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Efni fyrirlesturs

• Þróun áhættumatstækja
• Áhætta, þarfir og úrræði/meðferð
• Áhættumatstæki fyrir unglinga:
– Youth Level of Service/Case
Management Inventory (YLS/CMI)

• Hvað virkar?
– Grundvallaratriðið í meðferð

• Vangaveltur
– Getur áhættumat nýst í meðferð 
unglinga  á Íslandi og við val á
meðferðarúrræði / meðferðarstað?
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Afbrotahegðun og forspá

• Erlendis hefur aukin áhersla 
verið lögð á að spá fyrir um 
afbrotahegðun með notkun 
áhættumatstækja

• Niðurstöður geta haft 
afgerandi  áhrif á einstaklinga 
eða samfélag

• Því þarf að vanda til verka
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Hver er tilgangur áhættumats

• Áhættumat er leið til að meta 
hættuna sem stafar af tilteknum 
einstaklingi í tengslum við afbrot af 
ýmis konar tagi og að meta 
meðferðarþörf viðkomandi. 
Matstækin geta verið almenn eða 
sértæk:
– Almenn
– Kynferðis
– Ofbeldis
– Heimilisofbeldi 
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Hvenær er áhættumat notað?

• Erlendis hefur áhættumat mest 
verið notað innan dómskerfisins þó
í auknu mæli sé farið að nota þau 
við aðrar aðstæður
– Einstaklingar eru flokkaðir í
meðferðarúrræði eftir áhættumati

– Tekin er ákvörðun um lengd 
meðferðar með hliðsjón af 
áhættumati

– Ákvörðun um eftirlit, meðferð og 
eftirfylgni er tekin á grundvelli matsins 
sem miðast við þarfir sem viðkomandi 
er talinn hafa
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Áhættumat

• Áhættumat hefur verið stundað með 
einum eða öðrum hætti í nær 100 ár

• Fjórar megin aðferðir hafa verið notaðar 
við áhættumat síðastliðna öld

• Talað er um 1., 2., 3. og 4. kynslóðar 
áhættumatstæki
– Fyrsta kynslóð áhættumatstækja byggði á
klínísku mati fagmanna,

– Önnur kynslóð byggðist nær eingöngu á
tölfræði (actuarial/static)

– Þriðja kynslóðin byggði bæði á tölfræðilegum 
upplýsingum og breytilegum þáttum 
(dýnamiskum)

– Fjórða kynslóðin leggur meiri áherslu á tengslin 
milli áhættunnar og meðferðar
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1. kynslóð

• Fyrsta kynslóð áhættumats-
tækja byggðist á klínísku mati 
fagmanna
– byggt var á reynslu og tilfinningu 
matsmanna um hvers konar 
einstakling væri um að ræða 
(kallast að hafa klínískt nef)
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Gátlisti Lombroso
• Stórir kjálkar og kinnbein

• Augnumgjörð gölluð

• Eyrun “útstæð eins og á simpansa”

• Haka annað hvort inndregin eða 
framstæð “eins á og öpum”

• Hendur mjög langar

• Lögun nefs: 
– Flatt = Þjófur

– Arnarnef = Morðingi

Source: Vold & Bernard, 1986, pp. 50-51
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2. Kynslóð – Tölfræðilegt áhættumat

• Byggir á tölfræðilegum 
niðurstöðum sem er búið að 
sannprófa vísindalega
– Burgess (1928) rannsakaði 3.000 manns 
á reynslulausn og fann 21 atriði sem 
greindi á milli þeirra sem höfðu brotið 
af sér á reynslulausnartímanum og 
þeirra sem höfðu ekki brotið aftur af 
sér

– Þátttakendum var gefið eitt stig fyrir 
hvern þátt sem var til staðar hjá þeim

– Hjá þeim sem fengu hæsta skor (21) 
var ítrekunartíðnin 76% en fyrir þá með 
lægsta skorið var hún 1,5% 
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Samanburður á tölfræðilegu- vs
klínísku áhættumati

• Samantektaraðferð (Meta analysis)

r =.30r =.09Ofbeldisbrot 
Bonta o.fél. 
(1998)

r =.42r =.11Kynferðisbrot
Hanson
o.fél. (1998)

r =.39 r =.03Almenn afbrot
Bonta o.fél. 
(1998)

TölfræðiKlínísktViðmið
Rannsókn
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Samanburður á tölfræðilegu vs
klínísku áhættumati

• Þrátt fyrir augljósa yfirburði tölfræðilegs 
áhættumats notast margir enn eingöngu við 
klínískt mat.

