
Bakgrunnur

Söfnunarárátta (hoarding) er algeng hjá börnum og unglingum sem þjást af 

áráttu-þráhyggjuröskun (ÁÞR) og hefur sýnt sig að tengjast ákveðnum 

klínískum einkennum auk verri batahorfum. Hins vegar hafa fáar 

rannsóknir skoðað söfnunaráráttu hjá börnum og unglingum með ÁÞR

Tilgangur

Í þessari rannsókn1 var algengi söfnunaráráttueinkenna hjá börnum og 

unglingum skoðuð, auk þess sem skoðaður var munur á lýðfræðilegum og 

klínískum breytum í úrtaki barna og unglinga með ÁÞR, með og án 

söfnunaráráttueinkenni. Enn frekar var skoðað hvort það að hafa 

söfnunaráráttueinkenni hefði áhrif á meðferðarárangur eftir hugræna 

atferlismeðferð (HAM).

Aðferð

• 269 þátttakendur á aldrinum 7-17 ára, með ÁÞR, meðhöndluð með 14 

vikulegum HAM tímum. 

• Þátttakendur voru frá Danmörku, Svíþjóð og Noregi.

• Hver tími í HAM varaði 75 mínútur og voru foreldrar hafðir með (með eða 

án barns) í hluta tímans í átta viðtölum. 

• Alvarleiki ÁÞR var metinn við upphaf meðferðar, í miðri meðferð og við lok 

meðferðar. 

• Einkenni söfnunaráráttu, óákveðni, sjúkdómsinnsæi og meðferðarárangur 

var metinn með Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (CY-

BOCS). 

• Önnur klínísk einkenni voru metin með Screen for child-anxiety-related 

emotional disorders (SCARED), The mood and feelings questionnaire 

(MFQ), Autism spectrum screening questionnaire (ASSQ) og Child

behavior checklist (CBCL).

• Hópamunur var greindur með línulegu líkani fyrir endurteknar mælingar 

(linear mixed-effect modelling). 

Niðurstöður

Mynd 1. Áætlaður CY-BOCS alvarleiki fyrir, í miðri og eftir HAM meðferð 

fyrir báða hópa. 
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Umræða

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að HAM sé jafn árangursrík 

meðferð fyrir börn og unglinga með ÁÞR með og án söfnunaráráttu. 
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• Sjötíu og tveir þátttakendur (26.8%) sýndu einkenni söfnunaráráttu og 

voru kipparaskanir (p = 0.005) og óákveðni (p = 0.024) algengari hjá 

þeim borið saman við þá með ÁÞR án söfnunaráráttu. 

• Þau sem voru með einkenni söfnunaráráttu sýndu aukna tíðni 

ákveðinna ÁÞR einkenna og voru aggressífar hugsanir, árátta og 

þráhyggja varðandi samhverfu/röðun og árátta varðandi endurtekningu 

sérlega áberandi hjá þessum hóp.

• Enginn munur var á aldri, kyni eða öðrum mældum einkennum milli 

hópa.

• Enginn munur á árangri í HAM milli hópa (p = 0,933; Sjá mynd 1). 
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