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Útdráttur 

Tilgangur þessarar fræðilegu úttektar var að skoða heilbrigðisþarfir fólks með 

þroskahömlun og hvernig þeim er sinnt af hjúkrunarfræðingum.  Samkvæmt skilgreiningu er 

þroskahömlun ástand sem lýsir sér í skertri getu og kemur fram á þroskastigi einstaklingsins. 

Í lögum um málefni fatlaðra kveður á um rétt til allrar almennrar þjónustu og þar með 

heilbrigðisþjónustu.  Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga er hjúkrunarfræðingur 

málsvari skjólstæðings og ber að hjúkra af virðingu og fara ekki í manngreinarálit.  Við gerð 

úttektarinnar voru notuð rafræn gagnasöfn og skoðaðar rannsóknir og fræðilegar úttektir, 

flestar frá Bretlandi og Bandaríkjunum um heilbrigðisþarfir einstaklinga með þroskahömlun 

og hjúkrun þeirra. 

 Niðurstöður sýna að einstaklingar með þroskahömlun glíma við fleiri og önnur 

heilsufarsvandamál en almenningur.  Þrátt fyrir það nota þau heilbrigðisþjónustuna minna. 

Rannsóknir benda til þess að heilsufarsleg vandamál hópsins séu vangreind og ómeðhöndluð.  

Einnig benda rannsóknir til þess að þekking á hjúkrunarþörfum þessa hóps sé ekki nægileg og 

að hjúkrunarfræðinga skorti öryggi í samskiptum við einstaklinga með þroskahömlun.  

Niðurstöður úttektarinnar leiddu í ljós að fáar rannsóknir hafa verið gerðar í hjúkrun á þessu 

sviði og mikilvægt sé að hjúkrunarfræðingar kynni sér sérstöðu einstaklinga með 

þroskahömlun.  Frekari rannsókna er þörf svo hægt sé að sinna betur þörfum þessa hóps.  

 

 

 

 

 

Lykilorð:  Þroskahömlun, greindarskerðing, hjúkrun, heilsufar og heilsuefling. 
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Abstract 

This literature review aims to gain insight into the health needs of individuals with 

developmental disabilities and to gain insight into how nursing care is delivered for these 

individuals.  Developmental disability has been defined as a condition of arrested or 

incomplete development of the mind, which is especially characterized by impairment of 

skills manifested during the developmental period.  Icelandic Laws recognize the right of all 

disabled people to all public service and health care.  According to code of ethics the nurse is 

the advocate for the client and is obligated to preserve dignity and promote justice.  For this 

review online databases were used to search for research and literature reviews, most from 

UK and USA about health needs of individuals with developmental disability and their 

nursing care.   

Results show that individuals with developmental disability have higher prevalence 

rates and different kinds of health problems compared to the general population.  Research 

suggests that individuals with developmental disabilities have higher level of health needs 

that is unmet, compared with the general population.  However the health care services 

appear to be under-used by these individuals.  Research also suggest that  knowledge of the 

need for nursing care for this group are not adequate and nurses lack confidence in 

communication with individuals with developmental disability.  This review indicates a lack 

of nursing research about this topic.  It is important that nurses are aware of the special needs 

of people with developmental disability.  According to this review further research is needed 

in this area.  Increased knowledge will enable nurses to better meet the needs of people with 

developmental disabilities.  

 

Keywords:  intellectual disability, mental retardation, developmental disability, health, health 

promotion and nursing. 
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Inngangur 

Eitt af því sem gerir hjúkrunarstarfið áhugavert er sú nálægð sem hjúkrunarfræðingar 

hafa við alla hópa og stéttir samfélagsins.  Til þess að hjúkrunarfræðingar geti sinnt þörfum 

allra þegna samfélagsins á sem árangursríkastan hátt þurfa þeir að hafa þekkingu og færni til 

þess að mæta þörfum minnihluta hópa jafnt sem annarra.  Fólk með þroskahömlun er einn af 

minnihluta hópum í okkar samfélagi.  Með aukinni réttindabaráttu fatlaðra, auknu sjálfstæði 

þeirra í daglegu lífi og aukningu á sjálfstæðri búsetu eykst þörf þessara einstaklinga fyrir 

þjónustu hjúkrunarfræðinga í samfélaginu.   

Þetta efni varð fyrir valinu vegna þess að lítið sem ekkert hefur verið minnst á þennan 

minnihlutahóp í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands og áhugi vaknaði á að kynnast hver 

sérstaða fólks með þroskahömlun er innan heilbrigðisþjónustu. Flestir  hjúkrunarfræðingar, ef 

ekki allir, koma til með að eiga samskipti við fólk með þroskahömlun á einhverjum 

tímapunkti í starfi sínu.  Því er nauðsynlegt að hjúkrunarfæðingar hafi grunnþekkingu á því 

hverjar helstu þarfir þeirra eru og geti mætt þessum þörfum og átt árangursrík samskipti við 

einstaklinga með þroskahömlun.   

Fólk með þroskahömlun glímir við margs konar heilsufarsvandamál sem sum hver eru 

ólík því sem gerist hjá almenningi.  Einnig er tíðni heilsufarsvandamála hærri hjá þessum 

hóp, þrátt fyrir það notar hópurinn heilbrigðisþjónustuna minna en hinn almenni borgari.  

(Cooper, Morrison, Melville, Finlayson, Allan, Martin og Robinson, 2006; Jansen, Krol, 

Groothoff og Post, 2004; Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  

Þroskahömlun er yfirhugtak sem nær yfir greindarskerðingu, einhverfu, klofinn hrygg, 

heilalömun (CP), Down´s heilkenni og ýmsa aðra litningagalla (Sutherland, 2002).  Hér 

verður hugtakið þroskahömlun notað í þeirri umfjöllun sem fram fer. 
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Markmiðið með þessari fræðilegu úttekt var að komast að því hver helstu 

heilbrigðisvandamál hópsins eru, hver réttindi þeirra eru á þjónustunni, hvernig aðgengi er að 

þjónustunni fyrir hópinn og hver notkun þeirra er á heilbrigðisþjónustunni. Einnig að skoða 

stöðu þekkingar í hjúkrun á þessu sviði og hvernig hjúkrunarfræðingar mæta þörfum þessa 

hóps.  Þessi markmið má draga saman í þrjár rannóknarspurningar sem eru: Hver eru 

heilbrigðisvandamál einstaklinga með þroskahömlun, hverjar eru hjúkrunarþarfir þeirra og 

hvernig mæta hjúkrunarfræðingar þessum þörfum? 

Leitað var í gagnasöfnunum PubMed, Scopus og Blackwell synergy ásamt því að 

notast var við Google Scholar til þess að finna fræðilegt efni sem ekki var aðgengilegt í 

gagnasöfnunum.  Þau leitarorð sem notast var við voru: intellectual disability, mental 

retardation, developmental disability, health, health promotion og nursing.  Leytin var 

takmörkuð við aldurinn 16-64 ára og er umfjöllunin því um fullorðna einstaklinga með 

þroskahömlun á þessu aldursbili. 

Miðað við niðurstöður leitarinnar er ekki mikið til af efni af fræðasviði hjúkrunar og 

því ekki margar fræðigreinar sem fjalla um hjúkrun þessa hóps.  Heilsufar fólks með 

þroskahömlun hefur þó talsvert verið skoðað á sviði fötlunarfræða og fundust margar 

fræðigreinar á því sviði.  Fræðigreinarnar sem nýttar voru við vinnslu verkefnisins eru ýmist 

fræðilegar úttektir eða rannsóknir. Þær voru birtar á tímabilinu 1997 til 2008 og koma 

víðsvegar að úr heiminum, flestar frá Bretlandi og Bandaríkjunum.  Einnig voru notaðar 

heimildir frá Ástralíu, Finnlandi, Kanada, Írlandi, Hollandi og fleiri löndum. Auk þessara 

fræðigreina voru skoðuð lög og reglur sem snúa að réttindum fatlaðra og skyldum 

heilbrigðisstarfsfólks.   

Vegna þess hve takmarkað framboð var á efni á hjúkrunarsviði var haft samband við 

Gerði Árnadóttur formann Þroskahjálpar,  Þórunni Ólafsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og Eyrúnu Jónsdóttur hjúkrunarfræðing á Neyðarmóttöku 
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nauðgana á Landspítala og fengnar hjá þeim munnlegar upplýsingar um málefni fólks með 

þroskahömlun á þeirra sérsviði.  Einnig voru skoðaðar námsbrautir í hjúkrunarfræði og 

þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands og námsbraut í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri með það að markmiði að finna út hvað þessum faghópum er kennt um 

heilbrigðisviðfangsefni fólks með þroskahömlun.   

Í þessari úttekt verður byrjað á að fjalla um skilgreiningu á þroskahömlun, algengi 

hennar og fjallað um heilbrigðisþjónustuna, hverjar skyldur hennar eru og hvernig 

heilbrigðisþjónustan á að sinna einstaklingum með þroskahömlun.  Í öðrum kafla verður farið 

í hvað fræðilegt efni segir um heilbrigðisvandmál og hjúkrunarþarfir einstaklinga með 

þroskahömlun.  Þriðji kafli segir fá starfsemi heilbrigðiskerfisins miðað við þarfir hópsins og  

möguleikum hjúkrunarfræðinga í þjónustu við einstaklinga með þroskahömlun  Í þeim kafla 

verður einnig skoðað hvernig menntun fagfólks er háttað varðandi þessi málefni.  Í fjórða 

kafla eru teknar saman niðurstöður úttektar á fræðilegu efni og velt fram hvað betur mætti 

fara í þjónustu við þennan hóp ásamt því að gerðar eru tillögur til framtíðar varðandi starf, 

menntun og rannsóknir.   
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1.  Einstaklingar með þroskahömlun og heilbrigðisþjónustan 

Skilgreining og flokkun á þroskahömlun: 

Snæfríður Dóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir (2006) segja í fræðigrein sinni um 

heilbrigði og fötlun að sjúkdómar og fötlun hafi oft verið skýrð út frá grundvallarþekkingu í 

líffræði, lífeðlisfræði og lífefnafræði og hefur það mótað sýn heilbrigðiskerfisins og 

almennings síðustu áratugi.  Árið 1980 gaf Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) út 

ICIDH flokkunarkerfið sem þróað var af fagfólki í heilbrigðisþjónustu.  Kerfið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að taka ekki tillit til umhverfis einstaklinga og áhrifa þess á fötlun þeirra.  Auk 

þess er það gagnrýnt fyrir að líta ekki á fötlun sem félagslegt fyrirbæri (Snæfríður Dóra 

Egilsson og Guðrún Pálmadóttir, 2006).  Kerfið var tekið til endurskoðunar 1993 og út frá því 

varð til flokkunarkerfið ICF sem ráðgert er að taka upp hér á landi sem hugmyndafræðilegan 

bakgrunn fyrir skilgreiningu og viðmið á heilbrigði og fötlun í heilbrigðis- og 

samfélagsþjónustu, og er gert ráð fyrir að innleiðsla og notkun ICF kerfisins geti hafist um 

áramótin 2007-2008 (Landlæknir, 2006). 

Í þessari fræðilegu úttekt verður notast við skilgreiningu WHO og flokkunarkerfið 

ICD-10 á þroskahömlun.  Samkvæmt skilgreiningu WHO (2007) er þroskahömlun ástand þar 

sem þróun heilans hefur stöðvast eða er ábótavant og lýsir sér í skertri getu sem kemur fram á 

þroskastigi einstaklingsins.  Hefur það áhrif á almenna greind, þ.e. hæfni á sviði vitsmuna, 

tungumáls, hreyfinga og á félagssviði.  Þroskahömlun getur verið til staðar án annarra 

andlegra eða líkamlegra vandamála.  Aðlögun atferlis að aðstæðum er ávallt skert en í 

vernduðu félagslegu umhverfi þar sem stuðningur er fyrir hendi getur þessi skerðing verið 

alls óljós hjá fólki sem er vitsmunalega seinþroskað.  Stig þroskaskerðingar er ákvarðað með 

stöðluðum greindarprófum sem geta verið studd með kvörðum sem meta félagslega aðlögun í 
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ákveðnu umhverfi.  Þessar mælingar gefa til kynna hversu mikil þroskahömlunin er.  Vitræn 

geta og félagsleg aðlögun getur tekið breytingum yfir tíma til dæmis með endurhæfingu og 

þjálfun þó hún verði alltaf undir ákveðnum mörkum.  Greiningin skal því alltaf vera miðuð 

við getuna eins og hún er hverju sinni.  Þroskahömlun má skipta í 4 flokka eftir greind.  

Flokkarnir eru: mild þroskahömlun sem er með greindartölu 50-69, miðlungs þroskahömlun 

með greindartölu 35-49, mikil þroskahömlun með greindartölu 20-34 og djúpstæð 

þroskahömlun með greindartölu undir 20 (WHO, 2007).   

Samkvæmt WHO (2007) kemur mild þroskahömlun hjá fullorðnum líklegast fram 

sem námsörðuleikar í skóla (eru með andlegan þroska á við 9-12 ára börn).  Margir fullorðnir 

geta hugsanlega unnið úti og haldið góðum félagslegum samskiptum og gefið til baka til 

samfélagsins.  Fólk með miðlungs þroskahömlun er líklegt til að sýna seinkun í þroska í 

barnæsku en flestir geta þróað með sér eitthvert sjálfstæði í sjálfsumönnun og viðunandi 

samskipta- og námshæfni  (eru með andlegan þroska á við 6-9 ára börn).  Einstaklingar með 

mikla þroskahömlun hafa stöðuga þörf fyrir stuðning og eftirlit (eru með andlegan þroska á 

við 3-6 ára börn).  Djúpstæð þroskahömlun gerir það að verkum að einstaklingur er algjörlega 

háður öðrum með allar athafnir daglegs lífs (eru með andlegan þroska á við börn undir 3ja ára 

aldri) (WHO, 2007).   

Lögbundin réttindi og tíðni þroskahömlunar 

Í Lögum um málefni fatlaðra nr.59/1992 segir að tryggja eigi að fatlaðir njóti jafnréttis 

og sambærilegra lífskjara á við aðra þjóðfélagsþegna og að þeim séu sköpuð skilyrði til þess 

að lifa eðlilegu lífi.  Í 7.gr. laganna  kemur fram að fatlaðir eigi rétt á allri almennri þjónustu 

ríkis og sveitafélaga og að ávallt skuli leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt 

almennum lögum á sviði heilbrigðisþjónustu.  Í 12.gr. kemur fram að svæðisskrifstofur 

fatlaðra skuli vera í samstarfi og hafa samráð við heilsugæslu síns umdæmis. 