Af hverju?

• Skýringar þeirra sem nota klínskt mat hafa verið 
margvíslegar, t.d.:
– Mælitækið var staðlað á úrtaki sem ekki passar
– Það er of dýrt
– “Ég vil breyta hegðun, ekki eingöngu spá fyrir um 
hana”

– “Ég starfa með einstaklingum ekki hópum”
– Það sem er mikilvægt í þessum efnum er ekki 
mælanlegt

– O.s.frv.
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Annarar kynslóðar áhættumatstæki

• Flest hafa engan kenningarlegan 
bakgrunn

• Eru nánast eingöngu byggð á
stöðugum (óbreytanlegum) 
þáttum

• Taka ekki tillit til breytinga 
(betrunar)

• Gefa ekki til kynna hverju þurfi að 
breyta til að draga megi úr 
áhættunni

• Mæla nánast eingöngu 
afbrotasögu
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3. Kynslóð –
Áhætta, þarfir og úrræði/meðferð

• Þrennt sem haft var í huga þegar 
áhætta var metin
1. Áhættan sjálf (átta þættir)

• Hægt er að spá fyrir um hluta afbrota-
hegðunar

• Mikilvægt er að nota þá forspá með 
réttmætum hætti, þ.e. eyða púðri í þá
sem þurfa á því að halda.

• Þeir sem eru í mikilli áhættu hafa mestan 
ávinning af íhlutun, s.s. viðunnandi og 
viðeigandi meðferð
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3. Kynslóð –
Áhætta, þarfir og úrræði/meðferð

2. Þarfir (criminogenic need)
– Hér er um að ræða þætti sem hægt 

er að vinna með
– Ef hægt er að mæta þeim með 

viðeigandi hætti þá dregur það úr 
líkum á áframhaldandi 
afbrotahegðun

– Jafnvel þó ekki sé um að ræða einn 
hinum átta stóru áhættuþáttum
• Erfiðleikar varðandi sjálfsmynd, útilokun, 

slæmt líkamlegt ástand, kvíði, streita, að 
hafa vísan samastað, útilokun úr 
samfélaginu
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3. Kynslóð –
Áhætta, þarfir og úrræði/meðferð

3. Viðeigandi úrræði og 
meðferð
– Að meðferðin sem veitt er 

samsvari hæfni þáttakenda, s.s. 
hvað varðar námsgetu, 
orðaforða, að framsetning sé
t.d. myndræn, o.s.frv.
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Tegund Þáttur Áhætta 

Saga um andfélagslega hegðun Snemmkomin og viðvarandi þátttaka í mörgum og allskonar andfélagslegri 
hegðun við margvíslegar aðstæður 

Anfélagslegt persónuleikamynstur Sjúklega sólgin í skemmtanir, léleg sjálfstjórn, lítil stjórn á árásargirni 

Andfélagsleg hugsun Viðhorf, gildi, trú og réttlæting fyrir glæpum; hugrænt tilfinningalegt ástand 
tengist reiði, gramur og á móti lögum; samsamar sig glæpum frekar en betrun 
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Andfélagslegir vinir Í nánum félagskap við einstaklinga í glæpum og lítil samskipti við einstaklinga 
sem ekki eru í afbrotum; umhugsunarlaus félagslegur stuðningur við glæpi 

Fjölskylda og/eða hjónaband Ekki nærandi og/eða styðjandi og slæleg ráðgjöf og/eða leiðbeiningar 

Skóli og/eða vinna Slök frammistaða og ánægja í skóla og/eða vinnu 

Frístundir og/eða  afþreying Lítil þátttaka og ánægja í afþreyingu sem ekki tengist afbrotum “G
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Misnotkun vímuefna Misnotkun á áfengi og/eða öðrum vímugjöfum 

Persónulegt og/eða tilfinningalegt álag 

Lág greind  
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Upprunaleg stéttarstaða  
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Þriðja kynslóð áhættumatstækja

• Gefur besta raun að notast við marga 
þætti til að spá fyrir um hegðun

• Notar bæði stöðug og breytilega þætti 
en ekki tekið inn í myndina 
meðferðarnálgun

• Byggir á kenningarlegum grunni
• Eitt aðal áhættumatstækið sem notað 
var varðandi ítrekun á afbrotahegðun 
var Level of Service Inventory-Revised
(LSI-R)

• Notað aðallega innan dómskerfisins 
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Gagnrýni á áhættumatstæki af 
þriðju kynslóð

