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Ágrip 

CP er algengasta tegund hreyfihömlunar hjá börnum og orsakast af heilaskaða sem ýmist verður á 

fósturstigi, í fæðingu eða eftir fæðingu. Börn með CP hreyfihömlun eru líklegri til að sýna einkenni 

kyngingartregðu en börn með eðlilegan taugaþroska. Þau eiga á hættu að fá endurteknar 

lungnasýkingar vegna ásvelgingar og eru oft undir meðaltali jafnaldra í hæð og þyngd vegna 

vannæringar. Börn með mikla hreyfihömlun eru líklegri til að sýna alvarlegri einkenni kyngingartregðu 

en þau sem eru með minni hreyfihömlun. Þó getur kyngingartregða verið til staðar hjá þeim sem eru 

með vægt CP. Forsjáraðilar þurfa að vita hvert skuli leita ef upp kemur kyngingarvandi hjá barni þeirra. 

Samvinna fagaðila og gott upplýsingaflæði eru lykilatriði í þjónustu við börn með CP og forsjáraðila 

þeirra, vegna kyngingartregðu.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna; hve stór hluti barna með CP væri greindur með 

kyngingartregðu, hvort þau börn sem höfðu ekki verið greind með kyngingartregðu, sýndu einkenni 

kyngingartregðu og hvort samband væri á milli tegundar og útbreiðslu CP og kyngingartregðu. 

Markmið rannsóknarinnar var jafnframt að skoða þá þjónustu og ráðgjöf sem börnum með CP og 

forráðamönnum þeirra stæði til boða og hvort og hvernig sú þjónusta hafi nýst þeim.  

Þátttakendur í rannsókninni voru forsjáraðilar barna með CP sem fædd voru á árunum 2005-

2010. Spurningalisti var sendur rafrænt til forsjáraðila og svarhlutfall reyndist 68% (n=32).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 12,5% (n=4) barnanna höfðu verið greind með 

kyngingartregðu. Þó sýndu 78,6% (n=22) þeirra barna sem ekki höfðu verið greind með 

kyngingartregðu 1-17 einkenni kyngingartregðu á einhverjum tímapunkti. Jákvæð fylgni fannst á milli 

tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og kyngingartregðu sem var þó ekki marktæk. Alls höfðu 

6,25% (n=2) þeirra barna sem sýndu eitt eða fleiri einkenni kyngingartregðu farið í kyngingarrannsókn 

á einhverju tímabili og 56,3% (n=18) þeirra höfðu fengið næringu um sondu einu sinni eða oftar. 

Nefsonda (NG) var algengasta tegund sondu sem börnin höfðu fengið og flest þeirra fengu slíka á 

fyrstu dögum lífsins og/eða vegna þess að þau voru fyrirburar. Forsjáraðilar 71,9% (n=23) barnanna 

töldu enga þörf vera á því að fá aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins. Forsjáraðilar 

barnanna virðast almennt ekki þekkja einkenni kyngingartregðu mjög vel né vita hvert ætti að leita 

með slík vandamál. Enginn taldi þjónustu vegna kyngingarvanda barnsins vera aðgengilega en 

forsjáraðilum fimm barna þótti hún óaðgengileg.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kyngingartregða sé algengt en vangreint 

vandamál hjá börnum með CP hreyfihömlun á Íslandi. Þar sem kyngingartregða getur haft veruleg 

áhrif á lífsgæði og lífslíkur barna með CP er þetta áhyggjuefni. Niðurstöður gefa vísbendingar um 

samband á milli kyngingartregðu og tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar. Þá benda niðurstöður 

til þess að þjónustu við börn með CP og forsjáraðila þeirra vegna kyngingartregðu sé að einhverju leyti 

ábótavant á Íslandi.  
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Abstract 

Cerebral palsy is the most common physical disability in children, it is caused by damage to the brain 

in the prenatal, perinatal or postnatal stages. Children with cerebral palsy are more likely to show 

symptoms of dysphagia than children with normal neurological growth. They are at risk of aspiration 

and commonly have low weight and height due to malnutrition. Children with severe motor impairment 

are likely to experience greater swallowing difficulties than children with less severe motor impairment. 

Even so, dysphagia can still be present in children with mild impairment. Guardians need to know 

where to go in case their child shows symptoms of dysphagia. To provide the best possible service for 

children with cerebral palsy and their guardians regarding dysphagia, professionals need to work 

together and information must be accessible and shared.  

The aim of this study was, firstly, to evaluate the rate of children with cerebral palsy who have 

been diagnosed with dysphagia, secondly, if children who had been diagnosed with dysphagia show 

symptoms of dysphagia and finally, the relationship between types of deficit and dysphagia. This study 

also focused on what services children with cerebral palsy and dysphagia are provided with and also 

evaluated if and how that service came to use.  

Participants were guardians of children with cerebral palsy who were born between 2005 and 

2010. An electronic questionnaire was sent to guardians with a resulting participation rate of 68% 

(n=32).  

Results show that 12,5% (n=4) of children in the research had been diagnosed with dysphagia. 

In spite of that, 78,6% (n=22) of children who had not been diagnosed with dysphagia showed 1-17 

symptoms of dysphagia at any time. Positive correlation was found between the type of deficit and 

dysphagia but was not statistically significant. Altogether 6,25% (n=2) of children that showed one or 

more symptoms of dysphagia had been in swallowing research at any time and 56,3% (n=18) of them 

had been tube fed at least once. Nasogastric tubes (NG) were the most commonly used and most of 

them were inserted the first days/weeks of the children‘s lives and/or because they were born preterm. 

Guardians of 71,9% (n=23) children did not find it nessesery to seek help or advice regarding their 

childrens dysphagia. Guardians commonly neither recognised the symptoms of dysphagia nor knew 

where to seek help in case of such problems. No guardian thought service for dysphagia in their 

children was accessible but guardians of five of the children thought the service was unacceptable.  

The results indicate that dysphagia is a common but under-detected problem in children with 

cerebral palsy in Iceland. This causes a concern because dysphagia can have severe negative effects 

on the quality of life and life expectancy of children with this disorder. A possible connection was found 

between dysphagia and type of cerebral palsy. Results also indicate that the services provided to 

children with cerebral palsy and dysphagia might not be adequate.  
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1 Inngangur  
Börn með CP hreyfihömlun (e. cerebral palsy) eiga að jafnaði við fleiri og alvarlegri 

heilsufarsvandamál að etja en börn með eðlilegan taugaþroska. Kyngingartregða (e. dysphagia) er 

jafnframt líklegri til að koma fram hjá þeim sem eru með undirliggjandi líffræðileg og taugafræðileg 

frávik en þeim sem ekki eru með slík frávik. Ítarleg greining og meðferð á kyngingartregðu hjá börnum 

krefst góðrar þekkingar á líffærafræði, lífeðlisfræði og taugafræði efri öndunar- og meltingarfæra 

(Arvedson og Brodsky, 2002). Börn með kyngingartregðu eru líklegri til að vera undir meðaltali í hæð 

og þyngd miðað við jafnaldra og fá oftar lungnasýkingar vegna ásvelgingar (e. laryngeal aspiration). 

Þau þurfa oft mikla aðstoð og umönnun í langan tíma og því er ráðgjöf og aðstoð frá fagfólki 

nauðsynleg til að sem best gangi (Motion o.fl., 2002; Rogers, 2004). Mikilvægt er að þekkja einkenni 

kyngingartregðu svo að hægt sé að grípa inn í eins fljótt og auðið er, þegar vandi kemur upp. 

Farsælast er fyrir barnið að fagaðilar og fjölskylda þess vinni saman að lausn vandamála sem tengjast 

heilsu og lífsgæðum þess (Calis o.fl., 2008; Wong o.fl., 2012).  

Kynging samanstendur af viljastýrðu og óviljastýrðu ferli sem hefst í munni og endar í maga. 

Hindranir á því ferli geta valdið vannæringu (e. malnutrition) og haft neikvæð áhrif á vöxt, þroska, 

námsárangur og fjölskyldulíf. Næringu fáum við úr fæðunni en hún er ein af grunnþörfum mannsins, 

lífsnauðsynleg og mikilvæg til að viðhalda almennri heilsu. Það á bæði við hjá heilbrigðum 

einstaklingum og ekki síður börnum með fatlanir á borð við CP hreyfihömlun (Arvedson og Brodsky, 

2002; Calis o.fl., 2008).  

1.1 CP hreyfihömlun  
Cerebral Palsy hefur oft verið kallað heilalömun á íslensku enda vísar cerebral til heilans og palsy til 

lömunar. Ekki hafa allir verið á eitt sáttir um það heiti því að mörgum finnst það ekki lýsa 

margbreytileika fötlunarinnar nægilega vel (CP Ísland, e.d.). Í umfjöllun og fræðslu hér á landi hafa 

hugtökin Cerebral Palsy, CP-fötlun, CP-hreyfihömlun eða CP verið notuð (CP Ísland, e.d.; Katrín 

Einarsdóttir og Solveig Sigurðardóttir, 2007). Í erlendum heimildum er hugtakið Cerebral Palsy eða 

skammstöfunin CP almennt notuð. Í þessari ritgerð var reynt að fara bil beggja og ýmist talað um CP 

eða CP hreyfihömlun.  

1.1.1 Skilgreiningar  
CP er algengasta form hreyfihömlunar hjá börnum (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Colver o.fl., 

2000; Erasmus o.fl., 2012; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009). Það er eins konar regnhlífarhugtak yfir 

hreyfihamlanir sem verða vegna skaða á miðtaugakerfinu og birtast í barnæsku (Solveig 

Sigurðardóttir, 2003). Skilgreiningar á CP komu fyrst fram um miðja 20. öld og með tímanum hafa þær 

breyst og eru jafnvel enn að þróast (Rosenbaum o.fl., 2007). Í dag er CP skilgreind sem fötlun sem 

orsakast af óframsæknum en varanlegum heilaskaða sem getur orðið á fósturstigi (e. prenatal), í 

fæðingu (e. perinatal) eða eftir fæðingu (e. postnatal) (Berker og Yalcin, 2010; Solveig Sigurðardóttir, 

2003; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009). Um helmingur barna með CP fæðist fyrir fulla 

meðgöngulengd. Þó greinist CP oft ekki fyrr en eftir að barnið nær eins árs aldri en það fer eftir sjálfum 
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skaðanum. Því meiri sem skaðinn á miðtaugakerfinu er, því útbreiddari eru einkennin og þá greinist 

fötlunin jafnframt fyrr (Solveig Sigurðardóttir, 2003; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009). 

1.1.2 Orsakir og áhættuþættir 
Oft finnst engin ákveðin orsök fyrir fötluninni en hún verður vegna skaða eða áfalls á svæði heilans 

sem sér um stjórnun hreyfinga (Berker og Yalcin, 2010; Rosenbaum o.fl., 2007; Solveig Sigurðardóttir, 

2003). Í töflu 1 eru áhættuþættir CP taldir upp og flokkaðir eftir tímasetningu skaðans. Talið er 

æskilegt að börn í áhættuhópi séu undir sérstöku eftirliti sérfræðinga í taugasjúkdómum barna (Berker 

og Yalcin, 2010). 

Tafla 1. Áhættuþættir CP hreyfihömlunar. Í töflunni eru áhættuþættir fyrir CP hreyfihömlun flokkaðir 
eftir tímasetningu skaðans. Tafla frá Berker og Yalcin (2010).  

Á fósturstigi Í fæðingu Eftir fæðingu (0–2 ára) 
Fyrirburar (< 36 vikur) Löng og erfið fæðing Bólgur í heila eða heilahimnum 
Léttburar (< 2500 gr) Ótímabær himnurof Súrefnisskortur (t.d. 

v/nærdrukknunar) 
Skjaldkirtilsofvirkni Blæðingar frá legi Flog 
Sýkingar Hægur hjartsláttur Blóðstorkusjúkdómar 
Blæðingar á síðasta 
þriðjungi meðgöngu 

Súrefnisskortur Nýburagula 

Vandamál í leghálsi   
Meðgöngueitrun   
Lyfjamisnotkun   
Áverkar   
Fjölburameðganga   
Fylgjulos   
Litninga- eða genagalli   

1.1.3 Einkenni og fylgiraskanir  
CP veldur óeðlilegum og seinkuðum hreyfiþroska (Rosenbaum o.fl., 2007). Fyrstu merki um fötlunina 

geta verið lítil vöðvaspenna og seinkun í þroska en einkenni koma þó ekki alltaf fram strax við 

fæðingu, jafnvel þó að fötlunin sé meðfædd. Með tímanum getur vöðvaspenna aukist og vöðvar orðið 

stífir og kraftlausir. Birtingarmynd CP er því mjög einstaklingsbundin. Sum börn hreyfa sig og þroskast 

nánast eðlilega en önnur eru mikið fötluð og háð aðstoð við athafnir daglegs lífs (Solveig 

Sigurðardóttir, 2003; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2008).  