6 

 

 

 Gera má ráð fyrir því að um það bil 0,5-1% allra einstaklinga í heiminum séu með 

þroskaskerðingu samkvæmt Gerði Árnadóttur formanni þroskahjálpar og fræðilegri 

samantekt (Gerður Árnadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2009), (Patja, Eero og Iivanainen, 

2001).  Ef þetta hlutfall er fært upp á íslenskt samfélag má gera ráð fyrir því að einstaklingar 

með þroskahömlun séu rúmlega 3000 miðað við heildarfjölda Íslendinga árið 2008 sem var 

319.368 (Hagstofa Íslands, 2009). 

Lífslíkur og tíðni heilsufarsvandamála 

Sutherland, Couch og Iacono (2002) gerðu stóra samantekt á fjölmörgum 

fræðigreinum frá árunum 1990 til 2002 um heilbrigðisviðfangsefni fullorðins fólks með 

þroskahömlun.  Komust þau að því að þrátt fyrir að lífslíkur einstaklinga með þroskahömlun 

hafi aukist síðustu 30 árin hafi þeir samt tilhneigingu til að lifa skemur en almenningur og 

hafa þar ástæður þroskahömlunarinnar áhrif.  Helstu áhættuþættir fyrir minnkaðar lífslíkur 

voru: lægri greindartala, takmörkuð hreyfifærni, að geta ekki borðað sjálfur, takmörkuð 

samskiptahæfni og takmarkanir í sjálfsumönnun.  Einnig komust þau að því með samantekt 

sinni að þeir einstaklingar sem eru virkir og hafa litla þörf fyrir aðstoð hafa sambærilegar 

lífslíkur og almenningur (Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  Í fræðilegri samantekt 

Tuffrey-Wijne (2003) á þörfum einstaklinga með þroskahömlun í líknandi meðferð var 

dánartíðni skoðuð fyrir síðustu 60 árin þar á undan og kom þar í ljós að lífslíkur fólks með 

þroskahömlun hafa aukist um 30-40 ár. 

Fræðileg samantekt Sutherland og félaga (2002) benti til að fólk með þroskahömlun 

upplifi ákveðin heilsufarsvandamál oftar en aðrir, vandamálin séu oft vangreind og geti það 

valdið því að veikindi sem mögulega væri hægt að koma í veg fyrir geri vart við sig hjá þeim. 

Rannsakendur í þeim rannsóknum sem Sutherland og félagar skoðuðu voru notaðar skýrslur 

frá stuðningsfulltrúum eða foreldrum, sjúkraskrár, líkamsskoðun eða blandaðar aðferðir til að 
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skrá tíðni einkenna.  Þrátt fyrir mismunandi aðferðir við upplýsingaöflun voru niðurstöður 

rannsóknanna nokkurn veginn þær sömu.  Flestar rannsóknirnar skoðuðu aðeins fullorðna 

með þroskahömlun og gáfu þær til kynna hærri tíðni heilsufarsvandamála í samanburði við 

almenning ásamt skorti á eftirtekt einkenna, greiningu og meðferðum við veikindunum.  

Samkvæmt Sutherland og félögum vekur það athygli að þrátt fyrir að þessir einstaklingar séu 

með fleiri heilsufarsvandamál en almenningur eru þeir ekki að nota heilbrigðisþjónustuna 

meira.  Í þessu sambandi má benda á að í 1.gr. Laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 segir 

að allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru 

tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði. 

Rannsóknirnar sem Sutherland og félagar skoðuðu (2002) sýndu að 88-95% 

einstaklinga með þroskahömlun voru með heilsufarsvandamál auk þeirra vandamála sem 

beint tengdust fötluninni.  Mörg þessara vandamála voru annað hvort ógreind, eða ekki 

meðhöndluð sem skyldi.  Aukin tíðni var á heilsufarsvanda með hækkandi aldri og með meiri 

alvarleika fötlunar.  Þeir einstaklingar sem bjuggu á stofnunum höfðu hærri tíðni vandamála 

en þeir sem bjuggu í sjálfstæðari búsetu, búsetuform er bein afleiðing af alvarleika fötlunar.  

Sem dæmi um sértæk vandamál ákveðinna hópa meðal fólks með þroskahömlun má nefna að 

fólk með Down´s heilkenni er frekar með skjaldkirtilssjúkdóma, sjónskerðingu og 

hjartasjúkdóma sem ekki tengjast blóðþurrð (Sutherland og félagar, 2002). 

Lífsgæði 

Northway og Jenkins gerðu árið 2003 gagnrýna skoðun á birtu fræðilegu efni frá 

árunum 1982-2002 um það hvernig hugtakið lífsgæði mætti nota til þess að bæta hjúkrun hjá 

einstaklingum með þroskahömlun. Þau settu fram að komist hafi í vana að líta á fólk með 

þroskahömlun sem einsleitan hóp frekar en hóp ólíkra einstaklinga með sinn eigin 

persónulega vilja, lífsreynslu og aðstæður.  Jafnvel frasinn „fólk með þroskahömlun“ gefur til 
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kynna að þessir einstaklingar eigi mjög margt sameiginlegt sem er ályktun frekar en að það sé 

þannig í raun samkvæmt höfundum.  Afleiðingar þessarar ályktunar eru þær að þjónustan 

hefur tilhneigingu til þess að vera mótuð fyrir hópa og því auðveldara að líta fram hjá því að 

einstaklingar muni upplifa sömu kringumstæður á mjög ólíkan hátt.  Höfundar leggja einnig 

fram að vegna þess að þjónustan hafi tilhneigingu til að vera mótuð fyrir hópa megi gera ráð 

fyrir því að hjúkrunarfræðingar þurfi að huga að einstaklingnum í heild sinni í stað þess að 

einblína á einstök heilsufaratriði (Northway og Jenkins, 2003). 

Í þessari sömu samantekt Northway og Jenkins (2003) kom í ljós að mjög lítið hafði 

verið fjallað um þetta efni.  Í athugun þeirra kom fram að hjúkrunarfræðingar þurfi í fyrsta 

lagi að spyrja einstaklinga hvernig þeir upplifi lífsgæði sín og þær aðstæður sem þeir búa við 

og í öðru lagi reyna að komast að því hvort hægt sé að beita einhverjum aðgerðum til þess að 

halda í þessi lífsgæði eða bæta þau.  Þessi tvíþátta aðgerð er mikilvæg vegna þess að fólk með 

þroskahömlun hefur oft á tíðum þannig félagslega stöðu að þau gera sér ekki miklar 

væntingar um lífsgæði og sætta sig við verri lífsgæði en margur annar.  Þau upplifa lífsgæði 

sín jafnvel góð bara vegna þess að þau búast ekki við því að þau geti verið örðuvísi. Höfundar 

benda á að ef hjúkrunarfræðingar skoða ekki líf þessara einstaklinga í víðara samhengi og í 

hverju góð lífsgæði teljast gæti það ýtt undir  lágu væntingar þeirra til lífsgæða sinna.  Með 

því að nota nálgun sem byggist á því að bæta lífsgæði er möguleiki á því að þróa heildræna 

nálgun til þess að mæta þörfum fólks með þroskahömlun.  Með því að nota lífsgæðanálgun í 

hjúkrun eru þrjú meginmarkmið sem eru: Að viðhalda eða bæta gæði lífs, viðhalda eða bæta 

hamingju hvers einstaklings og að viðhalda eða bæta þær leiðir sem fólk hefur til þess að geta 

lifað fullnægjandi lífi sem það sjálft velur (Northway og Jenkins, 2002). 
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Heilbrigðisþjónusta fyrir einstaklinga með þroskahömlun 

 Samkvæmt Hagstofu Íslands (2009) voru innlagnir á sjúkrahús árið 2006 alls 48.781 

(Hagstofa Íslands).  Miðað við að tíðni þroskahömlunar sé um 1% má ætla að allt að 490 

einstaklingar með þroskahömlun hafi lagst inn á sjúkrahús þetta ár. Samkvæmt þessu má gera 

ráð fyrir því að einstaklingar með þroskahömlun séu skjólstæðingar hjúkrunarfæðinga í 

heilbrigðiskerfinu.   

 Í Lögum um réttindi sjúklinga nr.74/1997 segir í 1.gr. að markmið þeirra sé einkum 

að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi.  Þar 

segir einnig að óheimilt sé að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.  

Fatlaðir eru þarna ekki sérstaklega tilgreindir enda er upptalningin ekki tæmandi og endar á 

orðunum: Og stöðu að öðru leyti, en hefði það líklega styrkt stöðu fatlaðra ef þeirra væri 

sérstaklega getið í þessum texta eins og Brynhildur G. Flovenz (2004) ályktar í samantekt 

sinni á réttindum fatlaðra. 

Samkvæmt samantekt Kerr og félaga sem gerð var árið 2003 á heilbrigðisþjónustu fyrir 

einstaklinga með þroskahömlun er heilbrigðiskerfið byggt þannig upp að gert er ráð fyrir að 

fólk sem nýtir sér það hafi ákveðið heilsulæsi, sem þýðir að fólk geri sér sjálft grein fyrir því 

hvenær það þarf að nýta sér þjónustu kerfisins og hafi þekkingu á grunnhugtökum varðandi 

heilsu sína.  Þessu heilsulæsi er ekki hægt að gera ráð fyrir hjá fólki með þroskahömlun.  Því 

eru þessir einstaklingar ekki eins virkir í að huga að eigin heilsu eins og hinn almenni notandi 

heilbrigðisþjónustunnar.  Þegar umönnun einstaklinga með þroskahömlun færist frá 

fjölskyldum þeirra yfir til annarra umönnunaraðila eins og starfsfólks á sambýlum er það 

vandamál til staðar að umönnunaraðilarnir sem taka við hafa oft á tíðum ekki næga þekkingu 

á málefnum einstaklingsins til að koma auga á byrjandi einkenni heilsufarsvandamála hjá 

honum (Kerr, McCulloch, Oliver, McLean, Coleman, Law og fleiri, 2003).  Fræðileg 



10 

 

 

samantekt Jansen, Krol, Groothoff og Post (2004) á rannsóknum frá 1995-2002 sem bera 

saman heilsufarsvandamál fólks með þroskahömlun og almennings sýndi fram á að ekki er 

tekið eftir sumum heilbrigðisvandamálum hjá þessum hóp eins og sjónskerðingu, flogaveiki, 

háþrýsting og vanvirkni í skjaldkirtli (Jansen, Krol, Groothoff og Post, 2004) 
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2.  Heilbrigðisvandamál og hjúkrunarþarfir einstaklinga með þroskahömlun 

 

Samantekt á rannsóknum og fræðilegum heimildum um heilbrigðisþarfir einstaklinga 

með þroskahömlun hefur leitt í ljós að þessir einstaklingar eru almennt með lakari heilsu en 

aðrir í samfélaginu og hafa að meðaltali minni lífslíkur. Samantektin sýnir að fólk með 

þroskahömlun er líklegra til að þróa með sér andlega og líkamlega sjúkdóma og aukinn hætta 

er á því að þörfum þeirra varðandi heilbrigðisvandamál sé ekki nægilega sinnt (Cooper, 

Morrison, Melville, Finlayson, Allan, Martin og Robinson, 2006; Jansen, Krol, Groothoff og 

Post, 2004; Sutherland, Couch og Iacono, 2002). 

Einstaklingar með þroskahömlun eru hluti af samfélaginu og því skjólstæðingar 

hjúkrunarfræðinga.  Hjúkrunarfræðinga skortir þekkingu á málefnum og þörfum einstaklinga 

með þroskahömlun og rannsóknir hafa sýnt að þeir vilja fá meiri fræðslu og þjálfun í því að 

sinna þessum hóp (Tuffey-Wijne, Wheltom, Curfs og Hollins, 2008).  Sem dæmi um 

mikilvægi hjúkrunar fyrir þennan hóp má benda á að sérstakur stuðningur hjúkrunarfræðinga 

hefur sýnt fram á aukinn árangur í heilsueflingu einstaklinga með þroskahömlun (Marshall, 

McConkey og Moore, 2003). 

 

 Þar sem heilbrigðisvandamál virðast samkvæmt fræðilegum heimildum vera algengari 

hjá þessum hóp voru fræðilegar heimildir skoðaðar með tilliti til þess og settar fram helstu 

niðurstöður úr þeirri skoðun um heilsufar einstaklinga með þroskahömlun og þörf þeirra fyrir 

hjúkrun.  

Kerr og félagar gerðu árið 2003 í Bretlandi margþætta rannsókn á heilbrigðisþjónustu 

fyrir einstaklinga með þroskahömlun.  Hluti hennar náði yfir 6 ára tímabil og sýndi dánartíðni 

og dánarorsök fólks með þroskahömlun á ákveðinni heilbrigðisstofnun.  Kom í ljós að meðal 
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dánaraldur karla í rannsóknarhópi var 63 ár og kvenna 69 ár.  Tilkynnt dauðsföll voru alls 98 

talsins og voru einstaklingar á aldrinum 22-93 ára.  Samkvæmt rannsókninni voru algengustu 

dánarorsakir öndunarfæravandamál í þriðjungi tilfella, hjartasjúkdómar í 28% tilvika og 

krabbamein í 9% tilvika.  Í rannsóknarniðurstöðum kom einnig fram að Down´s heilkenni 

hafði mikil áhrif til aukinnar dánartíðni eftir 50 ára aldur og er ástæðan að hluta til sú að fólk 

með Down´s heilkenni hefur tilhneigingu til að eldast hraðar og heilsufarsvandamál sem 

tengjast öldrun koma fyrr fram hjá þeim en öðrum hópum.  Hreyfigeta og hæfileikar til 

sjálfsumönnunar hafði mikið að segja um lífslíkur fólks með Down´s heilkenni og hafði 

virkni einstaklinga í raun mest forspárgildi um lífslíkur þeirra þar sem aukin virkni leiddi af 

sér auknar lífslíkur (Kerr og félagar, 2003). 