• “Klínísku nefi” nánast hent út í
annari og þriðju kynslóð matstækja
– Ekki er hægt að horfa framhjá klínískri
þekkingu og samhengi aðstæðna hjá
þeim einstaklingi sem er verið að meta

• Í dag er talið nauðsynlegt að 
samþætta áhættumat með öðrum 
störfum sérfræðinga á sviði afbrota

• Taka ekki fram hvaða þáttum þarf 
að breyta til að draga úr áhættu

• Tæki til að meta áhættu en hefur 
lítið klínískt gildi
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Fjórða Kynslóð áhættumatstækja

• Á síðustu árum hefur fjórða kynslóð 
áhættumatstækja verið að líta 
dagsins ljós

• Þar er lögð meiri áhersla á tengslin 
milli áhættunnar og meðferðar

• Reynt að finna styrkleika 
einstaklinga og nota þá til að móta 
félagshæfni þeirra og þannig reynt 
markvisst að draga úr líkum á
frekari afbrotum
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1. kynslóð: Klínískt mat

2. kynslóð: Stöðugir 
þættir

3. kynslóð: Samþætting 
og tekið tillit til áhættu 

og þarfa

4. kynslóð

•Áhætta og þarfir

•Sértækar þarfir og 
áhættur

•Aðrir þættir 
(félagslegir, líkamlegir, 
andlegir)

•Viðeigandi meðferð

•Meðferðaráætlun

Fjórar kynslóðir áhættumatstækja
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Hvað ber að hafa í huga þegar nota á
áhættumat við ákvörðunartöku

• Sá sem framkvæmir matið þarf að kunna 
til verka og þarf að skilja takmarkanir 
tækisins

• Tækið þarf að vera áreiðanlegt og 
réttmætt

• Nota þarf tæki sem er byggir á
tölfræðilegum niðurstöðum

• Tækið þarf að byggja á kenningarlegum 
grunni

• Tækið skal hafa forspárréttmæti
• Nota þarf önnur matstæki eftir þörfum, 
t.d. persónuleikapróf, reiðipróf, o.s.frv.



Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur
22

Hvað ber að hafa í huga þegar nota á
áhættumat við ákvörðunartöku

• Setja þarf upplýsingar í samhengi við 
nútíðina

• Streituvaldandi þættir
• Hvað getur dregið úr áhættuþáttum
• Upplýsingaöflun úr mismunandi áttum
• Ekki hengja sig á einn þátt til að skýra 
áhættu

• Vísindaleg rök
• Þarf að fylgjast vel með rannsóknum á
sviði áhættumats þá einkum varðandi 
tækið sem verið er að nota

• Vinna faglega út frá siðareglum
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Á hverju á mat að byggja

• Ákvarðanataka þarf að byggja á eins 
góðum upplýsingum og hægt er að nálgast:
– Stöðluðu eða óstöðluðu viðtali við 
skjólstæðing, foreldra hans og aðra faghópa 
sem málið snertir (t.d. lögreglu, kennara, 
félaga)

– Hæfileika- og kunnáttupróf
– Persónuleikapróf
– Atferlisskráningalistar/tékklistar frá
ungmenninu, kennara og foreldrum (t.d. BASC 
eða CBCL)

– Skrár/gögn um t.d. skólasögu, afbrotasögu og 
innlagnar/meðferðarsögu
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Áhrifaþættir á afbrotahegðun

• Áhætta (risk): 
– forspá um áhættu á endurtekinni 
afbrotahegðun og skipun afbrotamanna í
meðferðarprógrömm.

• Meðferðarþörf (need): 
– Criminogenic vs. non-criminogenic

• Móttækileiki fyrir meðferð (responsivity):
– Þættir sem eru ekki tengdir afbrotahegðun 
beint heldur eru þeir mikilvægir þegar 
ákvörðun um tegund inngripa er tekin.
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Áhættuþættir

• Einkenni aðila eða umhverfis hans 
sem eru tengd neikvæðum 
afleiðingum.
• Þurfa ekki að vera orsakatengsl en 
nauðsynlegt er að þættirnir veiti 
forsá fyrir neikvæðum afleiðingum.
• Geta verið 
– Stöðugir-sögulegir (static) 
– Breytilegir (dynamic).
• Bráða (Acute), t.d. áfengisneysla
• Stöðugir (Stable), t.d. persónuleikaröskun



Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur
26

Meðferðarþörf

• Criminogenic needs eru breytilegir 
áhættuþættir
– Ef inngrip hafa áhrif á þá, þá skilar það sér 
íminni líkum á endurtekinni 
afbrotahegðun.