Því alvarlegri sem fötlunin er því meiri líkur eru á fylgiröskunum. Helstu fylgiraskanir CP eru 

blinda, heyrnarleysi, stoðkerfisvandamál, flogaveiki og skerðing á vitsmunum, samskiptum, hegðun, 

og skynjun (e. sensation). Auk þess getur kyngingartregða fylgt CP og leitt til vannæringar (Berker og 

Yalcin, 2010; Erasmus o.fl., 2012; Rosenbaum o.fl., 2007; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  

1.1.4 Flokkar og hreyfifærni 
Misjafnt er hvernig CP er flokkað en algengt er að fötlunin sé flokkuð eftir eðli hreyfinga, vöðvaspennu, 

og útbreiðslu einkenna (e. limb distribution) eins og sjá má á mynd 1. Spastísk lömun (e. spastic) er 

langalgengasti flokkur CP (70–80%) en hann einkennist meðal annars af aukinni vöðvaspennu, skertri 
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hreyfifærni og ofurnæmum og frumstæðum viðbrögðum. Sjaldgæfari eru flokkarnir 

ranghreyfingalömun (e. dyskinetic) og slingurlömun (e. ataxic) en þeir leggjast nokkuð jafnt á allan 

líkamann með óviljastýrðum, óreglulegum hreyfingum og breytilegri vöðvaspennu og greinast oftar hjá 

börnum sem fæðast eftir fulla meðgöngu en hjá fyrirburum. Þá falla einkenni barna með CP stundum 

undir blandaðan flokk og í undantekningartilfellum passa einkenni þeirra ekki við neinn flokkanna 

(Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  

 

 

Mynd 1. Flokkar CP hreyfihömlunar. Hér sjást yfirflokkar CP hreyfihömlunar; spastísk lömun, 
ranghreyfingalömun og slingurlömun og undirflokkar þeirra. Myndin sýnir einnig þá 
líkamshluta sem tengjast undirflokkunum og það svæði í heilanum sem tengist skaðanum. 
Mynd frá Solveigu Sigurðardóttur (2003). 

Spastísk lömun: Þrír algengustu flokkar spastískrar lömunar eru helftarlömun (e. hemiplegia), 

tvenndarlömun (e. diplegia) og fjórlömun (e. quadriplegia). Helftarlömun er hreyfilömun í öðrum 

helmingi líkamans en alvarlegri í þeim efri en þeim neðri. Um 18–36% barna með spastíska lömun eru 

með helftarlömun en hún getur verið væg og henni fylgt góður greindarþroski og fáar fylgiraskanir. 

Tvenndarlömun er í öllum útlimum en alvarlegri í neðri hluta líkamans en þeim efri. Hún greinist oftar 

hjá fyrirburum og léttburum en um 13–55% barna með spastíska lömun er með tvenndarlömun. 

Greindarþroski er oft innan eðlilegra marka og fá barnanna eru flogaveik. Fjórlömun er alvarlegasta 

tegund CP og nær fötlunin til allra beinagrindavöðva útlima, bols og vöðva á munnsvæði, tungu og í 

koki. Börn með fjórlömun eru talin líklegri til að greinast með fylgiraskanir sem geta lýst sér í 

erfiðleikum við að tyggja, kyngja og stjórna talfærum en það getur valdið vannæringu. Um 28–30% 

barna með spastíska lömun eru með fjórlömun (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig 

Sigurðardóttir, 2003). 
 

Ranghreyfingalömun: Afbrigðilegar og óviljastýrðar hreyfingar eru einkennandi fyrir börn með 

ranghreyfingalömun, en henni geta fylgt slef, þvoglumæli og kyngingartregða (Berker og Yalcin, 2010; 

Cans, 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  
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Slingurlömun: Skortur á jafnvægi, samhæfingu og fínstillingu hreyfinga einkennir þessa tegund 

lömunar. Fyrstu tvö árin einkennast af kraftleysi í vöðvum en eftir það eykst vöðvaspenna og 

óregluhreyfingar (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  
 

Blandaður flokkur: Hjá börnum í blönduðum flokki ber oft á stífleika, kraftleysi og/eða 

óregluhreyfingum í einhverjum mæli. Oft er um blöndu af spastískri lömun og ranghreyfingalömun að 

ræða (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  
 

Til að skilgreina hreyfifærni barna með CP nánar er algengt að notast sé við GMFCS-flokkunarkerfið 

(e. Gross Motor Function Classification System), bæði á Íslandi og í fleiri löndum (Benfer o.fl., 2012; 

Calis o.fl., 2008; Fung o.fl., 2002; Solveig Sigurðardóttir og Vik, 2010; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 

2008, 2009, 2010; Wong o.fl., 2012). GMFCS flokkunarkerfið er fimm þrepa aldurstengt 

skráningarkerfi sem metur virkni og hreyfigetu barna með CP með áherslu á hæfni til að sitja og ganga 

og þörfina fyrir hjálpartæki á borð við göngugrindur og hjólastóla (Palisano o.fl., 1997, 2008). Sýnt 

hefur verið fram á marktæk tengsl á milli GMFCS flokkunar, útbreiðslu einkenna og flokka 

hreyfihömlunar hjá börnum með CP. Eftir því sem einkenni CP eru útbreiddari, því hærra virðast 

börnin flokkast í GMFCS (Gorter o.fl., 2004).  

Í sumum tilfellum eru flokkar CP (spastísk lömun, ranghreyfingalömun og slingurlömun) og 

útbreiðsla einkenna (helftarlömun, tvenndarlömun og fjórlömun) metin samkvæmt skilgreiningum 

SCPE (e. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe). Samkvæmt þeirri skilgreiningu getur spastísk 

lömun ýmist verið einhliða (e. unilateral) eða tvíhliða (e. bilateral) (Cans, 2000).  

1.1.5 Algengi og lífslíkur  
Algengi CP í heiminum er talið vera um 2–3 á hverja 1000 lifandi fædda (Cans, 2000; Dolk o.fl., 2006; 

Erasmus o.fl., 2012; Parkes o.fl., 2010; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009). Algengi CP á Íslandi er um 

2,2 til 2,3 á hverja 1000 lifandi fædda sem segir okkur að árlega greinast um 8–10 börn með CP hér á 

landi (Solveig Sigurðardóttir, 2003; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2008, 2009). Fjöldi barna sem greinist 

með CP á hverju ári hefur haldist nokkuð stöðugur þrátt fyrir framfarir sem hafa orðið í fæðingarhjálp 

og nýburalækningum. Tækni og framfarir gera það að verkum að veikari börn lifa af. Fjölskyldur 

fyrirbura, léttbura og barna með erfðagalla geta staðið frammi fyrir mörgum og flóknum vandamálum 

sem tengjast barninu og líkamlegu heilbrigði þess. Þessi börn eru líklegri til að greinast með 

taugaskaða, frávik í þroska og langvinn líkamleg vandamál sem beinast oft að grunnþörfum barnanna 

eins og til dæmis því að nærast, anda og eiga samskipti við aðra (Arvedson og Brodsky, 2002; Brooks 

o.fl., 2014; Dolk o.fl., 2006; Solveig Sigurðardóttir, 2003; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009).  

 Rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli alvarleika fötlunar og lífslíka barna með CP en því betri sem 

hreyfi- og kyngingarfærni þeirra er því betri virðast lífslíkur þeirra vera (Blair o.fl., 2001; Strauss o.fl., 

2008). Samkvæmt rannsókn Brooks o.fl. (2014) virðist dánartíðni vera hæst hjá börnum sem eru 

algerlega háð fæðugjöf um sondu.  

1.1.6 Næring og vöxtur barna með taugafræðileg frávik 
Eitt og annað er sammerkt hjá þeim börnum sem nærast vel. Sýkingar eru í lágmarki, þau ná almennt 
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að vaxa og þroskast eðlilega, eru ekki þreytt heldur hafa næga orku og þeim líður vel. Þættir sem taldir 

eru stuðla að góðri næringu og vexti hjá börnum með taugasjúkdóma eða fatlanir eru meðal annars 

næg orkuinntaka (e. caloric intake), næg inntaka næringarefna og eðlileg efnaskipti líkamans (Bell og 

Samson-Fang, 2013; Pitcher o.fl., 2014; Stewart og McKain, 2009; Sullivan, 2009). Vannæring getur 

leitt til sjúklegs ástands en erfitt getur reynst að fá nákvæmar mælingar og ákvarða orkuþörf barnsins 

þar sem framangreindir þættir eru oft ekki taldir fullnægjandi hjá þessum hópi barna og hópurinn er 

mjög misleitur (Andrew og Sullivan, 2010; Marchand, 2009). Því er nauðsynlegt að endurmeta þörfina 

reglulega. Slíkt getur þó reynst vandasamt því að eins og er virðist skorta skýrar og viðurkenndar 

mælingaraðferðir sem meta orkuþörf barna og unglinga með CP hreyfihömlun (Andrew og Sullivan, 

2010; Bell og Samson-Fang, 2013; Stewart og McKain, 2009; Sullivan o.fl., 2005). Vegna eðli 

hreyfihömlunarinnar (vöðvaspennu og afbrigðilegra hreyfinga) eyða börn með CP oft á tíðum meiri 

orku en börn með eðlilegan þroska. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar næringar- og orkuþörf 

barnanna er ákvörðuð (Bell og Davies, 2010). 

 

1.2. Kynging  

1.2.1 Líffærafræði kyngingar 
Efri öndunar- og meltingarfæri (e. upper aerodigestive tract)1 er eitt flóknasta tauga- og vöðvakerfi (e. 

neuromuscular unit) mannslíkamans. Þar mætast kerfi meltingar, öndunar og raddmyndunar en eðlileg 

kynging krefst nákvæmrar samhæfingar þessara líffærakerfa. Líffæri efri öndunarvegar má sjá á mynd 

2 hér að neðan, en honum tilheyra nef, munnhol (e. oral cavity), kok (e. pharynx) og barkakýli (e. 

larynx). Til neðri öndunarvegar teljast hins vegar barki (e. trachea), lungnaberkjur (e. bronchi) og 

lungnavefur (e. pulmonary parenchyma) (Arvedson og Brodsky, 2002).  

 

 

Mynd 2. Líffæri efri öndunarvegar. Myndin sýnir helstu líffæri efri öndunarvegar sem taka þátt í 
kyngingu. Auk þess má sjá skiptingu koksins í nefkok, munnkok og barkakýliskok. Mynd frá 
Blaus (2014). 

                                                        
1 Við þýðingu á líffærafræðilegum heitum var stuðst við íðorðasafn lækna, bókina Líffæri mannsins (Feneis, 1991) ásamt 

ábendingum frá leiðbeinendum. Ekki reyndist unnt að finna íslensk nöfn yfir öll líffærafræðileg heiti en í þeim tilfellum voru heitin 

þýdd beint. 
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Munnhol samanstendur af vörum, tönnum, efri og neðri kjálka, munngólfi, kinnum, tungu, harða og 

mjúka gómi og gómbogum (Arvedson og Brodsky, 2002; Bass, 1997; Logemann, 1998). Í munnholi 

eru munnvatnskirtlar sem skiptast í vangakirtla (e. parotid salivary glands), kjálkabarðskirtla (e. 

submandibular salivary glands) og tungudalskirtla (e. sublingual salivary glands). Munnvatnskirtlar 

seyta vökvakenndu slími sem bleytir upp í fæðunni og gerir hana sleipa en það auðveldar för hennar 

gegnum meltingarveginn. Þeir viðhalda einnig raka í munnholi og minnka líkur á tannskemmdum og 

skemmdum vegna bakflæðis (Logemann, 1998). Tungu er skipt í munnhluta (e. oral portion) og 

kokhluta (e. pharyngeal portion). Munnhluti tungu nær frá tungubroddi (e. tip) að gerðistotum (e. 

circumvallate papillae) og kokhluti hennar, sem einnig kallast tungurót (e. tongue base), nær frá 

gerðistotum að tungubeini (e. hyoid bone) sem er u-laga bein staðsett við tungurót. Vöðvar tungu 

skiptast í innri (e. intrinsic) vöðva, sem sjá um að breyta lögun hennar, og ytri (e. extrinsic) vöðva sem 

hreyfa hana í allar áttir (Bass, 1997; Livingstone, 1995; Logemann, 1998; Murry og Carrau, 2012; 

Plante og Beeson, 2008). Ofantungubeinsvöðvar (e. suprahyoid) sjá meðal annars um að lyfta 

tungubeini og hreyfa tungu í kyngingu. Þeir taka einnig þátt í að draga neðri kjálka niður, ásamt 

jórturvöðva (e. pterygoid) (Bass, 1997; Livingstone, 1995). 

Fleiri vöðvar í andliti og mjúka gómi eru mikilvægir í tyggingu og kyngingu. Meðal andlitsvöðva 

má nefna vangavöðva (e. buccinator) sem þrýstir vörum saman og fletur kinnar út þegar tuggið er, litla 

kinnvöðva (e. zygomaticus minor) sem togar efri vör upp og fram, stóra kinnvöðva (e. zygomaticus 

major) sem dregur efri vör upp og munnvik upp og aftur og hringvöðva munns (e. orbicularis oris) sem 

opnar og lokar vörum. Tyggingarvöðvar eru gagnaugavöðvi (e. musculi temporalis) sem færir neðri 

kjálka fram, aftur eða upp, hliðlægur jórturvöðvi (e. lateral pterygoid) sem dregur neðri kjálka niður eða 

fram, miðlægur jórturvöðvi (e. medial pterygoid) sem lyftir neðri kjálka og tyggivöðvi (e. musculi 

masseter) sem togar neðri kjálka upp til að loka munni (Bass, 1997). Þessa vöðva og fleiri má sjá á 

mynd 3 hér að neðan. 