Samkvæmt öðrum hluta rannsóknar Kerr og félaga (2003) voru heyrnar- og 

sjónvandamál fólks með þroskaskerðingu oft á tíðum vangreind.  Í þeim hluta 

rannsóknarinnar voru 589 einstaklingar með þroskahömlun heyrnamældir.  Mælt var með 

heyrnatækjum fyrir 14% af hópnum en aðeins 1% þeirra voru með heyrnatæki áður en 

rannsóknin var gerð og aðeins 12% höfðu áður farið í heyrnarmælingu.  Kerr og félagar veltu 

því fyrir sér að fyrst hjúkrunarstarfsfólki með sérstaka heilbrigðisþjálfun yfirsást 

heyrnaskerðing hjá þessum einstaklingum hvort það væri þá ekki líklegt að önnur 

heilsufarsvandamál og sjúkdómar færu einnig fram hjá þeim, sérstaklega á byrjunarstigum 

þeirra.  Án sérstakrar þjálfunar mun starfsfólki halda áfram að yfirsjást þessi einkenni.  

Rannsakendurnir (Kerr og félagar) benda á að umönnunaraðilar í þessari rannsókn voru 

sérþjálfað hjúkrunarfólk og þrátt fyrir það komu þeir ekki auga á ákveðnar heilbrigðisþarfir 

skjólstæðinganna.  Gera þeir það því að umhugsunarefni að í samfélaginu eru 

umönnunaraðilar yfirleitt ekki með þjálfun í hjúkrun.  Í samfélaginu er almenningur sjálfur 

ábyrgur fyrir því að leita í reglulegar heilsufarsskoðanir og kembileitir sem boðið er upp á.  

Gera Kerr og félagar því ráð fyrir að einstaklingar með þroskahömlun þyrftu sérstakt eftirlit 
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og eftirfylgni á þessu sviði.  Í  þessari rannsókn var skoðuð lyfjanotkun hópsins og kom þar 

fram að 96% voru á fleiri en tveimur lyfjum,  22% á 7 eða fleiri lyfjum og 53 % voru á 

einhverskonar þunglyndislyfjum (Kerr og félagar, 2003).    

Í stórri samantekt Sutherland, Couch og Iacono (2002) á fjölmörgum fræðigreinum 

um heilbrigðisviðfangsefni fullorðins fólks með þroskahömlun kemur fram að fólk með 

fötlun þrói oft á tíðum með sér sjúkdóma sem eru afleiðingar fötlunarinnar og sem dæmi um 

það má nefna að algengt er að fólk með Down ´s heilkenni sé með meðfæddan hjartagalla og 

getur þessi galli leitt til hjarta- og æðasjúkdóma á fullorðinsárum.  Munur er á tíðni og 

alvarleika sjúkdóma eftir því hversu mikið fatlaður einstaklingur er, og fer tíðnin vaxandi 

með auknum alvarleika fötlunar.  Takmörkuð virkni einstaklinga eykur hættu á líkamlegum 

og andlegum heilsufarsvandamálum.  Samantekt Sutherland og félaga sýndi fram á aukna 

tíðni ákveðinna sjúkdóma hjá fólki með þroskahömlun og eru þeir helst hjartavandamál, 

háþrýstingur, heyrnarskerðing, flogaveiki, innkirtlavandamál eins og skjaldkirtils sjúkdómar, 

húðvandamál, geðræn vandamál og há tíðni af munn- og tannsjúkdómum.  Einnig hefur verið 

sýnt fram á minnkaða beinþéttni hjá þessum hóp og því aukna hættu á beinbrotum, hækkun í 

LDL kólesteróli í blóði og offitu.  Sutherland og félagar leggja það til að heilsufarsmat fyrir 

fullorðna með þroskahömlun þurfi að taka tillit til ýmissa þátta þar með talið aldurs, ástæðu 

fötlunar til dæmis ef um gena galla er að ræða, virkni og alvarleika fötlunar.  Segja 

Sutherland og félagar að þörf sé á aðgerðum til heilsueflingar í samfélaginu til að minnka 

tíðni ákveðinna heilsufarsvandamála hópsins og mætti þar nefna kembileit fyrir sykursýki og 

beinþynningu fyrir þennan hóp.  Í samantektinni komust þau að því að há tíðni er á 

ómeðhöndluðum heilsufarsvandamálum sem sérstaklega tengjast fötlun einstaklinga sem þó 

er mögulegt að meðhöndla (Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  Samkvæmt fræðilegri 

samantekt sem Jansen, Krol, Groothoff og Post gerðu árið 2004 á samanburðarrannsóknum 

sem gerðar voru á árunum 1995-2002 á heilsu einstaklinga með þroskahömlun og almennings 
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sýndu svipaðar niðurstöður og samantekt Sutherlands eða hærri tíðni á heyrnaskerðingu, 

sjónskerðingu, einkennum frá taugakerfi, húðvandamál og offitu hjá einstaklingum með 

þroskahömlun (Jansen, Krol, Groothoff og Post, 2004).   

Tannheilsa 

 Einstaklingar með þroskahömlun eru með hærri tíðni tannskemmda og 

munnholsvandamála en fólk sem ekki er með þroskahömlun samkvæmt eigindlegri rannsókn 

Cumella, Ransford, Lyons og Burnham (2000).  Rannsóknin byggðist á viðtölum og 

tannskoðunum á 60 einstaklingum með þroskahömlun í Bretlandi sem ekki voru þegar í 

sambandi við tannlæknaþjónustu samfélagsins.  Einstaklingarnir í rannsókninni gerðu sér 

mjög litla grein fyrir tannvandamálum og notuðu það hvort þeir finndu fyrir verkjum eða ekki 

sem mælikvarða á ástand tanna sinna.  Einnig kom í ljós að þeir eru með minna af viðgerðum 

tönnum en almenningur og fleiri tennur hafa verið dregnar úr þeim.  Samkvæmt 

rannsakendum gefur það til kynna að líklegra sé, hjá þeim en öðrum, að tennur séu dregnar úr 

ef þær skemmast.  Einstaklingarnir í rannsókninni voru mjög háðir umönnunaraðilum sínum 

um ákvarðanir og stuðning varðandi það að fara til tannlæknis og burstun tanna.  Þeir tjáðu 

sig um sérstaka þörf fyrir gott samband við tannlækninn og að tannlæknirinn hefði sérstaka 

hæfileika í að eiga samskipti við fólk með þroskahömlun (Cumella, Ransford, Lyons og 

Burnham, 2000). 

Hægðatregða 

 Böhmer, Taminiau, Klinkenberg-Knol og Mauwissen (2001) gerðu rannsókn á 

hægðatregðu hjá 215 einstaklingum í Hollandi með greindartölu lægri en 50 sem bjuggu á 

stofnunum.  Í þeirri rannsókn kom í ljós með 3ja mánaða eftirliti að um 70% þátttakenda voru 

með hægðatregðu.  Hægðatregða tengdist að miklu leyti hreyfingarleysi, heilalömun (e: 
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Cerebral palsy), notkun róandi lyfja, því einstaklingur neitaði að borða, greindartölu undir 35 

ásamt öðrum þáttum.  Rannsóknin var gerð á fólki með greindartölu undir 50 og voru þessi 

mörk valin vegna þess að í Hollandi er meirihluti þeirra einstaklinga sem eru með 

þroskahömlun og búa á stofnunum undir þessum greindarmörkum.  Þeir einstaklingar sem 

voru með greindartölu yfir 50 voru taldir vera samanburðarhæfir við þá sem voru með 

eðlilega greind þar sem þeir eru flestir með ágætis hreyfifærni og flestir vinna á daginn.  

Tíðni hegðunarvandamála eins og þess að neita að borða mat, öskra og vera eirðarlaus var 

mun hærri í þeim hóp sem var með hægðatregðu (40%) heldur en í þeim hóp sem sýndi 

eðlilegt hægðamynstur (22%) (Böhmer, Taminiau, Klinkenberg-Knol og Mauwissen, 2001). 

Krabbamein og upplýsingaþarfir 

Samkvæmt finnskri rannsókn Patja, Eero og Iivanainen (2001) þar sem könnuð var 

tíðni krabbameins hjá 2173 einstaklingum með þroskahömlun frá janúar 1967 til desember 

1997 er tíðni krabbameins hjá fólki með þroskahömlun svipuð og hjá þeim sem ekki eru með 

þroskahömlun þrátt fyrir lægri tíðni reykinga og minni notkun kembileita hjá þeim 

einstaklingum sem eru með þroskahömlun.  Sumar tegundir krabbameina eru þó algengari hjá 

þeim en samanburðarhópnum sem rekja má til ákveðinna einkenna sem eru algeng hjá 

þessum hóp eins og gallsteina og vélindabakfæðis.  Tíðni æxla í gallblöðru og skjaldkirtli var 

hærri en hjá samanburðarhóp en lægri í blöðruhálskirtli, þvagfærum og lungum (Patja, Eero 

og Iivanainen, 2001).  

Samkvæmt fræðilegri samantekt O´Regan og Drummond (2008 ) á upplýsingaþörfum 

fólks með þroskahömlun um krabbamein kemur fram að þar sem lífslíkur einstaklinga með 

þroskahömlun fari vaxandi megi gera ráð fyrir því að tíðni krabbameins hjá þessum hóp 

aukist töluvert.  Kemur það fram í niðurstöðum samantektar þeirra að krabbamein getur 

orsakað allskyns streituvaldandi og alvarleg vandamál hjá þeim sem í hlut eiga, bæði vegna 
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sjúkdómsins sjálfs og meðferðum sem honum tengjast.  Þetta getur orsakað aukinn kvíða hjá 

fólki með þroskahömlun vegna vandamála í tjáskiptum og skorts á upplýsingum sem 

sérstaklega eru ætlaðar og henta þessum hóp.  Einstaklingar með þroskahömlun hafa 

sérstakar upplýsingarþarfir varðandi krabbamein sem ekki er mætt í almennri 

heilbrigðisþjónustu.  Samkvæmt höfundum er frekari þróun margskonar aðgengilegs 

fræðsluefnis um krabbamein og þroskahömlun klárlega nauðsynleg.  Heilbrigðisþjónustan 

þarf að þróa leiðir til að veita viðeigandi upplýsingar á sveigjanlegan og nærgætinn hátt.  

Árangursrík samskipti þegar kemur að fræðslu er lykilatriði í því að gera einstaklingum kleift 

að taka ákvarðanir varðandi sína eigin meðferð.  Líta ætti á það að gera einstaklingum með 

þroskahömlun mögulegt að taka þátt í ákvörðunum sem sjálfseflandi þátt fyrir þá en hins 

vegar er sjálfstæði sjúklinga háð því hve skýrar, áreiðanlegar og yfirgripsmiklar þær 

upplýsingar eru sem þeir byggja ákvarðanir sínar á.  Vegna þessa er það áhyggjuefni 

samkvæmt höfundum hve mikill skortur virðist vera á upplýsingum sem mæta þörfum 

einstaklinga með þroskahömlun (O´Regan og Drummond, 2008). 

Nauðsynlegt er að skipulagt samstarf sé á milli þjónustuaðila til þess að þróa sérstakar 

stefnur og vinnureglur svo hægt sé að veita einstaklingum með bæði krabbamein og 

þroskahömlun árangursríka meðferð.  Þróa þarf skilvirkar alþjóðlegar aðferðir og stefnur og 

dreifa þeim á alla þjónustu í heilbrigðiskerfinu til þess að mæta þörfum þessa sérstaka 

minnihluta hóps.  Til þess að slík þjónusta geti þróast þarf að greina hverjar faglegar 

fræðsluþarfir heilbrigðisstarfsfólks sem þjónustar þennan hóp eru, en einn lykilþáttur þeirra er 

fræðsla um samskipti og hæfileikan til að mynda persónulegt samband (O´Regan og 

Drummond, 2008).   

Mikilvægt að samstarf sé á milli aðila sem sinna þessum einstaklingum því hver 

þeirra hefur sína sérþekkingu og með öflugu samstarfi geta aðilar miðlað sín á milli 

upplýsingum og aukið þannig gæði þeirrar þjónustu sem einstaklingum er veitt.  Sem dæmi 
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um þetta má nefna að sérfræðingar á krabbameinssviði gætu nýtt sér sérþekkingu sérfræðinga 

á sviði fötlunarfræða og sérþekkingu aðstandenda einstaklingsins (O´Regan og Drummond, 

2008). 

Sársauki 

Hennequin, Morin og Feine (2000) gerðu rannsókn á hæfileikum einstaklinga með 

Down´s heilkenni til að skynja og staðsetja skynáreiti.  Rannsakaðir voru 26 einstaklingar 

með Down´s heilkenni sem nýtt höfðu sér þjónustu ákveðinnar tannlæknastofu í Frakklandi á 

12 mánaða tímabili og 75 einstaklingar til samanburðar.  Notað var milt kulda áreiti til þess 

að athuga skynjun.  Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingar með Down´s heilkenni 

skynjuðu áreiti mun hægar en samanburðarhópur og í öllum þáttum rannsóknarinnar voru 

skynviðbrögð hægari en hjá samanburðarhóp.  Hvort sem það er vegna minnkaðrar skynjunar 

eða hægari viðbragða draga höfundar þá ályktun að vegna þessa sé hætta á að sársauki hjá 

einstaklingum með Down´s heilkenni sé vangreindur og þeir fái ekki þá verkjastillingu sem 

þeir þurfa vegna seinkaðrar tjáningar sársauka (Hennequin, Morin og Feine, 2000). 

Donovan gerði árið 2002 eigindlega rannsókn í Bretlandi sem ætlað var að lýsa 

upplifun hjúkrunarfræðinga í þjónustu við einstaklinga með þroskahömlun á því að sinna 

sjúklingum sem upplifðu mögulega sársauka en gætu ekki tjáð sig um hann með orðum.  

Viðtöl voru tekin við átta hjúkrunarfræðinga og viðtölin greind í þemu.  Höfundur greindi úr 

viðtölunum fimm megin þemu og voru þau:  Mikilvægi þess að mynda náið samband við 

skjólstæðinginn,  að taka eftir breytingum í yrtri og óyrtri hegðun, að leita að merkingu í 

hegðun skjólstæðingsins,  samræður við annað fagfólk og að hafa samkennd með 

skjólstæðingnum.   

Með nánu sambandi við skjólstæðinginn sem oft hafði þróast yfir langan tíma var 

mögulegt að koma auga á það ef breytingar voru í skapi eða hegðun hjá skjólstæðingnum.  
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Einnig bentu allir þátttakendur á mikilvægi þess að mynda traust við skjólstæðinginn og yrði 

hann þá frekar samvinnufús við skoðanir og nauðsynlegar meðferðir.  Ef skortur er á trausti 

getur það leitt af sér að skjólstæðingurinn sýni mótþróa við skoðun og hafni aðstoð.  