– Dæmi: andfélagsleg viðhorf og sjálfsstjórn.

– Þessir þættir eru þvímikilvægir þar sem 
þeir eru skotmörk inngripa.



Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur
27

Móttækileiki fyrir meðferð

• Sálfræðileg meðferð verður að 
vera framkvæmd í stíl og aðferð 
sem passar við hæfni og námsstíl 
einstaka skjólstæðings.
• Dæmi um þætti: kvíði, 
lestrarhæfni, siðblinda og áhugi.
• Rannsóknir hafa bent til þess að 
hugræn atferlismeðferð sýni betri 
árangur en aðrar aðferðir 
(Andrews, 1995).  
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Móttækileiki fyrir meðferð frh.

• Hoge (2002) hefur lagt til að verndandi 
þættir (protective factors) séu undirflokkur 
móttækileikaþátta.

• Dæmi: jákvæð vinatengsl (heillavænleg 
félagstengsl) og góður stuðningur innan 
fjölskyldunnar.

• JFS, GHG & MP (2001): greind, minni, 
félagsmótun og undanlátssemi.
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Hverjir eru mikilvægustu forspárþættirnir?

• Áhættuþættir á aldrinum 11-16 ára
– Saga um afbrotahegðun

– Vinir sem sýna afbrotahegðun 
(óheillavænleg félagstengsl)

– Skróp úr skóla

– Fjárskortur
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Hvernig eigum við að mæla forspárþætti?

• Fjöldi staðlaðra mælitækja hefur komið fram á
sjónarsviðið á síðustu tveimur áratugum, t.d. LSI-
R, YLS/CMI, HCR-20, RRASOR, SOST og VRAG.

• Flest þessara mælitækja hafa “professional
override” hluta, þ.e. lokaákvörðun um 
afgreiðslu málsins er í höndum matsaðila.

• Fyrir ungmenni hefur YLS/CMI verið hannaður á
kenningalegum bakgrunni þar sem réttmæti 
kenninganna hefur verið kannað með 
empirískum hætti.
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Youth Level of Service/Case
Management Inventory (YLS/CMI)

• Mælir áhættu, þarfir, 
meðferðarúrræði

• Leggur drög að 
meðferðaráætlun sem hægt 
er að vinna eftir

• Reynt er að fá einstaklinn til að 
aðstoða við að skipuleggja og 
forgangsraða markmiðum sem 
hann stefnir að
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YLS/CMI

1. HLUTI: Mat á áhættu og meðferðarþörf

42 risk/need atriði sem falla í 8 flokka:
• Fyrri og núverandi afbrot (5 atriði)
• Fjölskyldu aðstæður/uppeldi (6 atriði)
• Menntun/atvinna (7 atriði)
• Félagsleg samskipti við jafnaldra (4 atriði)
• Vímuefna misnotkun (5 atriði)
• Áhugamál/tómstundaiðjan (3 atriði)
• Persónuleiki/hegðun (7 atriði)
• Viðhorf (5 atriði)

Leiðb. skorun
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YLS/CMI

2. HLUTI: Fjölskylda / foreldrar
– Endurtekin saga um afbrot
– Tilfinningarlegur vandi / sálrænir erfiðleikar
– Vímuefna- / Alkohólmisnotkun
– Togstreita í ástarsambandinu
– Efnahagslegir örðugleikar / búsetuvandræði
– Samstarfsvilji við foreldra ekki fyrir hendi
– Vandkvæði varðandi menningu / uppruna
– Ofbeldi föður / móður
– Áföll í fjölskyldu
– Annað

Leiðb. skorun
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YLS/CMI

2. HLUTI: Unglingurinn
• Heilsufarsvandi
• Lág greind / seinn þroski
• Námsörðugleikar
• Slakari námsárangur en búast mætti við
• Slakur í vandamálalausnum
• Fórnarlamb líkamlegs- / kynferðislegs ofbeldis
• Fórnarlamb vanrækslu
• Feiminn / tilbaka
• Vinir sem ekki eru aldursvarandi
• Þunglyndi
• Lítil sjálfsvirðing
• Óviðeigandi kynhegðun
• Kynþáttafordómar / kynjafordómar
• O.fl.