 

 

Mynd 3. Vöðvar sem taka þátt í kyngingu I. Á myndinni sjást meðal annars andlitsvöðvar, tyggivöðvar 
og vöðvar tungubeins. Mynd frá Kendall (2014). 
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Kok skiptist í nefkok (e. nasopharynx), munnkok (e. oropharynx) og barkakýliskok (e. hypopharynx). 

Vöðvar í koki vinna saman að því að ýta fæðu í átt að vélinda þegar kyngt er. Efri- mið- og neðri 

samdráttarvöðvar (e. superior-, middle- og inferior constrictor) mynda kokvegg og festast meðal 

annars við mjúka góm, tungurót, kjálka, tungubein og spjald- og hringbrjósk barkakýlis. Góm- og 

kokvöðvi (e. palatopharyngeus) dregur vöðva mjúka góms niður, stíls- og kokvöðvi (e. 

stylopharyngeus) lyftir koki og barkakýli og kokhlustar- og kokvöðvi (e. salpingopharyngeus) lyftir 

nefkoki og togar hliðarveggi koks upp (Bhatnagar, 2013; Bass, 1997: Livingstone, 1995).  

 

Mynd 4. Vöðvar sem taka þátt í kyngingu II. Myndin sýnir meðal annars harða og mjúka góm og 
vöðva sem þeim tengjast. Á myndinni sjást einnig úfur, barkaspeldi og efri samdráttarvöðvi. 
Mynd frá Kendall (2014). 

Nefkok er staðsett við botn höfuðkúpunnar og liggur aftan við nefhol. Það tengir nefhol að ofan og 

munnkok að neðan og gegnir meðal annars hlutverki í málhljóðamyndun og öndun (Arvedson og 

Brodsky, 2002; Logemann, 1998). Á mynd 4 má sjá þá vöðva sem hjálpa til við að þrýsta aftari hluta 

tungu upp að mjúka gómi í kyngingu og loka nefhol af, en þeir eru meðal annarra tunguvöðvi góms (e. 

palatoglossus), lyftivöðvi gómtjalds (e. levator veli palatini), spennivöðvi gómtjalds (e. tensor veli 

palatini) og úfur (e. uvula). Kokvöðvi góms (e. palatopharyngeus) þrýstir mjúka gómi niður og þrengir 

að koki (Bass, 1997). Munnkok er staðsett aftan við munnhol. Það nær frá aftari hluta gómboga til 

aftari hluta kokveggjar. Efsti hluti munnkoks liggur samhliða mjúka gómi og neðsti hluti þess er 

samhliða munngólfi og efsta hluta barkaspeldis. Speldislág (e. vallecula epiglottica) er svæði á milli 

tungurótar og barkaspeldis og peruskot (e. pyriform sinus) eru lítil holrými beggja vegna við 

skjaldbrjósk, en þau má sjá á mynd 5 hér að neðan. Barkakýliskok liggur frá barkaspeldi í hæð við 

tungubein að hring- og kokvöðva (e. cricopharyngeus). Að framanverðu nær það frá efri hluta 

barkakýlis og að aftanverðu að vélindaopi (Arvedson og Brodsky, 2002; Logemann, 1998).  
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Mynd 5. Skipting koks og vöðvar kokveggjar. Á myndinni sést skipting koksins í nefkok, munnkok og   
barkakýliskok og auk þess efri- mið- og neðri samdráttarvöðvar sem mynda kokvegg. Einnig 
sjást mjúki gómur (e. soft palate), úfur, barkaspeldi, peruskot og vélinda. Mynd aðlöguð frá 
Kendall (2014).   

Barkakýli nær frá tungurót niður að barka og samanstendur af liðböndum, brjóski og vöðvum. 

Meginhlutverk þess felast í öndun, raddmyndun og því að verja öndunarveg gegn ásvelgingu. Liðbönd 

hjálpa meðal annars til við að halda barkakýlinu stöðugu. Þau brjósk barkakýlis sem koma helst við 

sögu í kyngingu má sjá á mynd 6 en þau eru barkaspeldi (e. epiglottis), skjaldbrjósk (e. thyroid), 

hringbrjósk (e. cricoid), tvö könnubrjósk (e. arytenoid), fleygbrjósk (e. cuneiform) og hnýfilbrjósk (e. 

corniculate). Barkaspeldi hefur flatt, tungulaga yfirborð og beinir fæðu í peruskot. Vöðvar barkakýlis 

skiptast í ytri (e. extrinsic) og innri (e. intrinsic) vöðva. Hlutverk ytri vöðva er að tengja barkakýlið við 

nærliggjandi svæði og taka þátt í að lyfta því við röddun og kyngingu. Innri vöðvar barkakýlis mynda 

meðal annars raddbönd (e. true vocal folds), fölsk raddbönd (e. false vocal folds) og öndunarvöðva (e. 

muscles of respiration) (Arvedson og Brodsky, 2002; Livingstone, 1995; Logemann, 1998; Plante og 

Beeson, 2008).  
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Mynd 6. Barkakýli. Hér má sjá spjaldbrjósk, hringbrjósk og könnubrjósk. Einnig tungubein, barkaspeldi 
og barka. Mynd frá Vashishta (2013).  

Vélinda (e. esophagus) er 20–25 cm langur vöðvahólkur sem liggur aftan við barka og nær að 

ofanverðu frá efri hringvöðva vélinda (e. upper esophageal sphincter) þar sem kok og vélinda mætast, 

að neðri hringvöðva vélinda (e. lower esophageal sphincter) þar sem vélinda og magi mætast. Vélinda 

og barki deila vöðvavef en aftari veggur barka er jafnframt framveggur vélinda (Logemann, 1998; 

Mashimo og Goyal, 2006; Murry og Carrau, 2012).    

1.2.1.1 Líffærafræði kyngingar hjá börnum 
Eðlileg uppbygging líffæra í efri öndunarvegi barna er frábrugðin því sem sést hjá fullorðnum. Tengsl á 

milli munnhols og koks eru það einnig, eins og sjá má á mynd 7. Andlitið er í vexti frá fæðingu og fram 

á fullorðinsár. Í ungbörnum fyllir tungan út í munnholið og fitupúðar í kinnum þrengja að því frá 

hliðunum. Tungubein og barkakýli liggja mun hærra í börnum en fullorðnum. Mjúki gómur liggur oft 

lægra þannig að úfurinn situr á barkaspeldinu. Með auknum þroska færist kjálkinn neðar og framar og 

dregur tunguna niður með sér sem gerir það að verkum að plássið í munnholi eykst. Barkakýli og 

tungubein lækka og lengja þar með og stækka plássið í kokinu, en mest ber á því á kynþroskaskeiði 

(American Speech-Language-Hearing Association, e.d.; Arvedson og Brodsky, 2002; Logemann, 

1998). 

 

Mynd 7. Uppbygging efri öndunarvegar hjá börnum og fullorðnum. Myndin sýnir hve ólík uppbygging 
efri öndunarvegar er hjá börnum annars vegar og fullorðnum hins vegar. Muninn má til að 
mynda sjá á kjálka, barkakýli, mjúka gómi, tungubeini og koki. Mynd frá Matsuo og Palmer 
(2008).     
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1.2.2 Taugafræði kyngingar 
Taugakerfi mannsins skiptist í miðtaugakerfi (e. central nervous system) og úttaugakerfi (e. peripheral 

nervous system) og er byggt upp af taugafrumum (e. neurons). Miðtaugakerfið samanstendur af heila 

og mænu en úttaugakerfið af heila- og mænutaugum (Bhatnagar, 2013). 

Fimm heilataugar koma mest við sögu í kyngingarferlinu og eru mikilvægastar þegar kemur að 

eðlilegri kyngingu. Þær tengjast vöðvum meðal annars í hálsi, andliti, barkakýli, tungu, koki og kirtlum 

og eiga upptök sín í brú (e. pons) og mænukylfu (e. medulla) heilastofns. Þær bera ýmist skyn- eða 

hreyfitaugaboð og sumar þeirra hvort tveggja. Þessar fimm heilataugar eru; þrenndartaug (e. nervus 

trigeminus), andlitstaug (e. nervus facialis), tungu- og koktaug (e. nervus glossopharyngeus), 

flökkutaug (e. nervus vagus) og tungurótartaug (e. nervus hypoglossus) (Arvedson og Brodsky, 2002; 

Bhatnagar, 2013; Brookshire, 2007). Skaði á einhverjum þessara heilatauga getur leitt til 

kyngingartregðu (Murry og Carrau, 2012).  
 

Þrenndartaug (V.) er stór hreyfi- og skyntaug sem á upptök sín í brú. Hún er skyntaug fyrir andlit, 

höfuð og munnsvæði og hreyfitaug fyrir kjálka og tyggingarvöðva. Skaði á þrenndartaug getur valdið 

skyntruflun í andliti og lömun á kjálka (Bhatnagar, 2013).  
 

Andlitstaug (VII.) á einnig upptök sín í brú. Hún er aðallega hreyfitaug en hefur skynhlutverk líka. 

Andlitstaugin sér um að stjórna hreyfingu allra vöðva sem koma að svipbrigðum í andliti og bragðskyni 

á fremri 2/3 hlutum tungu. Skaði á andlitstaug getur valdið lömun í andliti og skertu bragðskyni 

(Bhatnagar, 2013). 
 

Tungu- og koktaug (IX.) á upptök sín í mænukylfu og er bæði hreyfi- og skyntaug. Hreyfihluti hennar 

stjórnar hreyfingum vöðva í koki og skynhluti hennar stjórnar snerti- og bragðskyni á aftasta þriðjungi 

tungu. Skaði á tungu- og koktaug getur því valdið skertu bragðskyni og kyngingarvanda (Bhatnagar, 

2013; Plante og Beeson, 2008). 
 

Flökkutaug (X.) teygir anga sína víða, eins og nafn hennar gefur til kynna. Hún er stærst 

heilatauganna og á upptök sín í mænukylfu. Flökkutaugin er bæði hreyfi- og skyntaug en þó aðallega 

skyntaug. Hreyfihluti hennar virkjar hreyfingar í vöðvum koks, barkakýlis og mjúka góms. Skynhluti 

hennar snýr að skyni í koki, brjóstholi og meltingarfærum. Skaði á flökkutaug getur valdið skertu skyni 

í meltingarfærum og lömun í koki og barkakýli (Bhatnagar, 2013).  
 

Tungurótartaug (XII.) er hreyfitaug og á upptök sín í mænukylfu. Hún tengist öllum innri vöðvum 

tungu og sumum ytri vöðvum hennar líka. Skaði á tungurótartaug getur valdið lömun í tungu 

(Bhatnagar, 2013).  

1.2.3 Kyngingarferlið 
Á mynd 8 má sjá fjögur stig kyngingar. Munnstig (e. oral stage) er tvískipt og skiptist í undirbúningsstig 

(e. oral preparatory stage) og flutningsstig (e. oral transport stage) sem bæði eru viljastýrð. Þá koma 

kokstig (e. pharyngeal stage) og vélindastig (e. esophageal stage) sem bæði eru óviljastýrð (Arvedson 

og Brodsky, 2002; Kendall, 2014; Logemann, 1998; Plante og Beeson, 2008).  
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Mynd 8. Fjögur stig kyngingar. Á myndinni sjást 1) fyrra munnstig (undirbúningsstig), 2) síðara 
munnstig (flutningsstig), 3) kokstig og 4) vélindastig. Mynd frá Sayadi og Herskowitz (e.d.).  

Undirbúningsstig fer fram í munnholi. Áður en það hefst þarf einstaklingur að skynja að fæða nálgist 

og fari í munn. Þegar fæða er komin í munn þurfa varir að lokast vel svo að ekki leki út úr munninum 

en það krefst þess að opið sé upp í nefhol og að öndun fari um nef. Fæðan er síðan bleytt með 

munnvatni og búin er til tugga (e. bolus). Það er gert með aðstoð vöðva í andliti og kjálka sem sjá 

meðal annars um að halda tuggunni í munninum, á tungunni og milli tanna þegar tuggið er. 

Mismunandi er hve lengi undirbúningsstig varir, en það fer meðal annars eftir aldri barns og áferð 

fæðu. Því meira sem tyggja þarf fæðuna, því lengur varir þetta stig. Á undirbúningsstigi eru kok og 

barkakýli í hvíld og öndunarvegur opinn (Arvedson og Brodsky, 2002; Kendall, 2014; Logemann, 

1998; Plante og Beeson, 2008). Flutningsstig varir í um 1–1 ½ sekúndu en á því stigi færist 

tungubroddur fram og tungan ýtir tuggunni aftur. Tuggunni er þrýst upp að mjúka gómi og um leið 

lokast upp í nefhol. Skynviðtakar í tungu og munnkoki nema breytingu og senda boð til heilans. Í 

mænukylfu tekur bragðskynskjarni (e. nucleus solitarius) við boðunum og sendir þau til óræða kjarna 

(e. nucleus ambiguus) sem virkjar kyngingarviðbragðið, eins og sjá má á mynd 9. Það gerist um það 

leyti sem fremsti hluti tuggu er á milli gómboga og við mót tungurótar og neðri kjálka (Arvedson og 

Brodsky, 2002; Bhatnagar, 2013; Kendall, 2014; Logemann, 1998).  
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Mynd 9. Boðefnaflutningur í kyngingarferlinu. Myndin sýnir hvar flökkutaug á upptök sín í mænukylfu. 
Einnig sést hvernig bragðskynskjarni tekur við skynboðum frá vöðvum, meðal annars í koki, 
og sendir til óræða kjarna sem virkjar hreyfihluta taugarinnar. Mynd frá Mittal og Goyal 
(2006). 