Þátttakendur í rannsókninni sögðu skjólstæðinga sína nota bæði hefðbundnar og 

óhefðbundnar aðferðir við að sýna fram á sársauka og þar á meðal var óyrt tjáning eins og til 

dæmis grátur, öskur og hlátur, líkamstjáning, sjálfskaðandi hegðun, árásarhneigð og ógnandi 

hegðun, líkamlegar breytingar eins og fölvi og aukin öndunartíðni ásamt mörgum öðrum 

þáttum.  Þátttakendur í þessari sömu rannsókn höfðu þróað með sjálfum sér ákveðnar tilgátur 

um það hvers vegna skjólstæðingarnir sýndu ákveðna hegðun við sársauka áreiti.  Ein tilgátan 

var að einstaklingar með þroskahömlun væru með hærri sársaukaþröskuld og var hún sett 

fram af þessum hjúkrunarfræðingum sem höfðu tekið eftir því að sumir skjólstæðingarnir 

virtust ekki finna fyrir eins miklum sársauka og við var búist við ákveðna áverka (Donovan, 

2002).   

Geðsjúkdómar 

 Samkvæmt breskri rannsókn Deb, Thomas og Bright (2001) á geðsjúkdómum 90 

fullorðinna einstaklinga með þroskahömlun sem bjuggu í samfélaginu var tíðni virkra 

geðsjúkdóma hjá fólki á aldrinum16-64 ára með þroskahömlun svipuð tíðni geðsjúkdóma hjá 

almenningi eða um 16%.  Hins vegar var tíðni geðklofa og fælni hærri hjá einstaklingum með 

þroskahömlun en hinum sem ekki voru með þroskahömlun.  Hækkaður aldur og líkamleg 

fötlun tengdust að miklu leyti aukinni tíðni geðrænna sjúkdóma.  Í rannsókn sinni útilokuðu 

þau Deb, Thomas og Bright greiningarnar hegðunartruflun, einhverfa, heilabilun og 

áfengisvandi og fengu þannig niðurstöður sem svipuðu til niðurstaða rannsókna á fólki sem 

ekki er með þroskahömlun.  Ástæður þess að hegðunartruflanir voru útilokaðar sem 

geðsjúkdómsgreining voru þær að fyrri rannsóknir höfðu sýnt fram á hærri tíðni geðsjúkdóma 
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hjá einstaklingum með þroskahömlun þá sérstaklega vegna þess að tíðni hegðunartruflana var 

há meðal þeirra.  Þó að tíðni fælni hafi verið hærri hjá fólki með þroskahömlun en almenningi 

er samanlögð tíðni kvíðatengdra sjúkdóma (kvíðaröskun, fælni, áráttu- þráhyggjuröskun og 

ofsakvíði) sambærileg hjá þessum hóp og almenningi 6,6% og 6,2%.  Rannsakendur áttu í 

einhverjum erfiðleikum með að greina geðklofa hjá sumum þátttakendum í rannsókninni því 

birtingarmynd geðklofa hjá þessum einstaklingum getur að einhverju leyti verið ólík 

birtingarmynd hjá þeim sem ekki eru með þroskahömlun (Deb, Thomas og Bright, 2001).   

Tyrrell og Dodd  rituðu kafla í fræðibók um geðsjúkdóma hjá eldra fólki með 

þroskahömlun árið 2003. Samkvæmt þeim kafla er heilabilun algengari meðal fólks með 

Down´s heilkenni en almennings.  Hjá fólki með Down´s heilkenni er tíðni heilabilunar, 

sérstaklega Alzheimer´s sjúkdómsins milli 15 og 40%.  Hjá þeim einstaklingum sem eru með 

þroskahömlun en ekki Down´s heilkenni er algengi heilabilunar svipað og hjá þeim 

einstaklingum sem ekki eru með þroskahömlun. Hjá fólki með Down´s heilkenni getur 

þunglyndi leitt af sér hnignun á vitrænni getu og minnkaðri aðlögunarhæfni og er því mælt 

með að aðrar greiningar séu hafðar í huga ef breytingar verða á vitrænni getu hjá þessum 

einstaklingum (Tyrrell og Dodd, 2003). 

Kynheilbrigði   

Ameríska heilbrigðismálastofnunin (PAHO) og Alþjóða heilbrigðismálstofnunin 

(WHO)  hafa gefið út rit þar sem segir að allir einstaklingar eigi að hafa tækifæri til þess að 

njóta og stjórna eigin kynferði og barneignum og eiga ekki að þurfa að óttast, finna til 

skammar, sektarkenndar eða lifa með rangar túlkanir á sinni kynímynd (PAHO, 2000).  

Servais gerði fræðilega samantekt árið 2006 á kynheilbrigðisþjónustu við einstaklinga með 

þroskahömlun.  Servais vill meina að það hversu viðkvæmt umræðuefni eins og kynlíf 
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einstaklinga með þroskahömlun hefur verið í gegnum árin hafi haft áhrif á þróun í þeim 

málefnum (Servais, 2006).  

 Samkvæmt fræðilegri samantekt Servais (2006) á kynheilbrigði hefur áhersla verið 

lögð á það að koma í veg fyrir þungun hjá einstaklingum með þroskahömlun. Vegna 

ofuráherslu forráðamanna á það að koma í veg fyrir þungun með aðgerðum sem valda 

ófrjósemi hefur það komið niður á þáttum sem snúa að almennu kynheilbrigði þessara 

einstaklinga.  Samantektin sýndi að einstaklingar með þroskahömlun stundi síður kynlíf en 

aðrir hópar samfélagsins og að erfitt geti verið að skoða þetta þar sem rannsakendur hafa oft 

þurft að treysta á upplýsingar frá þriðja aðila þá helst umönnunaraðilum einstaklinganna.   

 Enn fremur kemur fram í samantekt Servais (2006) að kynsjúkdómar séu ekki 

algengir í þessum hóp einstaklinga en á móti kemur að þeir stunda síður kynlíf.  Samantektin 

sýnir að fólk með þroskahömlun er í aukinni hættu á að vera beitt kynferðislegu ofbeldi. 

Rannsóknir sem Servais tók saman sýndu fram á að þeir sem eru með þroskahömlun kunna 

ekki að nota smokkinn rétt og þegar einstaklingar með þroskahömlun taka þátt í kynlífs 

athöfnum eru þeir síður undirbúnir og eiga erfiðara  með að tjá vilja sinn og virtust ekki hafa 

næga stjórn á aðstæðum (Servais, 2006).  

 Servais (2006) komst að því að einstaklingar sem eru með þroskahömlun eiga oft 

erfitt með að þola læknisskoðanir sérstaklega þegar skoða á kynfæri eða ef skoðanir geta 

reynst óþægilegar.  Sumir einstaklingar skilja ekki tilgang skoðunar og geta upplifað 

skoðunina sem misbeitingu eða ofbeldi.  Heilbrigðisstarfsfólk er best til þess fallið að fræða 

og veita ráðgjöf þegar kemur að kynheilbrigði fyrir einstaklinga með þroskahömlun. Þeir hafa 

samkvæmt höfundi bestu þekkinguna á getnaðarvörnum, viðhaldi á hreinlæti, kynsjúkdómum 

og því hvernig hægt er að sporna við misnotkun.  Mikilvægt er að samvinna sé meðal allra 

þeirra sem koma að málefnum þessara einstaklinga, en aðkoma sérhæfðs 
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heilbrigðisstarfsfólks eins og hjúkrunarfræðinga er nauðsynleg til þess að kennsla um 

kynheilbrigði megi vera sem best fyrir þennan hóp (Servais, 2006).   

Í niðurstöðum fræðilegrar samantektar Earle (2001) á kaupum á kynlífsþjónustu fyrir 

einstaklinga með fötlun segir að hjúkrunarfræðingar hafi mikilvægu hlutverki að gegna í því 

að tryggja að kynferðislegum þörfum einstaklinga með fötlun sé mætt með því að móta 

viðhorf og takmarka fordóma gegn kynferðislegri tjáningu þessara einstaklinga (Earle, 2001).  

Vegna þess neikvæða viðhorfs sem virðis vera til kynhegðunar einstaklinga með 

þroskahömlun samkvæmt fræðilegum heimildum er áhugavert að benda á að árið 1938 voru á 

Íslandi sett Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að 

það auki kyn sitt nr. 16/1938.  Vönun var leyfð samkvæmt þessum lögum ,,í þeim tilfellum 

sem viðkomandi var fáviti, varanlega geðveikur eða haldinn öðrum alvarlegum langvinnum 

sjúkdómi og gild rök liggi til þess að hann geti ekki með eigin vinnu alið önn fyrir sjálfum sér 

og afkvæmi sínu” eins og segir í lögunum.  Þessi lög voru felld úr gildi með nýjum Lögum 

um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975.  Samkvæmt 22. gr. þeirra laga er heimilt að veita leyfi til 

ófrjósemisaðgerðar á einstaklingum sem vegna mikils greindarskorts eða annarra geðtruflana 

eru varanalega ófærir um að gera sér grein fyrir afleiðingum aðgerðarinnar.  Samþykki þarf 

þá frá sérstökum lögráðamanni einstaklings.  

Sértæk hjúkrunarvandamál kvenna  

Davies og Duff gerðu árið 2001 rannsókn í Bretlandi á 99 konum með þroskahömlun 

sem sýndi að um 30% þeirra sem tóku þátt (59% svörun) hefðu ekki fengið sendar 

upplýsingar um reglulega krabbameinsleit eins og allar konur hefðu átt að fá.  Leggja þeir 

fram að konur sem eru með þroskahömlun ættu að vera í þeim hópi sem er líklegri til þess að 

fá brjóstakrabbamein þar sem þær eiga síður börn og það eykur líkurnar á því að fá 
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brjóstakrabbamein. Þær eru auk þess líklegri til þess að kunna ekki að framkvæma 

brjóstaskoðun á sjálfum sér. Konur með þroskahömlun eru þó líklegri til þess að stunda ekki 

kynlíf og getur það verið verndandi þáttur gegn leghálskrabbameini (Davies og Duff, 2001).  

Samkvæmt samantekt sem Davies og Duff gera 2001 í kjölfar rannsóknar þeirra á 

kembileit á brjóstakrabbameini og konum með þroskahömlun var dregin sú ályktun að 

starfsfólk sem vinnur með þeim þurfi að vera vakandi fyrir þörfinni á því að konunar skoði á 

sér brjóstin.  Mikilvægt er að brjóstaskoðun sé einnig gerð fyrir þær konur sem geta ekki gert 

það sjálfar.  Starfsfólki finnst það ekki hafa þekkingu eða getu til þess að sinna þessari 

þjónustu svo að vel verði.  Í samantekt sinni komust höfundar að því að hjúkrunarfæðingar 

eru kjörnir í það að kenna konum með þroskahömlun að skoða á sér brjóstin eða kenna 

starfsfólki að skoða brjóst kvenna sem ekki geta gert það sjálfar.  Einnig kemur til greina að 

hjúkrunarfæðingar sjái um brjóstaskoðun fyrir þær konur sem ekki hafa getu til þess að gera 

það sjálfar.  Mikilvægt er einnig að starfsfólk sem vinnur með einstaklingum með 

þroskahömlun og þá sérstaklega konum viti hvar hægt er að sækja þjónustu þegar kemur að 

kynheilbrigði kvenna (Davies og Duff, 2001).  

Í samantekt Servais (2006) kemur fram að fræðsla, kennsla og stuðningur í því 

hvernig best sé að huga að hreinlæti þegar kemur að tíðarblæðingum hjá konum með 

þroskahömlun skipti miklu máli.  Margar konur með þroskahömlun fá ekki nægilega fræðslu 

um það hvernig best sé að bera sig að þegar kemur að því að sjá um hreinlæti og umbúnað 

við tíðarblæðingar (Servais, 2006).  

Kynferðislegt ofbeldi 

 Eyrún Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur Neyðarmóttöku nauðgana á Landspítala hefur 

tekið saman tölur og ýmsar aðrar staðreyndir um komur misþroska/þroskahamlaðra 

einstaklinga á Neyðarmóttöku vegna nauðgunar á árunum 1993-2007.  Heildarfjöldi mála var 
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67 en heildarkomur á Neyðarmóttöku voru á þessu tímabili 1565.  Hlutfall 

misþroska/þroskahamlaðra einstaklinga var því tæplega 4,3%.   Kynjaskiptingin á þeim 

einstaklingum með þroskahömlun sem leituðu á Neyðarmóttöku var þannig: 52 konur og 7 

karlar og aldursbilið var frá 13 ára til 58 ára, sumir einstaklinganna komu endurtekið á 

Neyðarmóttöku.  Gerendur í málunum voru í 25 tilfellum misþroska/greindarskertir, 23 

tilfellum ekki greindarskertir og í 8 tilfellum var spurning með greind geranda.   Mögulegar 

ástæður fyrir misnotkun/ofbeldi gegn einstaklingum með þroskahömlun eru til dæmis þær að 

þessa einstaklinga skortir dómgreind eða vit til að greina hættur, þeir bera oft aukið traust til 

ókunnugra, bera traust til nátengdra og geta ekki sett mörk í samskiptum vegna vankunnáttu.  

Þá skortir hæfileika til að meta hvað er viðeigandi hegðun hjá þeim eða þeim sem annast þá, 

hafa tilhneigingu til að vera óvirkari og hlýðnari en aðrir og fá frekar góðvild ef þau sýna 

hlýðni við fyrirmælum.  Fleiri ástæður fyrir ofbeldinu eru að einstaklingar með þroskahömlun 

hafa tilhneigingu til að eiga í erfiðleikum með og vera óöryggir í að skilgreina kynhegðun og 

kynhneigð sína og langar til að stofna til lanvarandi sambands og eignast fjölskyldu og börn.  

Sumir stunda áhættusama kynhegðun og lifa kynlífi án þess að forráðamenn eða starfsmenn 

sambýla viti af því.  Einnig eru til misyndismenn sem nota þroskaskerðingu og vanmátt til að 

beita táli og ofbeldi gegn þessum einstaklingum ásamt því að til eru starfsmenn sem misnota 

aðstöðu sína gróflega til að tæla og misnota ítrekað þroskahamlaðar konur.  Aðstæður í 

málum brotaþola voru mjög mismunandi og margvíslegar (Eyrún Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 24. febrúar 2009). 