Leiðb. skorun
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Úrvinnsla mála

• Gefur heildarskor sem getur verið eitt 
af fjórum: 

– lítil áhætta

–Miðlungs áhætta

–Mikil áhætta

–Mjög mikil áhætta

• Sérstakar þarfir (needs) eru skráðar

• Úrræðaskipan (Case management plan)
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Íhlutun

• Mikilvægt er að sporna gegn frekari 
afbrotahegðun ungmenna

• Ástæður þess eru nokkrar:
– Fjárhagslegar fyrir samfélagið
–Minni lífshamingja fyrir ungmenni
– Upplausn á fjölskyldulífi
– Hringferli afbrotahegðunar innan 
fjölskyldu
– Þolendur (fórnarlömb) afbrota
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“Skottulækningar” sem notaðar hafa 
verið við að breyta afbrotahegðun

• Músík/Leiklist/Listræn sköpun/Garðyrkju 
meðferð

• Nálastunga

• Gæludýrameðferð

• Karlmenn látnir klæða sig sem konur

• Sjónræn þjálfun

• Kærleiksmeðferð
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“Hvað virkar”
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Árangur meðferðar eftir áhættuflokkun

Áhætta og meðferð (% ítrekun brota)
Meðferð

Rannsókn Áhætta Lágmarks Mikil
Bonta et al. 2000 Lág 15 32

Há 51 32
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Grundvallaratriðið nr. 1 í meðferð

Grundvallaratriði varðandi áhættu:

� Meta áhættu og miða meðferð við 
áhættustigið
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Viðhorf og þarfir

Mikil áhætta

Miðlungs áhætta

Lág áhætta

A

CBA

EDCB

A

V
iðfangsefni
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Þarfir og breytilegir áhættuþættir

Criminogenic Noncriminogenic

Efla heilbrigð viðhorf Sjálfstraust

Vinir í afbrotum Óljósar tilfinningar

Óviðeigandi agi í fjölskyldu Líkamsrækt

Andfélagsleg persónueink. Samstaða með hóp

(sjálfstjórn, reiði)           

Vinnuþjálfun Auka metnað
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Grundvallaratriðið nr. 2 í meðferð

Lögmálið um þarfir
� Metur og tekur á criminogenic
needs
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Grundvallaratriðið nr. 3 í meðferð

Lögmálið um móttækileika fyrir 
meðferð

Meðferð hæfir námsgetu og stíl 
viðkomandi. 

Almennt: Hugræn atferlismeðferð

Sértækir: Persónulegir þættir (krefst mats)
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1. Við þurfum áreiðanleg matstæki sem 
meta:

• áhættu,

• breytilega þætti,

• þætti sem tengjast móttækileika fyrir 
meðferð

2. Ekki eru allar meðferðir eins

Ályktanir út frá grundvallarreglunum
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Getur áhættumat nýst í
meðferð unglinga  á Íslandi og 
við val á meðferðarúrræði / 

meðferðarstað? 
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Helstu niðurstöður úr rannsókn sem gerð 
var á meðferðarheimilum í Manitoba

� Lítið farið eftir áhættuþáttum

� Lítil tengsl á milli matsins og 
meðferðaráætlunar

� Ekki miðað nægilega á þætti sem 
tengjast breytilegri áhættu

� Ómarkviss notkun á
grundvallaraðferðum til að breyta 
afbrotahegðun
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Áhrif aðstæðna á árangur 
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Kenna hæfni til inngripa

� Ýta undir að meðferðarsamband komist á með 
virkri hlustun, vel skilgreindum hlutverkum, 
áhugahvetjandi samtölum, o.s.frv. 

� Notkun á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar 
til að:

1. Sýna fram á tengsl hugsana og hegðunar
2. Greina og vinna á móti viðhorfum, hugsunum 

og hegðunum sem tengjast afbrotum
3. Sýna og kenna hugræna færni og hegðun
4. Þjálfa og aðstoða viðkomandi að tileinka sér 

þessa færni 



Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur
50

Að lokum

Í máltæki frá Indjánum í USA segir að ef þú uppgötvar 
að hesturinn þinn sé dauður þá sé best að koma sér 
af baki
Í meðferð á unglingum í afbrotum þá reynum við oft 
annarskonar aðferðir, s.s.:

1. Kaupa öflugri svipu
2. Skipta um knapa
3. Setja á laggirnar nefnd til að rannsaka hestinn
4. Heimsækja aðra til að skoða hvernig þeir ríða 

dauðum hestum
5. Setja pening í rannsóknir til að bæta afköst hestsins
6. Rannsaka aðra möguleika til að nota dauða hesta
7. Veita dauða hestinum stöðuhækkun

Við þurfum að leggja þessar aðferðir til hliðar og 
innleiða aðferðir sem byggja á niðurstöðum 
rannsókna samkvæmt núverandi bestu vissu.
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Takk fyrir