Á kokstigi hefst óviljastýrt ferli kyngingar en þá flyst fæðan niður í gegnum kok og ofan í vélinda. Eftir 

að kyngingarviðbragð er virkjað rennur fæðan niður eftir tungubaki og ofan í kok. Þegar tuggan nemur 

við tungurót eykst þrýstingur í koki. Tungurót og kokvöðvar dragast saman og halda áfram að þrýsta 

fæðunni niður kokið en því þykkari sem fæðan er því kröftugri þurfa vöðvahreyfingar að vera. Um leið 

og þessi samdráttur á sér stað lyftast tungubein og barkakýli og færast fram. Raddbönd og 

barkaspeldi loka fyrir inngang að öndunarvegi og varna því þannig að fæða eða aðskotahlutir valdi 

ásvelgingu. Efri hringvöðvi vélinda opnast og þegar fæðu er beint frá barkakýlisopinu í átt að vélinda 

færast könnubrjóskin tvö ásamt fleygbrjóski og hnýfilbrjóski að miðlínu. Við speldislág skiptist fæðan 

um það bil í tvennt og rennur niður hvora hlið barkakýlisins fyrir sig, eftir peruskoti, og kemur aftur 

saman við inngang að vélinda. Flutningur fæðu niður kokið tekur aðeins um eina sekúndu og í eðlilegri 

kyngingu stoppar hún hvergi á leiðinni (Arvedson og Brodsky, 2002; Bass, 1997; Logemann, 1998; 

Plante og Beeson, 2008). 

Vélindastig er óviljastýrt ferli þar sem fæðan flyst niður vélinda og ofan í maga. Að ofanverðu 

sér efri hringvöðvi vélinda um að hleypa fæðunni niður í gegnum vélindaopið á hárréttu augnabliki. 

Vélindað þrýstir fæðunni síðan í átt að maga með bylgjuhreyfingum (e. peristalsis). Við neðsta hluta 

vélinda sér neðri hringvöðvi vélinda um að hleypa fæðunni í maga og halda henni ásamt magasýrunni 

þar. Flutningur fæðu á vélindastigi tekur um það bil 8–20 sekúndur (Arvedson og Brodsky, 2002; 

Logemann, 1998; Plante og Beeson, 2008).   

1.2.3.1 Kyngingarferli hjá börnum 
Kynging hefst í móðurkviði með því að fóstrið sýgur og drekkur legvatn. Munnstig kyngingar er ekki 

eins hjá ungbörnum og fullorðnum en ungbörn nærast af brjósti eða pela með endurteknum 
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soghreyfingum tungu. Þegar tuggan er orðin mátulega stór er kyngingarviðbragð virkjað og kokstig 

kyngingar hefst. Þegar ungbarn er orðið fært um að kyngja mjúkri fæðu fer kokstig kyngingar að líkjast 

því sem sést hjá fullorðnum. Þó lyftist barkakýlið ekki eins mikið hjá börnum (því að það liggur hærra) 

og þegar kyngt er færist aftari kokveggur framar en hjá fullorðnum. Bit þróast hjá börnum um sjö 

mánaða aldur og þau byrja að tyggja um 10–12 mánaða gömul. Mjög einstaklingsbundið er hve 

langan tíma tekur að ná sama tyggingarmunstri og hjá fullorðnum en það getur tekið allt að 3–4 ár 

(American Speech-Language-Hearing Association, e.d.; Arvedson og Brodsky, 2002; Logemann, 

1998). 

1.3 Kyngingartregða 
Alvarleg kyngingartregða getur haft neikvæð áhrif á heilsu og lífslíkur fólks (Reilly o.fl., 2000). 

Kyngingartregða getur komið fram á öllum stigum kyngingar, þ.e. í munni, koki og vélinda. Hún getur 

til dæmis verið eingöngu á munnstigi eða kokstigi eða bæði á munnstigi og kokstigi. Þá geta ýmis 

vandamál á munnstigi leitt til vandamála á kokstigi. Erfiðleikar við að halda vökva í munnholi geta til 

dæmis valdið því að fæða renni ofan í kok áður en kyngingarviðbragð er virkjað. Fari fæða ofan í 

barkakýli en helst ofan raddbanda er talað um innferð í barkakýli (e. laryngeal penetration) en fari 

fæða niður fyrir raddbandaplan er talað um ásvelgingu. Erfiðleikar við að virkja kyngingarviðbragð geta 

valdið því að fæða sitji eftir í koki, oft við peruskot eða speldislág, og þá getur fæða farið ofan í opinn 

öndunarveg. Oft geta einkenni kyngingartregðu verið svo óljós að einstaklingurinn sjálfur, 

aðstandendur eða hjúkrunarfólk átti sig ekki á því að um kyngingartregðu sé að ræða (Arvedson, 

2013; Logemann, 1998; Murry og Carrau, 2012; Plante og Beeson, 2008; Reilly o.fl., 2000). Ólíkt 

fullorðnum geta mjög ung börn sjaldnast lýst ástandi sínu munnlega. Fagfólk þarf því að reiða sig á 

aðrar aðferðir við að greina kyngingartregðu, til dæmis með því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar og 

þekkja einkenni hennar vel (American Speech-Language-Hearing Association, e.d.).  

1.3.1 Kyngingartregða hjá börnum með CP hreyfihömlun 
Kyngingartregða hjá börnum er í flestum tilfellum taugafræðilegs eðlis (Arvedson og Brodsky, 2002; 

Buchholz, 1997). Ungbarnaviðbrögð (e. primitive reflexes) eru oft lengi viðvarandi hjá börnum með CP 

sem gerir það að verkum að barn nær ekki strax að stjórna viljastýrðum hreyfingum, svo sem 

munnstigi kyngingar (Solveig Sigurðardóttir, 2003). Þegar barn með CP er vanið af brjósti eða pela er 

ekki endilega víst að eðlilegt kyngingarferli fari af stað (Selley o.fl., 2001). Börn með CP geta til dæmis 

átt í erfiðleikum með að færa vökva frá vörum aftur í kok. Jafnframt getur þeim reynst auðveldara að 

kyngja þykkfljótandi fæðu en þunnum drykkjum því þá gefst lengri tími til að virkja kyngingarviðbragðið 

og fæðan hrekkur ekki ofan í kok og veldur ásvelgingu (Arvedson, 2013; Santos o.fl., 2012; Selley 

o.fl., 2001).  

1.3.1.1 Einkenni  
Börn með CP eru jafn ólík og þau eru mörg og einkenni kyngingartregðu geta því birst á mjög 

mismunandi hátt á meðal þeirra (Reilly o.fl., 2000). Barn getur orðið pirrað þegar það borðar eða 

drekkur og matmálstímar eru oft á tíðum langir (> 30 mínútur) og streituvaldandi, bæði fyrir börn og 

foreldra (Arvedson, 2013; Calis o.fl., 2008; Craig o.fl., 2003). Þá getur barn hafnað fæðu af ákveðinni 
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tegund eða áferð. Léleg lokun vara, tunguþrýstingur (e. tongue thrust), ýkt bitviðbragð, ofurnæmt 

snertiskyn og skert stjórn á vöðvum í munnholi (m.a. tungu) og koki geta valdið því að þau slefi, fæða 

eða vökvi leki út um munn, þau eigi erfitt með að tyggja, stjórna fæðu, halda tuggu í munni og koma 

kyngingu af stað. Þegar þau tyggja geta matarleifar meðal annars dreifst um munnholið og sest á 

tungu, góm, bil milli tanna/jaxla og kinna (e. lateral sulci) beggja vegna eða bil milli framtanna og vara 

(e. anterior sulcus). Þá getur hryglt í barninu, það getur átt erfitt með að anda, kastað upp, hóstað eða 

ræskt sig áður, á meðan eða eftir að kyngt er. Auk þess getur rödd þess orðið rám á matmálstíma eða 

eftir hann. Hluti matarleifa gæti fallið niður í kok og setið fastur við kokvegg, setið við speldislág eða 

peruskot. Leifar gætu einnig fallið í opinn öndunarveg. Slíkt getur valdið ásvelgingu og aukið líkur á 

lungnasýkingum en endurteknar lungnasýkingar eru eitt alvarlegasta einkenni kyngingartregðu hjá 

börnum með CP (Arvedson, 2013; Pitcher o.fl., 2014).  

1.3.1.2 Tíðni  
Kyngingartregða er algengt en vangreint vandamál hjá börnum með taugasjúkdóma en þar til nýlega 

hefur slíkur vandi verið talinn eðlilegur fylgifiskur hjá þeim sem eru með fatlanir á borð við CP. Ekki er 

fullkomlega ljóst hve stórt hlutfall barna með CP er með kyngingartregðu en rannsóknir sýna að um 

19–99% þeirra eigi við kyngingartregðu að stríða á einhverju tímabili (Andrew og Sullivan, 2010; 

Arvedson, 2013; Arvedson og Brodsky, 2002; Benfer o.fl., 2013; Calis o.fl., 2008; Parkes o.fl., 2010).  

Tíðni lungnasýkinga vegna ásvelgingar hjá börnum með CP hreyfihömlun er ekki fullkomlega 

ljós. Í sumum tilfellum getur verið um hljóðláta ásvelgingu að ræða (e. silent aspiration) þar sem engin 

varnarviðbrögð koma fram, til dæmis með hósta eða ræskingum. Ef grunur er um slíkt þarf að gera 

nánari athugun á kokstigi kyngingar, til dæmis með VFSS-kyngingarmyndatöku (e. videofluoroscopic 

swallow study) (American Speech-Language-Hearing Association, e.d.; Arvedson, 2013; Erasmus 

o.fl., 2012; Logemann, 1998; Pitcher o.fl., 2014; Plante og Beeson, 2008; Sullivan, 2009). Í rannsókn 

Blair o.fl. (2001) reyndist dánarorsök einstaklinga með CP í 59% tilfella vera sjúkdómar í 

öndunarfærum, þar af 16,6% lungnasýkingar vegna ásvelgingar. 

Í rannsókn van den Engel-Hoek o.fl. (2014) var kyngingarmyndataka notuð til að skoða ólíkar 

birtingarmyndir kyngingartregðu hjá börnum með taugaraskanir. Þátttakendur í rannsókninni voru 118 

einstaklingar á aldrinum 11 mánaða til rúmlega 19 ára með einkenni kyngingartregðu. Þeim var skipt í 

þrjá hópa eftir einkennum röskunar; CP með spastískri lömun, CP með ranghreyfingalömun og 

vöðvataugakvilli (e. neuromuscular disorder). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að miðað við börnin 

í hópi þrjú (börn með vöðvataugakvilla) fór fæða hjá börnunum í báðum CP-hópunum oftar út um 

munn og upp í nefhol (e. pharyngonasal backflow), leifar urðu í speldislág á kokstigi og oftar varð bæði 

innferð í barkakýli og ásvelging. Allir hóparnir lentu í meiri erfiðleikum með að kyngja þunnum vökva 

en mauki en maukið var líklegra til að sitja í aftari kokvegg, speldislág, peruskoti, og/eða við efri 

hringvöðva vélinda. Vökvinn olli innferð í barkakýli og ásvelgingu í 86% tilfella hjá báðum CP-

hópunum, þar með 66% hljóðlátri ásvelgingu en einungis í 6% tilfella hjá hópi þrjú. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa jafnframt til kynna að kyngingartregða sé mismunandi eftir því um hvers konar 

taugaröskun sé að ræða og undirstrikar þannig nauðsyn þverfaglegrar nálgunar í meðferð barna með 

frávik í taugaþroska.  
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Fung o.fl. (2002) rannsökuðu kyngingartregðu í tengslum við næringu og almenna heilsu hjá 

börnum með CP á ólíkum svæðum í Bandaríkjunum og Kanada. Þau notuðu til þess spurningalista 

sem lagður var fyrir foreldra/forsjáraðila barnanna. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að 

skoða tíðni kyngingartregðu hjá börnum með CP, tengsl á milli kyngingartregðu og heilsu annars 

vegar og kyngingartregðu og næringar og vaxtar hins vegar. Þátttakendur voru börn á aldrinum 2–18 

ára með CP og mikla hreyfihömlun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 23% þeirra reyndust glíma 

við verulegan vanda tengdan kyngingu. Marktæk fylgni var meðal annars á milli hreyfihömlunar og 

kyngingartregðu, kyngingartregðu og lélegrar næringar og vaxtar, kyngingartregðu og notkunar á 

vöðvaslakandi lyfjum og alvarleika kyngingarvanda og notkunar á sondu. Þeir sem áttu við alvarlegan 

kyngingarvanda að stríða voru oftar veikir (m.a. lungnasýkingar) og misstu oftar af daglegu starfi 

vegna veikinda en þeir sem voru ekki með kyngingartregðu. Meirihluti þeirra barna sem voru með 

verulega kyngingartregðu fékk helstu næringu í gegnum sondu og næring og vöxtur þeirra var 

jafnframt betri. Þau börn sem einungis áttu við smávægilega kyngingartregðu að stríða höfðu 

marktækt minni líkamsfitu (e. body fat) en þau sem ekki voru með neina kyngingartregðu, en það gæti 

bent til ófullnægjandi næringarinntöku. Þessar niðurstöður benda í grófum dráttum til þess að vandi 

tengdur hreyfigetu á munnsvæði (e. oral motor dysfunction) hafi neikvæð áhrif á kyngingu og þar með 

næringu og vöxt barna með CP og verulega hreyfihömlun. 