 Mikilvægt er að þekkja til áfallaviðbragða og vanlíðunar sem geta vakið grun um 

kynferðislegt ofbeldi eins og til dæmis breytingu á hegðun, þunglyndi, hræðslu við aðra eða 

ákveðna manneskju, lystarleysi, ofát, svefnleysi, sjálfskaðandi hegðun, hræðslu við 

læknisskoðanir, einangrun, kynferðislega hegðun, árásarhneigð, hræðslu við einveru og 

vímuefnaneysla.  Helstu andlegu afleiðingar kynferðisbrota eru skömm, léleg sjálfsmynd, 
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sektarkennd og depurð.  Dæmi um goðsagnir og ranghugmyndir  um einstaklinga með 

þroskahömlun eru að þeir séu ofvirkir í kynlífi og kynlífsþörfum -taumleysi eða hið 

gagnstæða að þeir séu ekki kynverur og stundi ekki kynlíf, komið er fram við þá sem börn og 

kynlífsþarfir ekki virtar, kynlífsþarfir og kynhegðun þeirra eru sett upp sem vandamál þar 

sem vandamálið er oft vankunnátta, vanlíðan og óöryggi starfsfólks með að geta sinnt þörfum 

og rétti einstaklinga og ótti um velferð einstaklinga verður til þess að réttur er ekki virtur 

(Eyrún Jónsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 

 Þar sem einstaklingar með þroskahömlun eru berskjaldaðri fyrir kynferðislegu ofbeldi 

eins og kemur fram hér á undan er áhugavert að komast að því hvað hægt er að gera til þess 

að auka öryggi þeirra.  Lumley og félagar (1998) gerðu rannsókn á árangri aðferðar við að 

fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi gegn einstaklingum með þroskahömlun.  Þátttakendur voru 

6 konur með þroskahömlun á aldrinum 32 – 42 ára.  Aðferðirnar fólust í fyrsta lagi í almennri 

fræðslu um kynhegðun og kynlíf til dæmis getnaðarvarnir, viðeigandi sambönd og 

kynhegðun, þörf fyrir að taka ákvarðanir um kynhegðun.  Það að í lagi sé að eiga kærasta 

undir ákveðnum kringumstæðum og að kynferðissamband við aðila sem hefur vald yfir þeim 

er aldrei í lagi.  Í öðru lagi kennslu í viðeigandi viðbrögðum við kynferðislegu ofbeldi  eins 

og að segja nei, yfirgefa aðstæður, og segja fullorðnum einstakling sem treyst er frá 

atburðinum.  Við kennslu á viðeigandi viðbrögðum var notaður hlutverkaleikur.  Í ljós kom 

að allar konurnar sýndu fram á aukna þekkingu í fyrirbyggingu kynferðislegs ofbeldis eftir 

þetta tímabil og kom það vel í ljós í hlutverkaleik þeirra.  Ein kona hafði orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni á meðan á þjálfuninni stóð og nýtti hún sér það sem hún hafði lært 

þannig að hún sagði nei, fór úr aðstæðunum og sagði frá (Lumley, Miltenberger, Long, Rapp 

og Roberts, 1998). 
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Lífsstíll 

Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur skilgreint heilsueflingu sem ferli til þess að gera 

fólki kleift að ná stjórn á eigin heilbrigði og bæta heilsuna.  Árið 2001 var samþykkt á 

Alþingi Heilbrigðsáætlun til ársins 2010.  Sett voru fram langtíma markmið í 

heilbrigðismálum.  Þessum markmiðum er ætlað að bæta heilsufar þjóðarinnar.  Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin setti fram grunn þess efnis að heilbrigði fyrir alla væru almenn 

mannréttindi og setti stofnunin fram markmið til þess að auka heilbrigði allra þjóða.  Tvö 

helstu stefnumið áætlunarinnar voru: Að efla og vernda heilsu fólks allt lífið og að draga úr 

tíðni sjúkdóma og slysa og lina þjáningar sem verða af þeim völdum.  Á Íslandi var lögð 

áhersla á sjö megin þætti í heilbrigðisáætluninni og voru þeir: Áfengis-, vímuefna- og 

tóbaksvarnir, börn og ungmenni, eldri borgarar, geðheilbrigði, hjarta og hjartavernd, 

krabbameinsvarnir og slysavarnir.  Samkvæmt heilbrigðisáætlun er mjög mikilvægt að 

heilsuvernd, forvarnir og heilsuefling fái viðeigandi sess innan heilbrigðisþjónustunnar og að 

sjónum verði beint að því að efla heilbrigði og koma í veg fyrir sjúkdóma (Heilbrigðis og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2004).  

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðsmálastofnun (2002) er það að víkja mikið frá 

meðalþyngd hvort sem þú telst of léttur eða of feitur ein af þremur áhættu hegðunum sem 

hafa sérstaklega neikvæð áhrif á heilsu einstaklinga (WHO, 2002).  Samkvæmt fræðilegri 

samtekt Sutherland og félaga (2002) hafa lífsstílsþættir áhrif á heilsufar fólks með 

þroskahömlun,  rannsóknir hafa gefið í skyn að fullorðnir með fötlun stundi oftar 

óheilsusamlegt líferni og eru líklegri til að haga sér á þann hátt að það hefur neikvæð áhrif á 

heilsu þeirra til lengri tíma.  Samantektin sýndi að líklega er stór hluti af heilsufarsvanda 

þessa fólks afleiðing af óheilsusamlegum lífsstíl þeirra. Sutherland og félagar velta því fram 

að heilsueflandi aðgerðir séu hugsanlega ekki að skila sér til þessa hóps og mögulega þurfi 
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aðrar aðferðir en hingað til hafa verið notaðar til þess að heilsuefling beri árangur (Sutherland 

og félagar, 2002; Rimmer og Yamaki, 2006).   

Rannsóknir sem Sutherland og félagar (2002) skoðuðu um fólk sem bjó á sambýlum 

sýndu að þar sem einstaklingar fengu að velja hvaða matur var í boði og tóku þátt í 

matarundirbúningi höfðu aukna tilhneigingu til að vera í ofþyngd og kusu fæðu sem innihélt 

fleiri hitaeiningar og lítið af næringarefnum.  Búsetuform sem felur í sér meiri stjórn á lífi 

þess sem er með þroskahömlun leiðir af sér að hann stundar frekar heilsutengda hegðun 

heldur en þeir sem búa í sjálfstæðari búsetu og ráða sér meira sjálfir (Sutherland og félagar, 

2002).  Í fræðilegri samtekt Rimmer og Yamaki (2006) á offitu einstaklinga með 

þroskahömlun í Bretlandi segir að hafa þurfi í huga að vitsmunarleg skerðing einstaklinga 

geti haft áhrif á val þeirra, þar sem þeir gera sér ekki grein fyrir því hverjar afleiðingar 

óheilsusamlegra ákvarðana og offitu geta verið á framtíð þeirra (Rimmer og Yamaki, 2006).    

Emerson (2005) tók saman tölur um offitu einstaklinga með þroskahömlun í nokkrum 

löndum og bar þær saman við almenning en allar tölur sýndu að einstaklingar með 

þroskahömlun voru mun líklegri til þess að vera offeitir.  Emerson gerði rannsókn á þyngd og 

hreyfingu einstaklinga með þroskahömlun þar sem gögnum var safnað frá árunum 2000 til 

2002 um 1542 einstaklinga með þroskahömlun.  Þegar virkni einstaklinganna var skoðuð 

kom í ljós að aðeins um 4% þeirra hreyfðu sig nægilega samkvæmt breskum viðmiðum.  

Þegar þeir þátttakendur voru teknir út sem ekki gátu hreyft sig vegna fötlunar hækkaði 

hlutfall þeirra þátttakenda sem hreyfðu sig nægilega upp í 8%.  Rannsókn Emerson sýndi 

fram á að einstaklingar sem eru með þroskahömlun eru líklegri til að vera offeitir eða of léttir 

og hreyfa sig minna en almenningur (Emerson, 2005).   

 Í flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þyngd einstaklinga með þroskahömlun 

er notast við BMI (e:body mass index) eða líkamsþyngdarstuðul. BMI er fenginn með því að 

deila þyngd í kílóum með hæð í metrum í öðru veldi. Flokkast BMI þannig að ef BMI er 
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undir 20 er einstaklingur of léttur, ef BMI er 20-25 er einstaklingur í kjörþyngd, ef BMI er 

25,1- 30 er einstaklingur of þungur og ef BMI er komið í 30,1 eða yfir telst einstaklingur 

þjást af offitu (Emerson, 2005; Marshall, McConkey og Moore, 2003).   

Marshall, McConkey og Moore gerðu rannsókn í Bretlandi árið 2003 um það hvernig 

hjúkrunartengd þjónusta við heilsueflingu og heilsufarskoðanir hefur áhrif á of þunga 

einstaklinga með þroskahömlun.  Í rannsókninni voru þátttakendur 464 og var meðalaldur 

þeirra 31ár.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þegar einstaklingar voru komnir yfir 

þrítugt fór hlutfall ofþyngdar hækkandi og um tveir þriðju hlutar þeirra voru þá of þungir.  

Samkvæmt rannsókninni var ekki kynjamunur á þeim sem voru í ofþyngd og  ekki var sýnt 

fram að búseta hefði áhrif á þyngd einstaklinganna (Marshall, McConkey og Moore, 2003).  

Rannsóknin sýndi fram á tengsl blóðþrýstings og offitu.  Blóðþrýstingur var skoðaður hjá 411 

þátttakendum  en 35% þeirra sem töldust of feitir voru með háþrýsting, 25% þeirra sem voru 

of þungir og 10% þeirra sem töldust vera í kjörþyngd.  Samkvæmt rannsókninni voru þeir 

sem voru offeitir og komnir yfir fertugt í mestri hættu á því að vera með háþrýsting 

(Marshall, McConkey, og Moore, 2003).   

Í sömu rannsókn drógu höfundar þá ályktun að mikilvægt væri að þeir sem sinna 

þessum einstaklingum taki virkan þátt í heilsueflingu með þeim.  Það geta umönnunaraðilar 

gert með því að velja rétt mataræði og stunda hreyfingu sjálfir til þess að vera þeim 

einstaklingum sem eru með þroskahömlun góð fyrirmynd.  Að þeirra mati eru 

hjúkrunarfræðingar  kjörnir til þess að vinna með einstaklingum með þroskahömlun og 

starfsfólki í þjónustu við þá til þess að ná settum markmiðum þegar kemur að heilsueflingu.  Í 

viðbótar rannsókn þeirra var 20 einstaklingum með þroskahömlun boðið að koma í 6 til 8 

vikur á námskeið þar sem frætt var um heilsu, rætt um hollt mataræði og stunduð regluleg 

hreyfing með þeim, kom í ljós töluverður árangur og góð meðferðarheldni en einn 

einstaklingur datt út á meðan á rannsókn stóð.  Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 
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þeir einstaklingar sem voru í ofþyngd höfðu lést umtalsvert eftir námskeið hjá 

hjúkrunarfræðingi en meðalþyngd þeirra var 85 kg. fyrir námskeiðið en eftir að námskeiðinu 

lauk hafði meðalþyngdin lækkað í 81,6 kg. (Marshall, McConkey, og Moore, 2003). 

Í samantekt Marks og Heller (2003) á heilsueflingu fólks með þroskahömlun kemur 

fram að einstaklingar sem eru með þroskahömlun vilji gjarnan stunda meiri hreyfingu en geta 

það ekki vegna hindrana í umhverfinu eins og kostnaðar, vanda við að komast á milli staða, 

og lítillar þekkingar á stöðum sem hægt er að stunda líkamsrækt á.  Sumir þessara 

einstaklinga höfðu áhyggjur af því að gert yrði grín af þeim og enginn myndi sýna þeim 

hvernig ætti að bera sig að.  Í þessu samhengi má benda á að í Lögum um Lýðheilsustöð í 3. 

grein segir að lýðheilsustöð eigi að miðla upplýsingum og fræðslu til landsmanna og einstaka 

hópa innan samfélagsins.   

Í samantekt Marks og Heller komast þeir að því að heilsueflingar aðferðir hafa ekki 

verið miðaðar við einstaklinga með þroskahömlun.  Alveg eins og hjá hinum almenna 

borgara hefur heilsuefling jákvæð áhrif á virkni, kemur í veg fyrir langvinn vandamál sem 

tengjast lífsstíl og eykur gæði lífs.  Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á góðan árangur 

heilsueflingar, hafa einstaklingar með þroskahömlun orðið útundan í heilsueflingaraðgerðum 

samfélagsins samkvæmt höfundum.  Heilbrigðiskerfið hefur því miður ekki nein úrræði sem 

miða sérstaklega að stuðningi við heilsueflingu hjá einstaklingum með þroskahömlun í 

Bandaríkjunum (Marks og Heller, 2003).  Telja höfundar að kennsla til heilbrigðisstarfsfólks 

á heilsueflingu meðal fólks með þroskahömlun og gögn fyrir heilbrigðisstarfsfólk um hvernig 

best sé að koma heilsueflingu að hjá þessum hópi séu mjög mikilvæg (Marks og Heller, 

2003).  

Samkvæmt kafla sem Tones skrifar í bók um heilsueflingu árið 1998 kemur fram að 

sjálfsefling (e: empowerment) er ein besta leiðin til heilsueflingar.  Tones segir að mikilvægt 
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sé að standa vörð um sjálfstæði einstaklinga til þess að velja sér þann lífsstíl sem þeir vilja. 

Sjálfsefling einstaklinga virkar sem hvatning til þess að lifa heilsusamlegra lífi (Tones, 1998).  

Ákvörðun um meðferð 

Í 5.gr. Laga um réttindi sjúklinga segir að sjúklingur eigi rétt á upplýsingum um 

heilsufar og meðferð jafnóðum og tilefni skapast, á þann hátt og við þau skilyrði að 

sjúklingur geti skilið þær.  Í 6.gr. laganna segir að eigi í hlut sjúklingur sem ekki getur 

tileinkað sér upplýsingarnar sem um getur í 5.gr. skuli þær veittar nánum vandamanni eða 

lögráðamanni hafi sjúklingur verið sviptur lögræði.  Samkvæmt 7.gr. laganna skal virða rétt 

sjúklings til ákveða sjálfur hvort hann þiggur meðferð.  Ákvæði lögræðislaga gilda um 

samþykki fyrir meðferð sjúklinga sem vegna greindarskorts eða af öðrum ástæðum sem þau 

lög tilgreina eru ófærir um að taka ákvörðun um meðferð.  Í þessum tilfellum skal þó hafa 

sjúkling með í ráðum eftir því sem kostur er.  Enga meðferð má framkvæma án samþykkis 

sjúklings.  Samþykkið skal eftir því sem kostur er vera skriflegt, þar sem fram kemur hvaða 

upplýsingar voru gefnar sjúklingi og að hann hafi skilið upplýsingar.  Hins vegar segir í 9.gr. 

laganna að ef  sjúklingur er meðvitundarlaus eða ástand hans að öðru leyti þannig að hann er 

ófær um að gefa til kynna vilja sinn varðandi meðferð sem telst bráðnauðsynleg skal taka 

samþykki hans sem gefnu nema fyrir liggi örugg vitneskja um að hann hefði hafnað meðferð.   

