðirnar við 
framkvæmd alls staðar.  Skrifaðu niður hvernig 
ferlið er þrep fyrir þrep svo hægt sé að útbúa 
félagsfærnisögu sem útskýrir fyrir 
einstaklingnum hvað muni gerast og hvað 
einstaklingurinn á að gera. 

Dæmi um aðlögun texta að skilningi einstaklings

Reynið að hafa textann í samræmi við 
skilning einstaklingsins.  Ef einstakling-
urinn er læs er gott að nota blöndu af 
skrifuðum upplýsingum og myndum sem 
sýna ferlið í Covid-19 prófinu.
Ef viðkomandi er ekki læs, er gott að nota 
myndir með nokkrum orðum sem lýsa  
ferlinu í prófinu eins nálægt raunveruleik-
anum og hægt er
Fyrir suma gæti verið auðveldara að fylgja 
sögunni  (framkvæmd prófsins) ef þrepin 
eru öll á sitt hvorri blaðsíðunni.



Ákveðið fyrirfram hvað nota á til að beina 

athyglinni annað á meðan verið er að 

taka sýni úr nefi eða munni. 

Þetta gæti verið eitthvað sem er í 

uppáhaldi hjá viðkomandi  Dæmi um hvað er hægt að nota til að 

Til  dæmis að horfa á uppáhalds beina athygli annað

myndbandið eða lita mynd.  Einnig er 

hægt að vera með eitthvað sem róar  

viðkomandi.Til dæmis að kreista stressbolta 

eða strjúka/halda utan um eitthvað mjúkt. 

Það að vita hversu lengi eitthvað óþægilegt 

mun standa yfir og hvenær það er búið 

hjálpar til við að draga úr kvíða og óþægindum. 

Fyrir suma einstaklinga, getur verið gott  

að vera bæði með sjónræna niðurtalningu og 

einnig í orðum því hægt er að aðlaga hraðann  

í niðurtalningunni að því hversu langan tíma að  

framkvæma prófunina.  Sýnið með sjónrænni 

niðurtalningu hversu langan tíma það tekur    

að taka strok úr nefi og gerið X yfir tölustafina 

um leið og þið teljið niður með orðum.  Síðast á  

sjónrænu niðurtalningunni getur verið „Allt búið“ 

eða hægt er að setja mynd eða orð yfir það sem  

einstaklingurinn fær þegar búið er að taka sýnið.  

Mikilvægt er að spyrja fyrirfram hversu langan   Dæmi um sjónræna niðurtalningu

tíma það tekur að taka sýni. 

Ráðleggingar: 

• Lesið félagshæfnisögurnar nokkrum sinnum fyrir daginn sem prófið verður gert.
Þetta auðveldar einstaklingnum að öðlast betri skilning á því hvað mun eiga sér
stað í COVID-19 prófinu.  Hafið söguna með í bílnum til að lesa einu sinni í viðbót



þegar þið komið á prófstaðinn.  Þú gætir farið í gegnum söguna um leið og 
prófunin á sér stað, svipað og um tékklista væri að ræða. 

• Ef þú telur að upplifun einstaklingsins af prófuninni verði þrátt fyrir
undirbúninginn mjög slæm, þá er gott að ræða við heilbrigðisstarfsfólkið fyrir
prófunina um hvaða möguleikar eru í stöðunni af þeirra hálfu.

Anne Oakes, RSI útbjó þessar ráðleggingar sem birtust á TEACCH.com heimasíðunni. 

Meðfylgjandi eru félagshæfnisögur um framkvæmd COVID-19 heima fyrir og á 
heilsugæslu/spítala 