1.4. Tengsl tegundar og útbreiðslu CP og kyngingartregðu  
Því betur sem við þekkjum sambandið á milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og 

kyngingartregðu, því fyrr er hægt að skima og hefja meðferð. Slík þekking getur stuðlað að auknum 

lífsgæðum með bættri næringu, vexti og almennri heilsu hjá börnum með taugasjúkdóma og fatlanir 

með því meðal annars að minnka hættu á lungnasýkingum vegna ásvelgingar. Mikill 

einstaklingsmunur er á börnum með CP og kyngingartregða getur jafnvel verið til staðar hjá börnum 

með vægt CP. Þó eru börn með mikla fötlun, eins og til dæmis spastíska fjórlömun, talin líklegri til að 

eiga við alvarlegri kyngingartregðu að stríða (60–90%) en til dæmis börn með tvenndar- eða 

helftarlömun (25–30%) (Arvedson, 2013; Benfer o.fl., 2013, 2014; Fung o.fl., 2002; Minciu, 2012; 

Parkes o.fl., 2010; Wong o.fl., 2012).  

Benfer o.fl. (2013) gerðu rannsókn á tengslum kyngingartregðu og hreyfifærni hjá börnum með 

CP hreyfihömlun. Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að kanna tíðni kyngingartregðu og hins 

vegar hvort samband væri á milli kyngingartregðu og alvarleika hreyfihömlunar hjá börnum með CP. 

Þátttakendur voru 120 börn á leikskólaaldri (18–36 mánaða) sem höfðu verið greind með CP, ýmist 

spastíska lömun, ranghreyfingalömun eða slingurlömun. Börnin voru metin með ýmsum listum sem 

meðal annars mátu grófhreyfifærni (GMFM: Gross Motor Function Measure), munnlega hreyfigetu 

(SOMA: Schedule for Oral Motor Assessment) og kyngingartregðu á munn- og kokstigi (DDS: 

Dysphagia Disorders Survey). Auk þess fóru sum barnanna í VFSS-kyngingarmyndatöku. Tegund CP 

hreyfihömlunar og útbreiðsla voru metin samkvæmt skilgreiningum SCPE (Surveillance of Cerebral 

Palsy in Europe) (Cans, 2000). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 85% barnanna reyndust 

vera með kyngingartregðu. Samband var á milli kyngingartregðu og hreyfifærni þar sem 

kyngingartregða reyndist marktækt meiri hjá börnum með mikla hreyfihömlun (GMFCS III, IV og V) en 
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hjá þeim sem voru með litla hreyfihömlun. Kyngingartregða virtist fara stigvaxandi eftir alvarleika 

hreyfihömlunarinnar. Einnig var samband á milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og 

kyngingartregðu þar sem börn með fjórlömun voru líklegri til að hafa kyngingartregðu en börn með 

tvenndarlömun eða aðrar tegundir hreyfihömlunar.  

Í rannsókn Parkes o.fl. (2010) var meðal annars skoðað sambandið á milli hreyfihömlunar og 

kyngingartregðu hjá börnum með CP. Skoðuð voru gögn 1357 barna sem greind voru með CP, ýmist 

einhliða spastíska lömun, tvíhliða spastíska lömun eða aðra tegund CP. Miðgildi aldurs var 5,11 ár 

(spönn 3–9 ár). Tegund CP og útbreiðsla var skilgreind samkvæmt SCPE (Cans, 2000), hreyfigeta 

barnanna var metin með GMFCS auk þess sem spurt var um slef og kyngingartregðu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu kyngingartregðu í 21% tilfella. Jafnframt reyndust tengsl vera á milli alvarleika 

hreyfihömlunar og kyngingartregðu þar sem marktæk fylgni var á milli slakrar hreyfigetu á munnsvæði 

(GMFCS IV til V) og kyngingartregðu. 

Gisel o.fl. (2000) gerðu rannsókn á kyngingu og munnlegri hreyfifærni (e. oral praxis skills) hjá 

börnum með CP og væga kyngingartregðu. Þátttakendur voru 27 börn með CP á aldrinum 4–16 ára 

og í samanburðarhópi voru börn á sama aldri en með enga taugasjúkdóma. Hvert barn var metið með 

tveimur tegundum prófa. Tvö próf sem mátu munnlega hreyfifærni (OFMF: Oral-Facial Motor Function 

subtest og OPT: The Oral Praxis Test) og tvö sem mátu kyngingu (GVA: Standardized Eating 

Assessment og FFA: Functional Feeding Assessment). Niðurstöður sýndu að börnin með CP áttu 

erfiðara með að tyggja fasta fæðu (e. solid food texture) en fæðu sem var mýkri (e. soft solid). 

Niðurstöður sýndu jafnframt að börnin með CP áttu einna auðveldast með samhverfar hreyfingar um 

miðlínu munns (t.d. borða með skeið, bíta og drekka með röri) enda um frekar einfaldar 

munnhreyfingar að ræða. Hreyfingar sem kröfðust hliðarhreyfinga tungu (tyggja), samhæfingar 

kyngingar og öndunar (drekka) og flutnings á fæðu og vökva frá munni að vélinda (kyngja) reyndust 

þeim erfiðari. Þá voru gæði hreyfinganna ekki eins mikil hjá þeim börnum sem voru með CP og hjá 

samanburðarhópnum en þau gátu þó í flestum tilfellum hermt eftir hreyfingum annarra. Talið er að því 

lengri tíma sem það tekur barn að tyggja fæðu því meiri líkur eru á að um kyngingartregðu sé að 

ræða. 

Calis o.fl. (2008) gerðu rannsókn á kyngingartregðu hjá börnum með CP og mikla hreyfihömlun. 

Markmið rannsóknarinnar var að meta alvarleika kyngingartregðunnar og auk þess meta sambandið á 

milli klínískra2 einkenna kyngingartregðu og upplifunar forsjáraðila af vanda tengdum matmálstímum 

barnanna. Fylgst var með matmálstímum barnanna þar sem notaður var matslisti (DDS: Dysphagia 

Disorders Survey) og einnig var send spurningakönnun til foreldra. Alls tóku 166 börn þátt í 

rannsókninni og var meðalaldur þeirra 9,4 ár. Niðurstöður sýndu að 99% barnanna sýndu klínísk merki 

kyngingartregðu. Þar af voru 8% með væga kyngingartregðu (e. mild dysphagia), 76% miðlungs- eða 

mikla kyngingartregðu (e. moderate to severe dysphagia) og 15% alvarlega kyngingartregðu (e. 

profound dysphagia). Hins vegar sýndu niðurstöður að aðeins 31% foreldra þeirra barna sem reyndust 

vera með miðlungs eða mikla kyngingartregðu upplifði vanda sem tengdist matmálstímum barnsins. 

                                                        
2 Orðið klínískt vísar til skipulagðrar upplýsingaöflunar eða sjúkdómsgreiningar í raunverulegum aðstæðum sem unnin er af 

fagfólki og byggir á athugun og meðferð frekar en tilraunum eða kenningum (Oxford dictionaries, e.d.). 



 

  

29 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að mögulega vanmeti foreldrar alvarleika kyngingartregðunnar og 

telji hann jafnvel eðlilegan hluta fötlunarinnar. Þar sem miklar líkur eru á því að börn með CP séu með 

kyngingartregðu telja höfundar vænlegast fyrir fagfólk að hefja skimun eins fljótt og auðið er. Ekki sé 

æskilegt að bíða eftir því að forsjáraðilar lýsi yfir áhyggjum af kyngingarvanda hjá barninu. Með því að 

fylgjast með matmálstíma hjá barninu er hægt að sjá klínísk merki um kyngingartregðu á öllum stigum 

kyngingar án mikils inngrips. Þegar slík merki sjást ætti að vísa barninu áfram í nánari athugun á 

kyngingu og taka í framhaldi af því ákvörðun um meðferðarleið. Þegar grunur leikur á vanda á kokstigi 

kyngingar er mikilvægt að grípa inn í snemma vegna hættu á ásvelgingu.  

1.5 Þjónusta vegna kyngingartregðu hjá börnum með CP   
Þar sem kyngingartregða er algeng meðal barna með CP er nauðsynlegt að vera vakandi og skima 

eftir einkennum eins og kostur er (Calis o.fl., 2008). Stuðningur fagaðila er nauðsynlegur til að bæta 

líðan og aðstoða fjölskyldur barna með CP og hefur þannig bein áhrif á lífsgæði þeirra (Chen o.fl., 

2014). Foreldrar þekkja börnin sín best og árangur fagfólks er háður stuðningi frá þeim. Því þarf 

fagfólk að veita foreldrum ráðleggingar og upplýsingar um bestu mögulegu þjónustu sem í boði er fyrir 

barnið þeirra. Upplýsingar ættu einnig að vera aðgengilegar á opinberum stöðum (Dare og 

O'Donovan, 2002).    

Í eigindlegri rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2011), á viðhorfi foreldra til meðferðarþjónustu 

sem fötluð börn þeirra fá á Íslandi, kom ýmislegt jákvætt fram en einnig kom fram að ýmsu var 

ábótavant. Almennt fannst foreldrum skorta samvinnu á milli fagaðila þar sem þeir þurftu oft að leita 

þjónustu á mörgum mismunandi stöðum. Þeim fannst þeir þurfa að bera upplýsingar á milli fagaðila og 

segja sögu sína margsinnis. Þeim fannst jafnframt vanta skýr markmið og leiðsögn frá fagaðilum og 

betri upplýsingar um það sem framtíðin gæti borið í skauti sér fyrir barnið. 

1.5.1 Þverfagleg nálgun og teymisvinna 
Til að tryggja sem bestan árangur í greiningu og meðferð hjá börnum með flókin læknisfræðileg 

vandamál er þverfaglegt teymi sérfræðinga talinn vera besti kosturinn. Slík nálgun getur auðveldað 

barni og fjölskyldu þess að fá sem mest út úr lífi og starfi (Solveig Sigurðardóttir, 2003). Talið er 

æskilegt að slíkt teymi sé starfandi á stofnunum þar sem sérfræðingar sjá um greiningu og meðferð á 

börnum með kyngingartregðu. Með þverfaglegri nálgun er átt við teymi sérfræðinga sem vinnur saman 

að lausn á læknisfræðilegu vandamáli. Þar fær hver sérfræðingur tækifæri til að deila sérþekkingu 

sinni og um leið taka á móti og virða skoðanir annarra meðlima teymisins. Þverfagleg nálgun gefur 

sérfræðingum möguleika á að samræma ráðgjöf og meðferð og nálgast skyld vandamál frá ólíkum 

sjónarhornum. Slík nálgun gefur fjölskyldum barnanna jafnframt betri möguleika á að mynda sér 

skoðun á og skilja ráðleggingar sem þau hafa fengið frá ýmsum fagaðilum og eru oft á tíðum ólíkar. 

Séu þverfagleg teymi ekki starfandi er æskilegt að gott upplýsingaflæði sé á milli fagaðila og þeir 

hvattir til samvinnu eins og mögulegt er (American Speech-Language-Hearing Association, e.d.; 

Arvedson, 2006; Arvedson og Brodsky, 2002).  

Greining og meðferð hjá einstaklingum með kyngingartregðu krefst aðkomu fjölmargra 

sérfræðinga; til dæmis talmeinafræðinga, röntgenlækna, hjúkrunarfræðinga, 
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meltingarfærasérfræðinga, háls- nef- og eyrnalækna, taugalækna, félagsráðgjafa, næringarfræðinga, 

iðjuþjálfa o.fl. Talmeinafræðingar gegna mikilvægu hlutverki í greiningarferlinu og ráðleggja meðal 

annars um aðferðir til að bæta kyngingu og vísa einstaklingum áfram í frekari greiningu hjá 

sérfræðingum ef þurfa þykir. Hlutverk talmeinafræðinga er jafnframt að sinna forvörnum með því að 

veita fræðslu, bæði til þeirra sem eru í hættu á að fá kyngingartregðu og annarra fagmanna (American 

Speech-Language-Hearing Association, e.d.; Pitcher o.fl., 2014). Talmeinafræðingar og 

næringarfræðingar geta tekið sameiginlega ákvörðun um næringu sem hæfir barni með CP og 

kyngingartregðu. Næringarfræðingar geta til að mynda komið með ráðleggingar varðandi 

næringarinnihald og tegund næringar á meðan talmeinafræðingar taka ákvarðanir um áferð fæðu og 

vökva út frá alvarleika kyngingartregðunnar (Reilly o.fl., 2000).  

1.5.1.1 Hlutverk sérfræðinga í kyngingarteymi 
Arvedson og Brodsky (2002) settu saman lista yfir sérfræðinga sem gætu tilheyrt kyngingarteymi. 

Listann má sjá í töflu 2 en hann er byggður á reynslu þeirra frá Childrens´s Hospital of Buffalo í 

Bandaríkjunum og er hugsaður til hliðsjónar, en aðkoma sérfræðinga er breytileg eftir þörfum hvers 

einstaklings.  