Í 4.gr. Siðareglna Félags Íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að hjúkrunarfræðingur hafi 

samráð við skjólstæðing og virði rétt hans til að taka ákvarðanir um eigin meðferð.  Hann 

skal stuðla að því að skjólstæðingur eða forráðamáður/menn hans geti tekið upplýsta 

ákvörðun.  Samkvæmt fræðilegri samantekt O´Regan og Drummond (2008 ) á 

upplýsingaþörfum fólks með þroskahömlun um krabbamein kemur fram að 

heilbrigðisþjónustan  þurfi að þróa leiðir til þess að veita fólki með þroskahömlun viðeigandi 
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upplýsingar á sveiganlegan og nærgætinn hátt því árangursrík samskipti séu lykilþáttur í því 

að gera sjúklingum kleift að taka upplýstar ákvarðanir varðandi meðferð sína.  

Sowney og Barr (2007) gerðu rannsókn á  reynslu alls 27 hjúkrunarfræðinga á slysa- 

og bráðadeildum fimm spítala á Írlandi af því að eiga samskipti við og afla upplýsts 

samþykkis hjá fólki með þroskahömlun.  Þar kom fram að lögleg- og fagleg krafa væri um að 

samþykkis væri aflað af heilbrigðisstarfsfólki áður en rannsókn eða meðferð hæfist.  Helsta 

ástæða fyrir kröfunni um samþykki í heilbrigðisþjónustu væri réttur einstaklinga til þess að 

hafa stjórn á eigin líkama og taka ákvarðanir varðandi meðferð.  Hins vegar er skortur á 

tækifærum fyrir sumt fólk að taka ákvarðanir varðandi heilbrigðisþjónustu sína sérstaklega 

fyrir fólk með þroskahömlun sem oft er talið vera hlutlaust í ákvörðunum um sína eigin 

meðferð.  Talið er að allir fullorðnir einstaklingar geti gefið samþykki, þar með talið 

fullorðnir einstaklingar með þroskahömlun, nema að annað sé staðfest með óhæfi 

einstaklingsins.  Upplýst samþykki felur í sér samþykki einstaklings fyrir því að honum sé 

veitt heilbrigðisþjónusta. Til þess að samþykki teljist upplýst þurfa þrír megin þættir að vera 

til staðar: Einstaklingurinn þarf að vera hæfur til þess að taka ákvörðunina þ.e. vera 

sjálfstæður, hann þarf að taka ákvörðunina af eigin vilja þ.e. að vera ekki beittur þrýstingi og 

fólk ætti að fá viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar á þann veg að þær séu skiljanlegar til 

þess að það geri sér grein fyrir því hvað fellst í ákvörðuninni. Þessar upplýsingar þurfa að 

koma frá heilbrigðisstarfsmanni.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki sé tekið nægt tillit til 

tjáskiptaerfiðleika í þessu ferli. Ekki má líta framhjá getu einstaklings til þess að veita 

samþykki eða vanmeta hana vegna þess að hann er með þroskahömlun (Sowney og Barr, 

2007).   

Í rannsókn Sowney og Barr (2007) vakti það ugg hjá rannsakendum að umtalsverður 

fjöldi þátttakenda stóðu í þeirri meiningu að ef fullorðinn einstaklingur með þroskahömlun 

gæti ekki gefið samþykki fyrir meðferð eða rannsókn gætu hjúkrunarfræðingar leitað til 
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ættingja til þess að fá samþykki.  Einnig sögðu sumir hjúkrunarfræðinganna að samþykki 

fyrir ýmsum inngripum og rannsóknum væri í raun gefið vegna þess að einstaklingurinn væri 

kominn á bráðadeild og í komu hans þangað felist samþykki fyrir skoðun, meðferð og 

inngripum.  Hins vegar virti hluti hjúkrunarfræðinganna þá staðreynd að upplýst samþykki 

væri nauðsynlegt þrátt fyrir að þeir upplifðu erfiðleika í að styrkja fullorðna einstaklinga með 

þroskahömlun til þess að verða hæfir til þess að taka upplýstar ákvarðanir og að oft væri 

leitað til aðstandenda til þess að brúa bil sem voru til staðar í samskiptum. Niðurstöður úr 

rannsókninni gáfu til kynna að of mikið sé treyst á samþykki frá aðstandendum fyrir hönd 

þess einstaklings sem er með þroskahömlun þó svo að enginn geti í raun gefið samþykki fyrir 

hönd annars fullorðins einstaklings. Það er þó gott að hjúkrunarfræðingar gefi ættingjum kost 

á því að vera þátttakendur í umræðum um meðferð ættingja síns og gefi þeim tækifæri til þess 

að skiptast á upplýsingum og þá með samþykki sjúklings.  Fagleg ábyrgð 

hjúkrunarfræðingsins er hjá sjúklingnum og þess vegna er mikilvægt að sjúklingurinn sé 

hafður með í öllum umræðum og ákvörðunum um skipulag og framkvæmd 

hjúkrunarmeðferða og að þetta samráð við hann sé skráð í sjúkraskrá (Sowney og Barr, 

2007).  
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3.  Hvernig er þörfum einstaklinga með þroskahömlun mætt af hjúkrunarfræðingum í 

heilbrigðisþjónustu? 

Heilbrigðisþjónusta fyrir einstaklinga með þroskahömlun 

Áströlsk samantekt Sutherland og félaga (2002) á heimildum frá tímabilinu 1990-

2002 um heilbrigðisviðfangsefni fullorðinna með þroskahömlun leiddi þau að þeirri ályktun 

að mögulegir gallar væru á grunn heilbrigðisþjónustu, forvarnarstarfi og tækifærum til 

heilsueflingar fyrir þennan hóp.  Léleg þekking, tjáning á merkjum og einkennum hefur áhrif 

á það hversu mörg vandamál virðast vera ógreind og ómeðhöndluð hjá þessu fólki. 

Mögulegur galli við að fá upplýsingar frá fjölskyldu og stuðningsaðilum um heilsufar er geta 

þeirra eða vangeta til að koma auga á vandamálin og eiga samræður um heilsufarsleg málefni 

við aðra stuðningsaðila og starfsfólk.  Fyrir fólk sem er háð öðrum um að koma þörfum 

sínum varðandi heilsu í orð getur misbrestur haft umtalsverðar heilsufarslegar afleiðingar 

(Sutherland og félagar, 2002).   

Vegna þess að sjúkdómseinkenni hjá fólki með þroskahömlun geta farið fram hjá 

fagmönnum í heilbrigðisþjónustu til dæmis vegna óvenjulegrar birtingarmyndar einkenna 

ásamt mögulegum hegðunar- og tjáskiptavandamálum er sá möguleiki fyrir hendi að gæði 

þjónustunnar verði ábótavant.  Hætt er við að ekki sé komið auga á byrjandi einkenni 

vandamála og tengist það lítilli notkun á fyrirbyggjandi skoðunum og heilsufars skimunum.  

Þó aukning hafi orðið í rannsóknum til að bæta tíðni og gæði grunn- og fyrirbyggjandi 

heilbrigðisþjónustu við þennan hóp hafa fáar aðferðir verið teknar í notkun á heilbrigðissviði 

(Sutherland og félagar, 2002). 

Jansen, Krol, Groothoff og Post (2004) gerðu fræðilega samantekt á 

samanburðarrannsóknum sem gerðar voru á tímabilinu 1995-2002 í Hollandi þar sem borin 
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voru saman heilsufarsvandamál fólks með þroskahömlun og heilbrigðisvandamál 

almennings. Þeir komust að því að ónákvæm sjúkrasaga er einn lykilþáttur í því að leiða að 

ófullnægjandi heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun.  Fólk með þroskahömlun 

getur ekki auðveldlega komið einkennum sínum í orð og þau eru oft ekki fær um að gefa til 

kynna tilurð eða staðsetningu verkja sem þau finna.  Einnig líður þessu fólki oft illa í 

aðstæðum sem þau þekkja ekki eins og við læknisskoðanir og ýmsar heilsufarskembileitir.  

Með því að fólk með þroskahömlun hefur á undanförnum árum og áratugum í vaxandi mæli 

flutt út af stofnunum og í frjálsara búsetuform færist heilsufarslegt eftirlit þeirra til 

heilsugæslunnar í aukum mæli.  Það er því nauðsynlegt að heilsugæslustarfsfólk þekki til 

helstu einkenna þessa hóps og geti brugðist við heilsufarsvanda sem það á við að stríða 

(Jansen, Krol, Groothoff og Post, 2004).  

Niðurstöður samantektar Jansen og félaga (2004) benda til þess að til staðar sé 

samskiptavandi hjá sjúklingum með þroskahömlun við heimilislækna og annað 

heilbrigðisstarfsfólk.  Vandinn fellst í erfiðleikum við að ná sjúkrasögu, erfiðleikum í að 

ákvarða vandann og skorti á færni, þekkingu, þjálfun og reynslu starfsfólksins.  

Heimilislæknar tjáðu sig um þörf fyrir aukin tækifæri og þjálfun í að veita heilbrigðisþjónustu 

til fólks með þroskahömlun.  Til þess að geta veitt þessum einstaklingum góða þjónustu þurfa 

heimilislæknar að vera vel meðvitaðir um heilsufarsvandamál þessa sjúklingahóps (Jansen, 

Krol, Groothoff og Post, 2004). 

Copper og félagar (2006) gerðu rannsókn á því hvernig hægt væri að bæta heilsu fólks 

með þroskahömlun.  Rannsóknin fór þannig fram að gerð var heilsufarsskoðun á 

einstaklingunum með sérstökum aðferðum sem þróaðar hafa verið til heilsufarskoðana á 

fullorðnu fólki með þroskahömlun (The C21st Health Check: Glasgow U.A.P. 2001) og var 

hún borin saman við venjulegt heilsufarseftirlit hjá lækni.  Þátttakendur voru 1284 og fékkst 

svörun hjá 93,1%  þátttakenda.   Einstaklingunum var fylgt eftir og ári síðar var athugað hvort 
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ráðleggingum sem þeim voru gefnar hefði verið fylgt og hvort þær höfðu eitthvað að segja 

varðandi heilsufar þeirra.  Þó nokkrar ráðleggingar voru veittar en þær sem mestar líkur var á 

að fylgt væri eftir voru:  Að fara til  tannlæknis, fara í augnskoðun, bæta matarræði, auka 

hreyfingu og fara í flensubólusetningu.  Sjaldgæfast var að þau færu í krabbameinsskoðanir. 

Heilsufarsskoðunin sem var sérhæfð að þörfum hópsins hafði jákvæð áhrif á heilsufar þeirra, 

þau fóru frekar eftir þeim leiðbeiningum sem þeim voru gefnar og hafði skoðunin hugsanleg 

fyrirbyggjandi áhrif á langvinn vandamál.  Niðurstaðan varð því sú að það að bjóða upp á sér 

skoðun fyrir þá sem eiga við þroskahömlun að stríða hefði jákvæð áhrif á heilsufar þeirra til 

framtíðar.  Í rannsókn þeirra Cooper og félaga kom einnig fram að meirihluti 

heilbrigðisstarfsfólks hefði ekki nægilega þjálfun til að vinna með fólki með þroskahömlun 

og hafði ekki þekkingu á þeirra margvíslegu heilbrigðisþörfum (Cooper og félagar, 2006). 

Martin, Roy og Wells gerðu rannsókn 1997 þar sem þeir skoðuðu meðal annars 

upplifanir og væntingar fólks með þroskahömlun og umönnunaraðila þeirra af þjónustu 

heilbrigðiskerfisins í Bretlandi og leituðust við að koma auga á þá einstaklinga sem áttu við 

heilbrigðisvandamál að stríða.  Þátttakendur voru 120 einstaklingar með þroskahömlun og 

170 aðstandendur.  Aðstandendur þessara einstaklinga sögðust meta það mikils að hafa 

langtímasamband við heimilislækninn.  Mikill meirihluti var ánægður með þjónustu 

heimilislæknanna en margir sögðu þó að heimilislæknirinn veitti ekki nógu góðar upplýsingar 

um þá þjónustu sem mögulega væri hægt að fá og um 25% sögðust ekki hafa veriði látin vita 

af mögulegum aukaverkunum lyfja sem notuð voru.  Það kom fram í rannsókninni að 

heimilislæknar væru þeir fagmenn sem einstaklingar með þroskahömlun hitta oftast (Martin, 

Roy og Wells, 1997).   

Í sömu rannsókn tjáðu heimilislæknar sig um það að vegna þess hve mikill fjöldi 

skjólstæðinga þeirra væri með þroskahömlun gæti verið betra fyrir þennan hóp og öruggara ef 

það væri lítil eining innan heilbrigðiskerfisins sem sæi bara um þennan hóp og væri þá 
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heilbrigðisþörfum þeirra líklega betur sinnt.  Einnig sögðust þeir hafa það marga einstaklinga 

með þroskahömlun meðal sinna sjúklinga að þeir einfaldlega hefðu ekki tíma til þess að bjóða 

þeim upp á reglulegar heilsufarsskoðanir.  Auk þess kom fram að fjölbreyttar aðferðir til 

samskipta væru nauðsynlegar til þess að aðstoða fólk með þroskahömlun við aðgengi að 

heimilislæknum og til þess að skilja hugmyndafræðina á bak við heilbrigðisþjónustunna.  

Vegna mikillar tíðni margskonar vandamála er líklegt að þessu fólki sé betur sinnt með því að 

bjóða upp á reglulegar heilsufarsskoðanir í stað þess að gera kembileitir fyrir ákveðnum 

vandamálum (Martin, Roy og Wells, 1997). 

 

Útfrá þessum rannsóknum má ætla að í þjónustu heilbrigðskerfisins sé ekki 

sérstaklega hugað að þörfum einstaklinga með þroskahömlun.  Til þess að fá betri mynd af 

því hvernig málefnum einstaklinga með þroskahömlun er sinnt í heilsugæslu hér á landi var 

haft samband við Þórunni Ólafsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar á Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Hjá henni fengust þær upplýsingar að ekkert formlegt samstarf sé á 

milli heilsugæslunnar og sambýla í hverfum borgarinnar.  Sambýli fyrir fatlaða séu rekin af 

Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra, litið sé á þau sem heimili fólks og að flestir íbúar á 

sambýlum hafi heimilislækni á heilsugæslustöðinni í sínu hverfi.  Samskiptin séu því að 

mestu við heimilislækninn.  Ekki er boðið upp á reglulegar heilsufarsskoðanir sérstaklega 

fyrir fólk með þroskahömlun og er það á ábyrgð hvers og eins að leita til síns heimilislæknis.  

Hjúkrunarfræðingar heilsugæslunnar fara ekki með skipulagða fræðslu til starfsfólks 

sambýla.  Seinfærir foreldrar fá þó sérstakan stuðning í mæðra- og ungbarnavernd (Þórunn 

Ólafsdóttir, munnleg heimild, 9.mars 2009).  
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Þjónusta hjúkrunarfræðinga 

 Í almennum upplýsingum fyrir BS- nema í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands er 

fjallað um hugmyndafræði og markmið hjúkrunar.  Þar kemur fram að einn þáttur í 

hugmyndafræði hjúkrunar sé að þörfin fyrir hjúkrun þróist sem afleiðing líkamlegra, 

tilfinninga- og félagslegra þarfa mannsins og kemur einkum fram í kjölfar sjúkdóma, 

heilbrigðisvandamála og þroskabreytinga.  Hjúkrun er veitt með samskiptum og umönnun og 

grundvallast á gagnkvæmu trausti hjúkrunarfræðings og skjólstæðings.  Kemur þar fram að 

maðurinn er heilsteypt persóna með líkamlegar, tilfinningalegar og félagslegar þarfir og 

verður ekki slitin úr samhengi við umhverfi sitt, heimili, fjölskyldu, vinnustað og þjóðfélag.  

Maðurinn hefur rétt til að þróa til fullnustu mannlega eiginleika sína og öðlast þannig 

sjálfsþekkingu og tækifæri til að njóta sín í samfélaginu.  Heilbrigði einstaklingsins, 

fjölskyldunnar og samfélagsins ræður mestu um það hvort maðurinn nær að njóta sín á 

lífsleiðinni og fjölskyldan er mikilvægur þroska- og heilbrigðishvati einstaklingsins.  

Markmið náms í hjúkrunarfræði miðar meðal annars að því að hjúkrunarfræðingur geti metið 

hjúkrunarþarfir einstaklings, fjölskyldu og samfélagsins (Háskóli Íslands, 2006).   

 Í Siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að kjarni hjúkrunar sé 

umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans og mannhelgi.  Hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar.  Hjúkrunarfræðingur 

hjúkrar af virðingu fyrir einstaklingnum án þess að fara í manngreinarálit vegna þjóðernis, 

kynþáttar, trúarbragða, aldurs, kynferðis, stjórnmálaskoðana, þjóðfélagsstöðu, 

heilsufarsvanda eða annarskonar fordóma.  Í 1.gr. kemur fram að hjúkrunarfræðingur eigi 

umfram allt skyldum að gegna við þá sem þarfnast hjúkrunar.  Frumskylda hans er að virða 

velferð og mannhelgi skjólstæðings.  Í 2.grein segir að hjúkrunarfræðingur er málsvari 

skjólstæðings og stendur vörð um rétt hans. Hann ber hag skjólstæðings fyrir brjósti hvar sem 

starfsvettvangur hans er.  
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Af þessu má sjá að hlutverk og skyldur hjúkrunarfræðinga gagnvart öllum hópum í 

samfélaginu er ótvírætt og þar með talið fólki með þroskahömlun.  

Samskipti hjúkrunarfræðinga við einstaklinga með þroskahömlun  

 Sowney og Barr  (2007)  gerðu rannsókn á  reynslu alls 27 hjúkrunarfræðinga á slysa- 

og bráðadeildum fimm spítala á Írlandi af því að eiga samskipti við og afla upplýsts 

samþykkis hjá fólki með þroskahömlun.  Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að margir 

hjúkrunarfræðingar upplifðu erfiðleika í að skilja óyrta tjáningu sjúklinga, sérstaklega til þess 

að meta verki.  Það getur leitt af sér að verkir séu ekki greindir og ekki meðhöndlaðir en 

lélegur skilningur á óyrtum vísbendingum frá sjúklingi getur einnig leitt af sér ofnotkun á 

rannsóknum sem getur aukið álag á sjúklinginn.  Þátttakendur tóku einnig fram að sú 

skráning sem fylgdi viðkomandi frá heimili hans ef einstaklingurinn byggi á hjúkrunarheimili 

eða sambýli væri stórlega ábótavant.  Oft á tíðum innihéldi þessi skráning ekki einu sinni 

grunnupplýsingar um einstaklinginn og er þessi lélega skráning hvati að því að samskiptin 

verði ekki nógu góð.  Það að veittar séu góðar upplýsingar og þá sérstaklega um 

tjáningarform einstaklingsins myndi auka gæði samskiptanna á bráðadeildum (Sowney og 

Barr, 2007).   

Samskipti við fólk með þroskahömlun var talið vera mesta áskorun hjúkrunarfræðinga 

á slysa- og bráðadeildum í rannsókn þeirra Sowney og Barr (2007) sem styður fræðilegar 

heimildir um reynslu heilbrigðisstarfsfólks af því að hugsa um fólk með þroskahömlun á 

bráðasjúkrahúsum.  Þátttakendur í rannsókninni sögðu áskoranir í samskiptum tengjast helst 

því að meta heilbrigðisþarfir, upplýsa sjúklinga um heilsufar þeirra og  að fá samþykki þeirra.  

Samkæmt Sowney og Barr (2007) getur verið erfitt að meta heilbrigðisþarfir fólks með 

þroskahömlun vegna þess að sumir þessara einstaklinga nota óyrtar vísbendingar, sérstaklega 
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hegðunarbreytingar til þess að tjá sig um þarfir og tilfinningar eins og ótta, óöryggi eða 

líkamleg óþægindi og þurfa oft lengri tíma til gera grein fyrir þörfum sínum. 

Í rannsókn McConkey og Truesdale (2000) á viðbrögðum 269 hjúkrunarfræðinga í 

Bretlandi við samskiptum við fólk með þroskahömlun í heilbrigðisþjónustu borið saman við 

viðbrögð annara fagstétta og nema kom í ljós að þeir hjúkrunarfræðingar sem áttu einhver 

samskipti við fólk með þroskahömlun í sínu persónulega lífi eða áttu reglulega samskipti við 

fólk með þroskahömlun í starfi sínu sýndu mun meira öryggi í samskiptum við fólk með 

þroskahömlun innan heilbrigðisþjónustunnar en þeir sem gerðu það ekki.  Einnig kom í ljós 

að konur sýndu meira öryggi en karlar í samskiptum við þessa einstaklinga í starfi.  

Hjúkrunarfræðingar sýndu mun meira öryggi í samskiptum við fólk með líkamlega fötlun en 

við fólk með þroskahömlun (McConkey og Truesdale, 2000).  

Hemsley og félagar (2001) gerðu eigindlega rannsókn á jákvæðri og neikvæðri 

reynslu hjúkrunarfræðinga af því að hjúkra einstaklingum með alvarlegan tjáskipta vanda 

með því að taka viðtöl við 20 hjúkrunarfræðinga með reynslu af því að hjúkra einstaklingum 

með alvarlegan tjáskiptavanda.  Þeir komust að því að um helmingur hjúkrunarfræðinganna 

upplifði gremju yfir skorti á árangursríkum samskiptum við skjólstæðinga sína. Þeir sögðu að 

skortur væri á aðgangi að og notkun hjálpartækja við samskipti.  Mikill meirihluti (75%) 

hjúkrunarfræðinganna sögðu að það að hugsa um fólk með alvarlegan tjáskiptavanda væri 

erfitt eða mjög erfitt og allar notuðu þeir aðferðir eins og að fylgjast með óyrtum tjáskiptum 

einstaklinga eins og svipbrigðum, merkjum um létti og annað til þess að styðja við samskipti 

við þá.  Helstu atriði til þess að hjálpa til við samskipti voru að mati hjúkrunarfræðinganna 

þolinmæði og rólegt umhverfi. Allir hjúkrunarfræðingarnir nema einn sögðu að 

tjáskiptavandi gæti lengt sjúkrahúsdvöl sjúklinga og þegar tjáskiptavandi er til staðar veldur 

það því að sjúklingar geta ekki lýst einkennum sínum eða til dæmis greint frá ofnæmi. Allir 

hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni sögðu að upplýsingar um tjáningarform sjúklinga með 
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tjáskiptavanda væru mjög mikilvægar og mikilvægt að fá við vaktaskipti.  Helst ættu þessar 

upplýsingar að vera munnlegar, skriflegar og einnig að fela í sér sýnikennslu á því hvernig 

samskipti hentuðu best þeim sjúklingum sem málið snérist um.  Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa í skyn að samskipti milli sjúklings og hjúkrunarfræðings séu erfið þegar alvarlegur 

tjáskiptavandi er til staðar.  Samskiptin tóku lengri tíma og kröfðust meiri vinnu af hendi 

hjúkrunarfræðinganna og það ásamt því að samskiptin báru ekki alltaf árangur olli meirihluta 

hjúkrunarfræðinganna gremju.  Jafnvel þegar sjúklingurinn hafði þróað með sér aðferðir til 

þess að tjá sig bar það heldur ekki alltaf árangur því að hjúkrunarfræðingarnir annað hvort 

þekktu ekki þessar aðferðir eða leið ekki vel að nota þær (Hemsley og félagar, 2001). 

Samkvæmt fræðilegri samantekt Tuffey-Wijne (2003) á þörfum einstaklinga með 

þroskahömlun í líknandi meðferð er margt fólk með þroskahömlun algjörlega útilokað frá því 

að taka heilsufarslegar ákvarðanir.  Heilbrigðisstarfsfólk má alls ekki gera ráð fyrir að fólk sé 

ófært um að gefa samþykki sitt bara vegna þess að það er með þroskahömlun (Tuffey-Wijne, 

2003).  

Í rannsókn Tuffey-Wijne, Wheltom, Curfs og Hollins (2008) á upplifun 

heilbrigðsstarfsmanna á því að veita líknandi meðferð til fólks með þroskahömlun komust 

þau að því að skortur á skilningi einstaklinga með þroskahömlun á sjúkdómi sínum og 

meðferð væri að mati starfsfólks eitt stærsta vandamálið í líknandi meðferð þessa hóps.  

Rannsóknin var gerð með póstkönnun þar sem alls 1400 sérfræðingum í líknandi meðferð á 

líknadeildum í Bretlandi og Írlandi var sendur spurningalisti og var svörun 57%.  Meirihluti 

svarenda sagði að erfiðara væri að veita einstaklingum með þroskahömlun meðferð en öðrum 

sjúklingum.  Önnur atriði sem ollu sérstaklega vandræðum að mati starfsfólks var að 

tjáskiptin reyndust erfið þar sem starfsfólk átti erfitt með að skilja einstaklinga með 

þroskahömlun og meta sársauka og önnur sjúkdómseinkenni hjá þessum hópi sjúklinga. 

Starfsfólk upplifði erfiðleika við að veita upplýsingar á þann hátt að sjúklingurinn myndi 



40 

 

 

skilja þær.  Um helmingur svarenda sagði að langan tíma hefði tekið að öðlast traust sjúklings 

og um 40% þeirra sögðu að sjúklingurinn hafi verði hræddur og að mikilvægt væri að komast 

að því hver orsök óttans væri en við það væri mikilvægt að fá aðstoð nánustu aðstandenda.  

Samvinna og opin samskipti starfsfólks sem veitir líknandi meðferð er líkleg til þess að bæta 

samskipti milli starfsfólks og sjúklings, minnka ótta og byggja upp traust.  Flestir fagmenn í 

rannsókninni höfðu takmarkaða reynslu af sjúklingum með þroskahömlun og upplifðu að þá 

skorti viðeigandi færni til að styðja þennan sjúklingahóp.  Höfundar draga þá ályktun að þörf 

sé á að auka þekkingu og veita þjálfun til starfsfólks í því að veita einstaklingum með 

þroskahömlun líknandi meðferð (Tuffey-Wijne, Wheltom, Curfs og Hollins, 2008).    

Menntun fagfólks í heilbrigðisþjónustunni 

Samkvæmt samantekt Hahn frá 2003 sem gerð var í Bandaríkjunum um þörf á 

aukinni menntun hjúkrunarfæðinga um málefni einstaklinga með þroskahömlum segir að þörf 

sé fyrir fræðslu um þroskahömlun fyrir hjúkrunarfræðinga.  Segir Hahn að neikvæðar 

skoðanir hjúkrunarfræðinga á einstaklingum með þroskahömlun megi rekja til 

þekkingarleysis, skorts á fræðslu um málefni fatlaðra eða reynsluleysis í því að vinna með 

fólki með fötlun.  Samkvæmt samantektinni hafði heilbrigðisstarfsfólk ekki mikla þekkingu á 

heilbrigðisþörfum einstaklinga með þroskahömlun.  Einnig kom þar fram að í Bandaríkjunum 

fengu flestir hjúkrunarfræðingar enga kennslu eða þjálfun í hjúkrun einstaklinga með 

þroskahömlun í sínu grunn hjúkrunarnámi og mjög fáir fengu reynslu af starfi með þeim 

meðan á námi stóð.  Með aukningu á að einstaklingar með þroskahömlun búi í sjálfstæðri 

búsetu er aukin þörf á því að hjúkrunarfræðingar hafi menntun og getu til þess að sinna 

þessum einstaklingum í samfélaginu en samkvæmt Hahn sýna amerískar rannsóknir að 90% 

hjúkrunarfræðinga hafði á einhverjum tímapunkti hjúkrað einstaklingum með þroskahömlun 

(Hahn, 2003).  
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Í rannsókn Tuffey-Wijne og félaga  (2008)  voru fræðsluóskir þátttakenda skoðaðar og 

vildu 41% hjúkrunarfræðinganna  fá meiri kennslu í því hvernig best væri að meta verki hjá 

hópnum, 37% vildu fá betri þjálfun í því hvernig þeir gætu betur skilið sjúklingana og 42% 

vildu vita hvernig þeir gætu fengið sjúklingana til þess að taka meiri þátt í ákvörðunum.  Það 

sem 45% starfsfólksins taldi geta hjálpað mikið við að veita betri umönnum var að hafa 

sérhæfðan starfsmann sem tengilið sem hafði sér þekkingu á málefnum einstaklinga með 

þroskahömlun.  Um 48% starfsfólksins vildi fá meiri þjálfun í sérstöðu einstaklinga með 

þroskahömlun.  Þátttakendum gafst kostur á að koma með athugasemdir um það sem þeim 

fannst skipta máli í umönnum einstaklinganna og voru 192 sem notfærðu sér það. Af 

athugasemdundum voru 47 þeirra um það hvað samvinna við aðrar fagstéttir væri mikilvæg 

við að ná sem bestum árangri í meðferð einstaklinganna (Tuffey-Wijne, Wheltom, Curfs og 

Hollins, 2008).    