Tafla 2. Hlutverk sérfræðinga í kyngingarteymi. Taflan sýnir hvaða sérfræðingar ættu að tilheyra 
kyngingarteymi, og hlutverk þeirra. Tafla frá Arvedson og Brodsky (2002).  

Sérfræðingur Hlutverk í kyngingarteymi 

Talmeinafræðingur Virkur meðstjórnandi teymis. Sér um að 
skipuleggja fundi og ráðstefnur reglulega 

 Kyngingarmat  
 Kyngingarmyndataka (ásamt röntgenlækni) 
 Kyngingarspeglun (ásamt háls-, nef- og 

eyrnalækni) 
 Þjálfun vöðva á munnsvæði 
Barnalæknir  Meðstjórnandi teymis 
 Greining og meðferð á taugaþroska barna 
Háls-, nef- og eyrnalæknir (HNE) Skoðun á efri öndunarvegi 
 Nákvæmt mat á öndunarvegi 
 Kyngingarspeglun (ásamt talmeinafræðingi) 
 Meðferð við slefi, ásvelgingu, bakflæði o.fl. 
Meltingarfærasérfræðingur Greining og meðferð á kvillum í meltingarfærum 
 Magaspeglun 
 Næringarfræðileg vandamál (ásamt 

næringarfræðingi) 
Næringarfræðingur Greining á næringarþörf 
 Aðferðir við fæðugjöf 
Iðjuþjálfi Greining og ráðgjöf við stöðu og styrk  
Félagsráðgjafi eða hjúkrunarfræðingur Samræmir heimaþjónustu og aðra þjónustu 
Barnaskurðlæknir (ef þarf) Skurðaðgerðir á kvillum í meltingarfærum 
Sálfræðingur Greining og meðferð á sálfræðivanda 
Taugalæknir/taugaskurðlæknir Greining og meðferð á taugafræðilegum kvillum 
Sérfræðingur í lungnalækningum Greining og meðferð í neðri öndunarvegi  
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1.5.2 Greining og meðferð vegna kyngingartregðu hjá börnum með CP  

Ákvarðanir varðandi kyngingu og næringu hjá börnum með CP þarf að taka snemma, eða um leið og 

einkenni kyngingartregðu koma fram (Arvedson, 2013; Arvedson og Brodsky, 2002; Reilly o.fl., 2000). 

Dagsform barnanna getur verið mjög breytilegt til dæmis vegna þreytu og fylgiraskana á borð við flog. 

Þegar tekin er ákvörðun um meðferðarleið þarf að hafa í huga að börn með CP geta verið tilbúin að 

nærast um munn suma daga en ekki aðra (Arvedson, 2013). Ekki er raunhæft fyrir öll börn með CP að 

nærast um munn en þó er sjaldgæft að þau megi ekki fá neitt um munn. Markmiðið ætti að vera að 

leyfa barninu að kynnast því að hluta til ef mögulegt er og taka þátt í matmálstímum með fjölskyldunni 

þrátt fyrir að það nærist ekki um munn, enda getur slíkt aukið lífsgæði þeirra (Arvedson, 2013; Pitcher 

o.fl., 2014; Reilly o.fl., 2000).  

1.5.2.1 Greining  
Áður en kyngingartregða er meðhöndluð hjá börnum með CP er mikilvægt að fyrir liggi ítarleg greining 

sem gerð er af fagfólki með þekkingu og reynslu af slíku. Skilgreina þarf vandann og greina orsök 

hans með viðeigandi greiningartækjum (Arvedson, 2013; Arvedson og Brodsky, 2002; Reilly o.fl., 

2000). 

1.5.2.1.1 Klínísk athugun  
Þegar gerð er klínísk athugun á barni með CP í tengslum við kyngingartregðu er mikilvægt að skrá 

góðar bakgrunnsupplýsingar og sjúkrasögu og spyrja forsjáraðila meðal annars um mötun og 

matmálstíma þess. Þá þarf að meta næringu barnsins og vöxt (þyngd og hæð) og gera nákvæma 

líkamsskoðun. Gera þarf athugun á talfærum þar sem meðal annars er skoðuð virkni tungu, góms, 

vara og munnvatnskirtla. Auk þess þarf að meta samdrátt vöðva í koki, starfsemi barkakýlis og 

öndunarfæra og viðbrögð við skynáreiti á munnsvæði (t.d. bragð, hitastig og áferð fæðu) (Logemann, 

1998). Einnig getur verið gagnlegt að fylgjast með matmálstíma barnsins (Selley o.fl., 2001). Til að 

greina kyngingartregðu á kok- og vélindastigi er ítarlegri kyngingarrannsókn nauðsynleg (Arvedson, 

2006; Pitcher o.fl., 2014). 

1.5.2.1.2 Greining með tækjum 
Æskilegt er að börn sem sýna einkenni kyngingartregðu eða hafi sögu um lungnasýkingar vegna 

ásvelgingar fari í kyngingarrannsókn, til dæmis VFSS-kyngingarmyndatöku (e. videofluoroscopic 

swallow study) eða FEES-kyngingarspeglun (e. flexible endoscopic examination of swallowing) 

(Arvedson, 2006). Kyngingarmyndataka er útbreidd rannsókn á kyngingartregðu og er talin áhrifarík 

leið til að meta kyngingu á munnstigi, kokstigi og vélindastigi. Kyngingarmyndataka er jafnframt 

árangursrík aðferð til að sjá hve mikið magn fæðu fer ofan í lungu við ásvelgingu, hvort breytingar á 

setstöðu barns eða áferð fæðu hafi áhrif á kyngingu og hvort leifar sitji eftir í munni og/eða koki. 

Kyngingarspeglun hentar vel þegar skoða á vandamál á kokstigi kyngingar, efri öndunarveg og 

raddbönd. Kostir kyngingarspeglunar umfram kyngingarmyndatöku eru meðal annars þeir að fólk er 

ekki útsett fyrir röntgengeisla (eins og í kyngingarmyndatöku), gefinn er „eðlilegur“ matur en ekki 

skuggaefni (e. barium sulfate) eins og í kyngingarmyndatöku, og hægt er að framkvæma rannsóknina 
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nánast hvar sem er (e. bedside) þar sem speglunartæki eru oft færanleg (American Speech-

Language-Hearing Association, e.d.; Arvedson, 2006, 2013; Plante og Beeson, 2008; Scott o.fl., 

1998).  

 

1.5.2.2 Meðferð  
Sú meðferðarleið sem valin er þarf að taka mið af frumþörfum barnsins, þ.e. að halda opnum 

öndunarvegi, viðhalda góðri næringu og vexti og auk þess vera eins ánægjuleg og streitulaus fyrir 

barnið og forsjáraðila þess og mögulegt er (Bell og Samson-Fang, 2013). Upplýsa þarf forsjáraðila vel 

um stöðu mála og þá meðferðarleið sem valin hefur verið. Samþykki þeirra þarf að liggja fyrir því ef 

skoðanir þeirra eru virtar er líklegra að árangur náist (Reilly o.fl., 2000). Eftir að meðferð hefst þarf að 

hafa eftirlit með barninu og endurmeta árangur reglulega (Arvedson, 2013; Arvedson og Brodsky, 

2002).  

Meðferð getur meðal annars miðast við að laga setstöðu barnsins (stöðu höfuðs og bols) þegar 

það borðar, breyta áferð, þykkt eða hitastigi fæðu og vökva, velja mataráhöld við hæfi og gera æfingar 

til að auka styrk og liðleika hreyfinga á munnsvæði undir leiðsögn sérfræðinga (Bell og Samson-Fang, 

2013; Pitcher o.fl., 2014). Æfingar sem ætlaðar eru til að auka styrk vöðva í vörum, tungu og kjálka 

hafa þó verið gagnrýndar og gagnsemi þeirra dregin í efa. Frekari rannsókna á slíkri þjálfun er því þörf 

(Arvedson, 2013). Stærð og samloðun tuggu getur skipt máli fyrir kyngingu hjá börnum með CP þar 

sem erfiðara getur reynst að kyngja þunnum vökva en þykkum og mörg börn eiga auðveldara með litla 

tuggu en stóra (Santos o.fl., 2012). Stundum nægja þessir þættir ekki en þá gæti þurft að grípa til 

annarra úrræða til dæmis með því að orku- eða næringarbæta fæðu og vökva eða gefa lyf. Í sumum 

tilfellum er nauðsynlegt að grípa inn í með sondu, tímabundið eða til lengri tíma (American Speech-

Language-Hearing Association, e.d.; Arvedson, 2013; Bell og Samson-Fang, 2013; Plante og Beeson, 

2008; Reilly o.fl., 2000; Vernon-Roberts o.fl., 2010; World health organization, 2007).  

1.5.2.2.1 Næringargjöf um sondu 
Rannsóknir sýna að næringargjöf um sondu geti bætt næringu, vöxt og almenna heilsu hjá börnum 

með CP og alvarlega kyngingartregðu (Arrowsmith o.fl., 2010; Dahlseng o.fl., 2012; Sullivan o.fl., 

2005). Þó getur reynst erfitt fyrir fjölskyldur barna með CP að taka ákvörðun um að næra barnið í 

gegnum sondu því að athöfnin að borða hefur félagslega og siðferðislega merkingu fyrir marga. Af 

þeim sökum er mikilvægt að fagfólk nálgist foreldra og forsjáraðila varfærnislega, séu til staðar og 

upplýsi um kosti og galla slíkrar ísetningar (Bell og Samson-Fang, 2013; Craig o.fl., 2003; Mahant o.fl., 

2011).  

Craig o.fl. (2003) gerðu eigindlega rannsókn á viðhorfi foreldra barna með taugasjúkdóma til 

fæðugjafar um sondu. Niðurstöður leiddu í ljós að margir foreldrar litu á næringargjöf um sondu sem 

uppgjöf og höfðu áhyggjur af neikvæðum áhrifum á nánd milli foreldra og barns, matmálstíma með 

fjölskyldunni, upplifun barns af bragði og áferð fæðu og félagslegri þátttöku barnsins. Foreldrar töldu 

mikilvægt að fá ítarlegri upplýsingar um næringargjöf um sondu fyrr í ferlinu og að greining á 

kyngingarvanda barnsins ætti að vera hluti af sjúkdómsgreiningu þess.  

Þegar ákvörðun er tekin um að setja upp sondu hjá barni með CP er ýmislegt sem þarf að hafa í 
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huga. Þarmastarfsemi barnsins þarf að vera eðlileg. Fæðugjöf um munn þarf að teljast ófullnægjandi 

og hafa neikvæð áhrif á næringu og vöxt barnsins, þrátt fyrir fæðubótargjöf og ráðleggingar frá 

fagaðilum. Þegar um alvarlega kyngingartregðu er að ræða getur næringargjöf um sondu komið 

algerlega í staðinn fyrir fæðugjöf um munn. Í þeim tilfellum þar sem barnið getur nærst um munn en 

næring og vöxtur þess er ófullnægjandi, getur sondan virkað sem fæðubót (Arvedson, 2013; Bell og 

Samson-Fang, 2013; The American society for parenteral and enteral nutrition, 2002).  

Val á sondu fer meðal annars eftir því hvort hún er ætluð til næringargjafar í lengri eða skemmri 

tíma. Nefsonda (NG) (e. nasogastric tube) hentar frekar til notkunar í skamman tíma (< 30 daga) þar 

sem hún er tiltölulega auðveld í uppsetningu, ódýr og hefur frekar fáar og vægar hliðarverkanir. Gallar 

nefsondu eru þeir að hún er áberandi, hún stíflast auðveldlega, auðvelt er að kippa henni úr óviljandi 

og hún getur valdið óþægindum og pirringi hjá barninu. Sonda í gegnum kviðvegg (PEG) (e. 

percutaneous endoscopic gastromomy) hentar frekar til notkunar í lengri tíma (> 30 daga) þar sem 

hún er þægilegri í notkun en nefsondan, hún þarfnast ekki stöðugs eftirlits og er ekki eins sýnileg 

(American Gastroenterological Association, 1994; Bell og Samson-Fang, 2013; Bryon, 2000; The 

American society for parenteral and enteral nutrition, 2002). 

1.5.3 Þjónusta fyrir börn með CP og kyngingartregðu á Íslandi 
Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er meðal annars að veita börnum með CP á 

forskólaaldri snemmtæka íhlutun og varpa ljósi á fylgiraskanir hreyfihömlunarinnar, þá aðallega 

raskanir sem tengjast boðskiptum, hegðun og vitsmunaþroska. Undanfarin ár hafa fá úrræði verið 

vegna kyngingarvanda hjá þessum hópi barna innan stofnunarinnar. Nýlega varð þó breyting á og í 

dag er börnum með slíkan vanda vísað til talmeinafræðinga á Landspítala til frekari greiningar og 

ráðgjafar (Solveig Sigurðardóttir, munnleg heimild, 3. janúar 2015). Upplýsingar liggja ekki á lausu um 

það hvort aðrir aðilar sinni greiningu og/eða ráðgjöf á kyngingartregðu hjá börnum með CP á Íslandi.  

1.6 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hlutfall greindrar kyngingartregðu hjá börnum með CP á 

Íslandi, hvort börnin hafi sýnt einkenni kyngingartregðu þrátt fyrir að vera ekki greind með slíka og 

hvort samband væri á milli tegundar og útbreiðslu hreyfihömlunar og kyngingartregðu. Einnig var 

skoðuð sú þjónusta og ráðgjöf sem stóð börnum með CP og forsjáraðilum þeirra til boða varðandi 

kyngingartregðu og hvort og þá hvernig hún hafi nýst þeim. Rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi:  

1. Hversu stórt hlutfall barna með CP greinist með kyngingartregðu? 

2. Geta einkenni kyngingartregðu verið til staðar hjá börnum með CP sem ekki hafa fengið 

formlega greiningu á kyngingartregðu? 

3. Er samband milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og kyngingartregðu? 

4. Hvaða þjónusta er í boði fyrir börn með CP og kyngingartregðu? 

a. Hver er upplifun forsjáraðila barna með CP af þjónustu vegna kyngingartregðu? 

b. Hvaða þjónustu myndu forsjáraðilar barna með CP vilja fá vegna kyngingartregðu?  
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2 Efni og aðferðir 

2.1  Rannsóknarsnið 
Um er að ræða þversniðsrannsókn þar sem lýsandi aðferðafræði var beitt við úrvinnslu gagna (e. non-

experimental) og úrtakið var hentugleikaúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Spurningalisti var notaður til að afla gagna þar sem flestar spurninganna voru lokaðar og töldust til 

megindlegrar aðferðafræði. Einnig voru nokkrar opnar spurningar sem töldust til eigindlegrar 

aðferðafræði og hálf-opnar spurningar sem eru í raun blanda af megindlegri og eigindlegri 

aðferðafræði. 

2.2 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru forsjáraðilar barna með CP sem fædd eru á árunum 2005–2010. 

Upplýsingar (kennitölur barna og forsjáraðila) voru fengnar hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 

Þar sem tiltölulega fá börn eru fædd með CP ár hvert voru nokkrir árgangar valdir. Þannig fengust fleiri 

þátttakendur og úrtakið því líklegra til að gefa betri mynd af þýðinu.   

2.3 Mælitæki 
Rafrænn spurningalisti var valinn fyrir þessa rannsókn, gerður með LimeSurvey-forritinu á vefnum 

kannanir.is, en hann er nafnlaus og ópersónugreinanlegur. Slíkur spurningalisti er tiltölulega einfaldur í 

framkvæmd og úrvinnslu, hentaði vel til að afla þeirra upplýsinga sem þurfti fyrir rannsóknina og 

þátttakendahópinn auk þess sem hann gaf möguleika á skjótum svörum. Þá var inngrip í líf 

þátttakenda og aðstæðna lítið og kostnaður í lágmarki (Dollaghan, 2008; Vísindasiðanefnd, 2011).  

Spurningalistinn samanstóð af 36 spurningum, 29 lokuðum, þremur opnum og fjórum hálf-

opnum. Stór hluti spurninganna (u.þ.b. 20) var fenginn með góðfúslegu leyfi úr lokaverkefni Ingunnar 

Högnadóttur (2012) til M.S.-gráðu í talmeinafræði, Tíðni og eðli kyngingar- og fæðuinntökuvandamála 

meðal fyrirbura fæddra fyrir 34. viku meðgöngu, og þær aðlagaðar að þessu verkefni. Með leyfi frá Dr. 

Ellen Fung var jafnframt tekið mið af spurningalista sem var sérstaklega gerður fyrir rannsókn hennar 

og samstarfsmanna, Feeding Dysfunction is Associated with Poor Growth and Health Status in 

Children with Cerebral Palsy, frá árinu 2002. Aðrar spurningar voru búnar sérstaklega til fyrir þessa 

rannsókn. Listinn var forprófaður af tveimur nemum í talmeinafræði.  

 Svarmöguleikar við lokuðum og hálfopnum spurningum í listanum voru ýmist á raðkvarða, 

flokkunarkvarða eða fimm til átta punkta nafnkvarða (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningarnar skiptust 

niður í þrjá flokka; almennar upplýsingar, spurningar um kyngingu og spurningar um þjónustu vegna 

kyngingarvanda. Í kaflanum almennar upplýsingar voru tvær lokaðar spurningar; í þeirri fyrri var spurt 

hvort barnið hafi verið greint með kyngingarvanda en í þeirri síðari var spurt um tegund CP 

hreyfihömlunar hjá barninu. Í kaflanum spurningar um kyngingu voru alls 23 spurningar, þar af voru 20 

lokaðar, tvær opnar og ein hálf-opin. Svarmöguleikar við fyrstu 18 spurningunum um kyngingu voru 

oftast; aldrei verið vandamál, fyrsta árið, eftir eins árs aldur, barnið á enn í vanda og veit ekki. Þá 

komu tvær opnar spurningar þar sem forsjáraðilar voru annars vegar beðnir um að nefna mat eða 

drykk sem barnið á erfitt með að borða/drekka og hins vegar mat eða drykk sem barnið á auðvelt með 
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að borða/drekka. Því næst komu spurningar um það hvort þyngd og hæð barnsins væru innan 

eðlilegra marka en svarmöguleikar við þeim spurningum voru já, nei og veit ekki. Að lokum var spurt 

hvort barnið hafi fengið lungnasýkingu. Svarmöguleikar við þeirri spurningu voru nei, aldrei, já, einu 

sinni, já, tvisvar eða oftar og veit ekki. Í kaflanum spurningar um þjónustu vegna kyngingarvanda voru 

alls 11 spurningar; sex lokaðar, fjórar hálf-opnar og ein opin. Fyrstu tvær spurningarnar snéru að því 

hvort og þá hvernig kyngingarrannsókn barnið hafi farið í. Þá komu þrjár spurningar um sondunotkun 

þar sem spurt var hvort barnið hafi fengið sondu, hvernig sondu það hafi þá fengið og hver upplifun 

forsjáraðila væri af áhrifum sondu á líðan barnsins. Því næst komu spurningar um þá aðstoð/ráðgjöf 

sem forsjáraðilar hafi fengið varðandi kyngingarvanda barnsins, hvar sú aðstoð/ráðgjöf hafi verið 

fengin, hversu aðgengileg þeim þætti þjónusta fagaðila vera vegna kyngingarvanda barnsins, hversu 

ánægð þau væru með hana og hvert þau myndu leita ef upp kæmi kyngingarvandi hjá barninu. Með 

síðustu spurningunni, sem var opin, var forsjáraðilum gefinn kostur á að koma á framfæri skoðunum 

sínum um þá þjónustu sem þau hafa/hafa ekki fengið vegna kyngingarvanda barnsins. 

2.4 Framkvæmd 
Eðli og umfang rannsóknarinnar var slíkt að tilkynna þurfti um hana hjá Persónuvernd (S6808/2014) 

og auk þess sækja um leyfi fyrir henni til Persónuverndar (2014030597ÞS/--), Vísindasiðanefndar 

(VSN-14-055) og rannsóknanefndar á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Haft var samband við 

samtökin CP Ísland þar sem rannsóknin var kynnt fyrir félagsmönnum.  

Til að sannreyna að þátttakendur hentuðu sem úrtak (væru á lífi og byggju hérlendis) var 

kennitölum þeirra flett upp í Þjóðskrá líkt og gert er ráð fyrir í 28. grein laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga (77/2000). Eftir að það hafði verið sannreynt var forsjáraðilum flett upp í 

símaskrá, hringt í þá og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Þeir sem samþykktu þátttöku fengu 

sendan spurningalista í tölvupósti ásamt formlegu kynningarbréfi og nánari upplýsingum um 

rannsóknina. Að tveimur vikum liðnum var ítrekunarbréf sent í tölvupósti til forsjáraðila. Viku síðar var 

forsjáraðilum sendur annar tölvupóstur þar sem þakkað var fyrir þátttöku í rannsókninni. Litið var svo á 

að þátttaka í rannsókninni (svör við spurningum) jafngilti upplýstu samþykki og því var þess ekki aflað 

sérstaklega. Niðurstöður og persónuupplýsingar voru geymdar í læstri hirslu meðan á rannsókn stóð 

og að henni lokinni. Þeim verður eytt innan fimm ára líkt og íslensk lög um eyðingu rannsóknargagna 

gera ráð fyrir. Við gerð handrits að símtali til forsjáraðila, kynningarbréfs með spurningalista og 

ítrekunarbréfs var stuðst við áðurnefnda rannsókn Ingunnar Högnadóttur til M.S.-gráðu í talmeinafræði 

(2012) og kafla Grétars Þórs Eyþórssonar (2013) í bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna.  

2.5 Tölfræðileg úrvinnsla 
Gögn úr lokuðum spurningum voru flutt í tölfræðiforritið R til úrvinnslu þar sem þau voru greind með 

lýsandi tölfræði og reiknuð var fylgni (r) og marktekt (p) með Pearson´s fylgnistuðlinum. Gögnin voru 

jafnframt flutt yfir í Microsoft Excel 2010 töflureikni og höfð til hliðsjónar við gerð á töflum auk þess 

sem öll önnur gröf3 voru gerð þar. Svör við opnum spurningum voru skráð nákvæmlega og niðurstöður 

                                                        
3 Önnur gröf en það sem sýndi dreifingu fjölda einkenna, en það var gert í tölfræðiforritinu R. 
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úr þeim tvinnaðar inn í niðurstöðu- og umræðukafla ritgerðarinnar. Svarmöguleikar við spurningum á 

spurningalistanum sem tengdust einkennum kyngingartregðu voru númeraðir frá 0-3. 

Svarmöguleikarnir aldrei verið vandamál og veit ekki fengu númerið 0, fyrsta árið fékk númerið 1, eftir 

eins árs aldur fékk númerið 2 og svarmöguleikinn vandi enn til staðar fékk númerið 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

37 

3 Niðurstöður 
Skýrt verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar í sömu röð og markmið og rannsóknarspurningar voru 

settar fram í inngangi ritgerðarinnar. Niðurstöður voru fengnar með rafrænum spurningalista sem 

sendur var til forsjáraðila barna með CP hreyfihömlun. Alls fengust netföng hjá forsjáraðilum 47 barna 

af þeim 49 sem voru á listanum (95,5%). Svör bárust frá forsjáraðilum 32 barna eða 68% þeirra sem 

fengu spurningalistann sendan. Þegar spurningalistunum var svarað voru börnin á aldursbilinu þriggja 

ára og tíu mánaða og níu ára og átta mánaða.  

3.1 Hlutfall barna með CP sem greinist með kyngingartregðu 
Í fyrstu rannsóknarspurningu var spurt um hlutfall barna með CP sem greinist með kyngingartregðu. 

Allir þátttakendur í rannsókninni (forsjáraðilar barnanna) svöruðu þessari spurningu og samkvæmt 

niðurstöðum hafa 12,5% (n=4) barnanna verið greind með kyngingartregðu. 

3.2 Einkenni kyngingartregðu hjá börnum með CP sem ekki hafa fengið 
formlega greiningu á slíkum vanda 

Í annarri rannsóknarspurningu var spurt hvort einkenni kyngingartregðu gætu verið til staðar hjá 

börnum með CP sem ekki hafa fengið formlega greiningu á kyngingartregðu. Öll gögn sem snúa að 

einkennum miðast því við þau 28 börn sem ekki höfðu verið greind með kyngingartregðu. Af þeim 

reyndust 78,6% (n=22) sýna eitt eða fleiri einkenni kyngingartregðu á einhverjum tímapunkti.4 Dreifing 

einkenna reyndist mjög mikil eða frá engu einkenni að 17, eins og sjá má á mynd 10 hér að neðan 

(meðaltal 2,154 og staðalfrávik 1,405). Lungnasýkingar voru einungis flokkaðar sem einkenni 

kyngingartregðu þegar barn hafði fengið slíka tvisvar sinnum eða oftar5, en það átti við um 21,4% 

(n=6) þeirra barna í rannsókninni sem ekki höfðu verið greind með kyngingartregðu. 

 

 

 

 

                                                        
4 Þegar talað er um á einhverjum tímapunkti er átt við svarmöguleika á spurningalistanum sem voru; fyrir eins árs aldur, eftir 

eins árs aldur eða einkenni enn til staðar. 
5 Svarmöguleikar sem tengdust spurningu um lungnasýkingu á spurningalistanum voru aldrei, einu sinni og tvisvar sinnum eða 

oftar. Miðað við öll börn í rannsókninni höfðu 34,4% (n=11) þeirra fengið lungnasýkingar á einhverjum tímapunkti, þar af 28,1% 

(n=9) tvisvar sinnum eða oftar. 
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Mynd 10. Dreifing á fjölda einkenna kyngingartregðu. Myndin sýnir dreifingu á fjölda einkenna hjá 
þeim börnum sem ekki hafa verið greind með kyngingartregðu. Um er að ræða einkenni 
sem börnin sýndu á einhverjum tímapunkti en þau voru frá engu einkenni að 17 
einkennum.  