Í kennsluskrá í til BS náms í Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands er hvergi minnst á 

einstaklinga með þroskahömlun í námskeiðslýsingu (Háskóli Íslands, e.d.).  Þegar skoðuð er 

kennsluskrá til BS náms í Hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri er ekki heldur minnst á 

einstaklinga með þroskahömlun (Háskólinn á Akureyri, e.d.).  Samkvæmt kennsluskrá í 

þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands virðist aðeins vera eitt námskeið sem leggur áherslu á 

heilsufar einstaklinga með þroskahömlun og þjónustu tengda heilbrigðiskerfinu.  

Námsskeiðið heitir Heilsa og umönnun og tilheyrir bundnu vali og er því ekki skyldu áfangi 

til BA-náms í þroskaþjálfafræði (Háskóli Íslands, e.d.).  
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4. Umræður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður úttektarinnar og sett fram svör við 

rannsóknarspurnigunum þremur sem settar voru fram í inngangi en þær voru: Hver eru 

heilbrigðisvandamál einstaklinga með þroskahömlun, hverjar eru hjúkrunarþarfir þeirra og 

hvernig mæta hjúkrunarfræðingar þessum þröfum? 

 

Einstaklingar með þroskahömlun hafa samkvæmt rannsóknum annarskonar og fleiri 

heilbrigðisvandamál en almenningur en þrátt fyrir það nota þeir heilbrigðisþjónustuna minna 

en aðrir hópar, fara sjaldnar í reglubundnar skoðanir og eru með minni lífslíkur (Kerr og 

félagar, 2003; Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  Tíðni heilsufarsvandamála eykst með 

auknum alvarleika fötlunar (Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  Helstu vandamál eru:  

hjartavandamál, háþrýstingur, heyrnarskerðing, flogaveiki, innkirtlavandamál, húðvandamál, 

geðræn vandamál, offita (Jansen og félagar, 2004; Sutherland, Couch og Iacono, 2002), há 

tíðni munn- og tannsjúkdóma (Cumella og félagar, 2000; Sutherland, Couch og Iacono, 2002) 

og hærri tíðni hægðatregðu hjá einstaklingum með mikla þroskahömlun ( Böhmer og félagar, 

2001).  Þessir einstaklingar stunda síður heilsusamlegan lífsstíl (Emerson, 2005; Rimmer og 

Yamaki. 2006; Sutherland, Couch og Iacono, 2002).  Búsetuform hefur áhrif á þyngd og 

lífsstíl en með meira vali og frjálsari búsetu einstaklinga með þroskahömlun eru þeir líklegri 

til þess að velja það sem er síður heilsusamlegt (Marks og Heller, 2003; Marshall, McConkey 

og Moore, 2003; Sutherland, Couch og Iacono, 2002). Einstaklingar með þroskahömlun eru í 

meiri hættu en aðrir á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi (Eyrún Jónstdóttir, 2009; Lumley 

og félagar, 1998; Servais, 2006).    

Vegna aukinnar tíðni heilsufarsvandamála má gera ráð fyrir að hjúkrunarþarfir þessara 

einstaklinga séu talsverðar.  Rannsóknir sýna að vandamálin eru oft á tíðum vangreind 
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(Sutherland, Couch og Iacono, 2002; Kerr og félagar, 2003) og því er þörf á aukinni þjónustu 

og eftirliti til þess að koma fyrr auga á þessi vandamál.  Rannsóknir styðja að með aukinni 

þekkingu á málefnum sem varða kynlíf dregur úr líkum á því að einstaklingar með 

þroskahömlun verði fórnarlömb kynferðilegs ofbeldis. Þessir einstaklingar gera þá frekar 

greinamun á réttu og röngu og geta leitað sér hjálpar (Servais, 2006; Lunsky, 2003; Eyrún 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2009;  Lumley, Miltenberger, Long, Rapp og 

Roberts, 1998).  Heilsuefling sem fer fram í samfélaginu er ekki að ná nægilega vel til þessa 

hóps og eru rannsakendur sammála um að þeir þurfi aukna leiðsögn og hvatningu til þess að 

taka þátt í heilsueflingu og velja hollari lífsstíl (Rimmer og Yamaki, 2006).  Einstaklingar 

með þroskahömlun hafa sérstakar upplýsingaþarfir varðandi veikindi sem ekki er nægilega 

sinnt í heilbrigðisþjónustu en árangursrík samskipti eru lykilatriði í að gera einstaklingum 

kleift að taka ákvarðanir um meðferð.  Mikilvægt er að gott samstarf sé á milli aðila sem 

sinna einstaklingum með þroskahömlun svo þjónusta við þá verði sem best (O´Regan og 

Drummond, 2008).  Samkvæmt skoðun á fræðilegu efni hafa hjúkrunarþarfir einstaklinga 

með þroskahömlun mjög lítið verið rannsakaðar á fræðasviði hjúkrunar.   

Þekking hjúkrunarfræðinga á málefnum einstaklinga með þroskahömlun er samkvæmt 

fræðilegum heimildum af skornum skammti og þá skortir öryggi í samskiptum við þessa 

einstaklinga og telja erfiðara að sinna þeim sem sjúklingum (Sowney og Barr, 2007;  

MacConkey og Truesdale, 2000; Hemsley og félagar, 2001;  Tuffey-Wijne og félagar, 2008).  

Hjúkrunarfræðingar gefa sér ekki nægan tíma á bráðamóttökum sjúkrahúsa til að veita 

þessum einstaklingum fræðslu með þeim hætti að þeir skilji hvað fram fer þannig að þeir geti 

tekið upplýstar ákvarðanir um meðferð (Sowney og Barr, 2007).  Hjúkrunarfræðingar vilja 

meiri þekkingu á málefnum einstaklinga með þroskahömlun og vilja auka öryggi sitt í 

samskiptum við þennan hóp (Hahn, 2003; Sowney og Barr, 2007; Tuffey-Wijne, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að sérstakar heilsufarsskoðanir og aukin þjónusta í heilbrigðiskerfinu 
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fyrir þennan hóp hafi áhrif til bættrar heilsu hópsins (Cooper og félagar, 2006;  Martin, Roy 

og Wells, 1997).  Þessum hóp er ekki sérstaklega sinnt hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

fyrir utan þjónustu fyrir seinfæra foreldra í mæðra- og ungbarnavernd (Þórunn Ólafsdóttir, 

munnleg heimild, 9. mars 2009).  Að öllu þessu sögðu má benda á að í kennsluskrá í 

hjúkrunarfæði við Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri er hvergi minnst á þennan hóp 

(Háskóli Íslands, e.d.;  Háskólinn á Akureyri, e.d).  Í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands 

er einungis eitt námskeið um heilsu og er það námskeið bundið val og því ekki 

skyldunámskeið fyrir alla þroskaþjálfa.   

Takmarkanir þessarar úttektar eru helst þær að ekki eru til margar heimildir og fáar 

rannsóknir gerðar á sviði hjúkrunar á málefnum einstaklinga með þroskahömlun.  

Heimildalisti þessarar úttektar er ekki tæmandi og til eru fleiri heimildir um þetta efni sem 

ekki voru aðgengilegar í þeim gagnasöfnum sem leitað var í. 

Tillögur fyrir hjúkrun og framtíðarrannsóknir 

Í ljósi niðurstaðna þessarar úttektar er ljóst að hjúkrunarfræðingar þurfa að mæta 

þörfum þessa hóps betur til dæmis hjá heilsugæslunni, á bráðamóttöku og að veita fræðslu 

um kynheilbrigði, getnaðarvarnir og kynferðislegt ofbeldi inni á sambýlum og úti í 

samfélaginu.  Hjúkrunarfræðingar gætu sinnt fræðslu inni á sambýlum fyrir starfsfólk og íbúa 

og sinnt fræðslu fyrir hópa og einstaklinga með þroskahömlun úti í samfélaginu.  Sem dæmi 

um það mætti hafa skipulagða fræðslu um kynhegðun og kynferðislegt ofbeldi þar sem hægt 

væri að beita hlutverkaleik til þess að útskýra betur mörk í samskiptum en Lumley og félagar 

(1998) náðu góðum árangri með þeim aðferðum í rannsókn sinni.  Efla þyrfti samstarf 

hjúkrunarfræðinga við aðra þjónustuaðila einstaklinga með þroskahömlun í samfélaginu eins 

og þroskaþjálfa. Þar sem ekki allir þroskaþjálfar hafa kunnáttu á heilbrigðismálum mætti ætla 

að samstarf milli hjúkrunarfræðinga og þroskaþjálfa gæti verið mjög árangursríkt fyrir 
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heildræna þjónustu fyrir þessa einstaklinga því þessar fagstéttir hafa hvor sína 

sérfræðiþekkingu og geta þannig miðlað mikilvægri þekkingu sín á milli. 

 Gott væri að koma á öflugu samstarfi milli heilsugæslu og sambýla í hverfum 

borgarinnar og á landsbyggðinni.  Í heilsueflingu væri vænlegt til árangurs að nota 

fyrirmyndir þar sem rannsakendur hafa bent á það geti haft jákvæð áhrif (Marshall, 

McConkey og Moore, 2003).  Sem dæmi væri hægt að hafa samband við líkamsræktarstöðvar 

í hverfunum og mynda hópa sem myndu æfa saman og fá fræðslu um bættar neysluvenjur.  

Best væri að þjálfarinn væri einhver sem þessir einstaklingar þekkja úr til dæmis 

auglýsingnum og umfjöllun í fjölmiðlum.   Einnig væri möguleiki að fara með 

heilsueflingaraðgerðir inn á sambýlin þar sem allir íbúar og starfsfólk væru þátttakendur.  

 

Þar sem menntun hjúkrunarfræðinga inniheldur að því er virðist ekki fræðslu um 

málefni einstaklinga með þroskahömlun þyrfti að bjóða upp á sérstaka fræðslu til 

hjúkrunarfræðinga varðandi málefni hópsins.  Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar 

vilja auka þekkingu sína á þessu sviði (Hahn, 2003; Sowney og Barr, 2007; Tuffey-Wijne, 

2008).  Mögulegt væri að bæta inn valnámskeiði í grunnnám í hjúkrunarfræði þar sem hægt 

væri að kynna sér sérstaklega málefni minnihlutahópa varðandi heilbrigði.  

Hjúkrunarfræðingar í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru tjáðu sig um óöryggi í 

samskiptum við þennan hóp.  Í ljósi þess væri gott að útbúa sérstakt námskeið í grunnnámi  

hjúkrunarfræði þar sem kenndar væru samskiptaleiðir við ólíka hópa samfélagsins til dæmis 

með því að nota sýnikennslu og hlutverkaleik ásamt því að kenna notkun ýmissa hjálpartækja 

í samskiptum. Einnig væri möguleiki að bæta inn framhaldsnámi í hjúkrunarfræði þar sem 

sértstaklega væri hægt að sérhæfa sig í málefnum minnihlutahópa eins og fatlaðra.  
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Hjúkrunarþarfir einstaklinga með þroskahömlun þyrfti að rannsaka betur.  Tillögur að 

framtíðarrannsóknum í hjúkrun eru að skoða viðhorf hjúkrunarfræðinga til hjúkrunar 

einstaklinga með þroskahömlun á Íslandi og komast að því hvort hjúkrunarfræðingar finni 

fyrir óöryggi í samskiptum við hópinn og hverjar þarfir hjúkrunarfræðinga eru fyrir fræðslu 

um málefni þessa hóps.   Þar sem rannsóknir benda til þess að sérstakar heilsufarsskoðanir 

sérsniðnar að þörfum þessa hóps beri árangur til bættrar heilsu (Cooper og félagar, 2006;  

Martin, Roy og Wells, 1997) væri áhugavert að gera rannsóknir á árangri slíkra skoðana hér á 

landi.  Einnig mætti rannsaka hvort staðið sé vörð um réttindi einstaklinga með þroskahömlun 

í heilbrigðisþjónustu, hvort þeim sé veitt fræðsla sem þeim hentar og er skiljanleg og hvort 

þeim sé gefinn möguleiki á því að taka þátt í ákvörðunum varðandi eigin heilsu og meðferð.   

Gera mætti eigindlega rannsókn á upplifun einstaklinga með þroskahömlun af samskiptum 

við heilbrigðiskerfið.  Þannig rannsókn gæti gefið góða hugmynd um hvað betur mætti fara í 

þjónustu heilbrigðiskerfisins og hvað þau telja vera mikilvægast til bættrar þjónustu.   
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Lokaorð 

Einstaklingar með þroskahömlun hafa annarskonar og fleiri heilbrigðisvandamál en 

almenningur.  Þrátt fyrir það eru rannsóknir sammála um að þeir noti heilbrigðisþjónustuna 

minna en aðrir hópar.  Rannsóknir í hjúkrun virðast vera af skornum skammti á þessu sviði 

þrátt fyrir að þær sýni að hjúkrunarfræðingar vilji auka þekkingu sína á málefnum og 

sérþörfum einstaklinga með þroskahömlun.  Samstarf hjúkrunarfræðinga og annars fagfólks í 

umönnun þessara einstaklinga er mikilvægt til þess að bæta heilsu og lífsgæði einstaklinga 

með þroskahömlun.   Hjúkrunarfræðingar þurfa að mæta þessum einstaklingum allstaðar í 

samfélaginu hvort sem það er á heilsugæslu, sjúkrahúsum, sambýlum eða í annarri þjónustu 

sem er almennt veitt, þar sem möguleiki er á sambandi milli þessara einstaklinga og 

hjúkrunarfræðinga.   
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