Einkenni kyngingartregðu sem börnin sýndu á einhverjum tímapunkti voru einnig flokkuð eftir tíðni og 

staðsetningu. Flest þeirra flokkuðust undir einkenni í munni en af þeim var algengast að barninu 

svelgist oft á þegar það drekkur (46,4%, n=13), að barnið slefaði mikið (42,9%, n=12) og að barnið 

kúgist á meðan það borðar eða drekkur (42,9%, n=12). Næstflest voru einkenni af öðrum toga en af 

þeim var algengast að barnið væri lengi að borða (50,0%, n=14). Jafnmörg voru einkenni í koki og 

einkenni í öndunarfærum. Af einkennum í koki var algengast að barnið hósti eða ræski sig eftir að hafa 

kyngt mat eða drykk (14,3%, n=4) og að barnið sé lengi að koma kyngingu af stað eftir að matur er 

kominn í munn (14,3%, n=4). Af einkennum í öndunarfærum var algengast að barnið fengi 

lungnasýkingar (21,4%, n=6) og að það ætti erfitt með að anda (21,4%, n=6). Fæst voru einkenni í 

meltingarvegi enda einungis eitt einkenni sem tilheyrði þeim flokki, en það var að barnið kasti upp eftir 

að hafa borðað eða drukkið (39,3%, n=11). Ítarlegri niðurstöður má sjá í töflu 3.   
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Tafla 3. Algengi og staðsetning einkenna. Taflan sýnir hvar í kyngingarferlinu einkenni 
kyngingartregðu koma fram 6  og fjölda barna sem sýndu þau einkenni á einhverjum 
tímapunkti, þrátt fyrir að hafa ekki verið greind með kyngingartregðu.   

 Fjöldi          Hlutfall 

Einkenni í munni 
Barninu svelgist oft á þegar það drekkur 
Barnið slefar óeðlilega mikið 

 
13                         46,4% 
12                         42,9% 

 

Barnið kúgast á meðan það borðar eða drekkur 
Barnið á í erfiðleikum með að halda vökva inni í munni 

12                         42,9% 
11                         39,3% 

Matur hrekkur oft ofan í barnið 
Barnið á í erfiðleikum með að halda mat inni í munni þegar það tyggur 

 9                          32,1% 
7                           25,0% 

Barnið á í erfiðleikum með að hreinsa burt matarleifar úr munni eftir að hafa kyngt 5                           17,9% 
Barnið hóstar eða ræskir sig á meðan það er með mat eða drykk í munninum 

Einkenni í koki 
4                           14,3% 
 

Barnið hóstar eða ræskir sig eftir að hafa kyngt mat eða drykk 
Barnið er lengi að koma kyngingu af stað eftir að matur er kominn í munn 

4                           14,3% 
4                           14,3% 

Rödd barnsins verður rám eftir að hafa borðað eða drukkið 2                            7,1% 

Einkenni í meltingarvegi  
Barnið kastar upp eftir að hafa borðað eða drukkið 11                         39,3% 

Einkenni í öndunarfærum  
Barnið hefur fengið lungnasýkingu  6                          21,4% 
Barnið á í erfiðleikum með að anda meðan það borðar eða drekkur 
Það hryglir í barninu eftir að hafa borðað eða drukkið 

 6                          21,4% 
 1                            3,6% 

Einkenni af öðrum toga 
Barnið er lengi að borða (hver matmálstími varir lengur en 30 mín.) 
Þyngd barnsins er utan eðlilegra marka 
Matmálstímar með barninu eru streituvaldandi 
Hæð barnsins er utan eðlilegra marka 

 
14                         50,0% 
7                           25,0% 
6                           21,4% 
5                          17,9% 

Barnið safnar mat í kinnarnar 4                           14,3% 
Barnið verður pirrað þegar það borðar eða drekkur 3                           10,7% 

 

Pearson´s fylgnistuðullinn var notaður til að reikna fylgni (r) og marktekt (p) á milli fjölda einkenna 

kyngingartregðu og eftirtalinna breyta; tegundar CP, þyngdar, hæðar, lungnasýkinga, sonduísetningar, 

kyngingarrannsókna og hvort leitað hafi verið eftir aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins 

(n=2). Alls sjö barnanna (25%) voru með fjórlömun sem er alvarlegasta tegund CP. Miðað við 95% 

öryggismörk reyndist meðalsterk jákvæð fylgni (r=0,31) vera á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og 

tegundar og útbreiðslu CP sem var þó ekki marktæk (p=0.106). Forsjáraðilar tveggja barna (7,14%) 

höfðu leitað aðstoðar/ráðgjafar vegna kyngingarvanda og var fylgnin við fjölda einkenna 

kyngingartregðu sterk jákvæð og marktæk (r=0,43 og p=0,021). Fylgnin milli fjölda einkenna 

kyngingartregðu og hæðar var einnig sterk jákvæð og marktæk (r=0,47 og p=0,012) en fimm barnanna 

(17,9%) voru utan eðlilegra marka í hæð. Þá reyndist fylgnin milli einkenna kyngingartregðu og 

lungnasýkinga einnig sterk jákvæð og marktæk (r=0,61 og p=0,001) og höfðu sex barnanna (21,4%) 

fengið lungnasýkingu tvisvar sinnum eða oftar. Þá sýndu niðurstöður mjög sterka jákvæða fylgni á milli 

fjölda einkenna kyngingartregðu og þyngdar (r=0,78) sem reyndist einnig marktæk (p=0,000). Sjö börn 

(25%) voru undir eðlilegum mörkum í þyngd. Engin fylgni var á milli fjölda einkenna kyngingartregðu 

                                                        
6 Við flokkun á einkennum var tekið mið af rannsókn Ingunnar Högnadóttur (2012).  
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og kyngingarrannsókna (r=0.08 og p=0,706) eða fjölda einkenna kyngingartregðu og sonduísetningar 

(r=-0,1 og p=0,598). Alls höfðu tvö barnanna farið í kyngingarrannsókn og 16 barnanna höfðu fengið 

sondu að minnsta kostu einu sinni. Niðurstöður má sjá á mynd 11 hér að neðan.  

 

 

Mynd 11. Fylgni og marktekt. Myndin sýnir fylgni (r) og marktekt (p) á milli fjölda einkenna 
kyngingartregðu og sjö mismunandi breyta sem reiknaðar voru með Pearson´s 
fylgnistuðlinum. Ein stjarna merkir marktekt við 95% öryggismörk, tvær stjörnur marktekt 
við 99% öryggismörk og þrjár stjörnur tákna marktekt við 99,99% öryggismörk. 

Forsjáraðilar 11 barna nefndu dæmi um mat eða drykk sem barnið ætti í erfiðleikum með. Flest 

barnanna áttu erfitt með að borða fæðu með grófri áferð eins og kjöt, cheerios, (ristað) brauð og kex 

og auk þess fæðu með mismunandi áferð, til dæmis kjöt með mjúku grænmeti og örður í jógúrti. 

Mauka þurfti allan mat hjá tveimur barnanna, eitt barn þoldi illa mjólkurvörur og eitt til viðbótar átti erfitt 

með að borða banana vegna áferðarinnar. Forsjáraðilar 12 barna nefndu dæmi um mat eða drykk sem 

barnið átti auðveldast með að borða. Flest barnanna áttu auðveldast með að borða brauð, 

morgunkorn, jógúrt, grauta, egg, grænmeti, ávexti, ís, skyr, næringardrykki, banana, fisk, búðing, 

brauð, vatn og mjólk. Forsjáraðilar tveggja barna sögðu að þau ættu auðveldast með að borða 

stappaða og maukaða fæðu. Forsjáraðilar tveggja barna sögðu að vel gengi að gefa barninu flestar 

tegundir af mat og drykk en annar þeirra sagði barnið þó ekki vilja hvað sem er. Forsjáraðili eins barns 

sagði það ekki tyggja vel og því þyrfti að gefa því litla skammta af grænmeti, væri það hrátt. 
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3.3 Samband milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og 
einkenna kyngingartregðu 

Í þriðju rannsóknarspurningu var spurt hvort samband væri á milli tegundar og útbreiðslu CP 

hreyfihömlunar og kyngingartregðu. Spurt var hvaða tegund CP einkenni barnið og miðast niðurstöður 

við öll börn í rannsókninni. Eins og sjá má á mynd 12 tilheyrðu flest börnin flokki helftarlömunar eða 

alls 40,6% (n=13). Næstflest börn voru í flokki fjórlömunar, eða 28,1% (n=9), og næstfæst börn 

tilheyrðu flokki tvenndarlömunar, eða 21,9% (n=7). Eitt barn tilheyrði öðrum flokkum svo sem flokkum 

ranghreyfinga- eða slingurlömunar. 

 

 
Mynd 12. Tegund CP hreyfihömlunar. Myndin sýnir hvaða tegund hreyfihömlunar einkennir börnin í 

rannsókninni.   

Til að skoða sambandið á milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og einkenna 

kyngingartregðu var reiknuð fylgni (r) og marktekt (p) með Pearson´s fylgnistuðlinum. Niðurstöður 

miðast við þau 28 börn í rannsókninni sem ekki höfðu verið greind með kyngingartregðu en þær sýndu 

meðalsterka jákvæða fylgni (r=0,31) sem ekki var marktæk (p=0,106) eins og má sjá á mynd 11 í kafla 

3.2.     

3.4 Þjónusta fyrir börn með CP og kyngingartregðu  
Í fjórðu rannsóknarspurningu var spurt um þá þjónustu sem væri í boði fyrir börn með CP og 

kyngingartregðu, hver upplifun forsjáraðila barna með CP hafi verið af þjónustu vegna kyngingartregðu 

og hvaða þjónustu forsjáraðilar barna með CP myndu vilja fá vegna kyngingartregðu barna sinna.  

Forsjáraðilar voru spurðir að því hvort barnið hafi farið í kyngingarrannsókn (röntgen eða 

speglun). Niðurstöður sýndu að tvö börn (6,3%) höfðu farið í slíka rannsókn og í báðum tilfellum var 

um röntgenrannsókn að ræða. Forsjáraðilar annars barnsins sögðu í athugasemd að niðurstöður 

hefðu komið vel út hjá barninu þó að það hafi átt erfitt með að drekka úr pela og kyngja í aðdraganda 

hennar. Þeir hafi jafnframt hug á að senda barnið aftur í slíka rannsókn. Engin fylgni reyndist vera á 
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milli fjölda einkenna kyngingartregðu og þess hvort barnið hafi farið í kyngingarrannsókn (r=0.08 og 

p=0,706), eins og sjá má á mynd 11.    

Forsjáraðilar allra barna í rannsókninni, að einu undanskildu, svöruðu fyrstu spurningunni á 

spurningalistanum sem tengdist sondunotkun barnanna. Niðurstöður má sjá á mynd 13 en svör þeirra 

gáfu til kynna að meirihluti barnanna, eða 56,3% (n=18) þeirra, hafi fengið sondu einu sinni eða oftar. 

Engin fylgni reyndist vera á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og sondunotkunar hjá þeim börnum 

sem ekki höfðu verið greind með kyngingartregðu (r=-0,1 og p=0,598), líkt og sjá má á mynd 11.  

 

 
Mynd 13. Sonduísetning. Myndin sýnir hlutfall og fjölda þeirra barna í rannsókninni sem hafa fengið 

sondu á einhverjum tímapunkti.  

Þeir forsjáraðilar sem sögðu barnið þeirra hafa fengið sondu einu sinni eða oftar voru spurðir um 

tegund sondu sem barnið hafði fengið. Í ljós kom að langflest þeirra eða 50% (n=9) höfðu fengið 

nefsondu (NG) eins og mynd 14 sýnir.  

 

 

Mynd 14. Tegund sondu. Á myndinni má sjá fjölda og hlutfall barna í rannsókninni sem hafa fengið 
nefsondu, magasondu og munnsondu.  
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Athugasemdir varðandi sondunotkun bárust frá forsjáraðilum 83,3% (n=15) þeirra barna sem höfðu 

fengið sondu einu sinni eða oftar. Þau 13 börn sem höfðu fengið nefsondu og/eða magasondu höfðu 

fengið hana á fyrstu dögum/vikum ævinnar, ýmist á vökudeild/gjörgæslu og/eða vegna þess að barnið 

var fyrirburi. Aðeins eitt barn reyndist enn vera með sondu en í því tilfelli var um magasondu (PEG) að 

ræða. Forsjáraðilar fengu jafnframt tækifæri til að lýsa upplifun sinni af því hvaða áhrif það hafi haft 

fyrir barnið að fá næringu í gegnum sondu. Niðurstöður gáfu til kynna að upplifun forsjáraðila alls 

44,4% (n=8) barna sem höfðu fengið sondu einu sinni eða oftar hafi verið jákvæð í garð fæðugjafar í 

gegnum sondu. Enginn þeirra lýsti neikvæðri upplifun af slíkri þjónustu. Ítarlegri niðurstöður má sjá í 

töflu 4 hér fyrir neðan.  

Tafla 4. Áhrif sonduísetningar á líðan barnsins. Í töflunni má sjá hver upplifun forsjáraðila var í garð 
fæðugjafar barnsins um sondu. 

 Fjöldi                                    Hlutfall 

Mjög jákvæð 6                                           33,3%  
Frekar jákvæð 2                                           11,1% 
Hvorki jákvæð né neikvæð 4                                           22,2% 
Frekar neikvæð 0                                                0% 
Mjög neikvæð 0                                                0% 

 

Forsjáraðilar allra barnanna í rannsókninni svöruðu spurningu um það hvort þeir hefðu fengið 

aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins. Eins og sjá má á mynd 15 höfðu forsjáraðilar tveggja 

barna (6,3%) fengið slíka aðstoð/ráðgjöf. Annar þeirra fékk aðstoð/ráðgjöf hjá talmeinafræðingi en 

hinn hjá sérfræðingi í háls-, nef- og eyrnalækningum.  

 

 

Mynd 15. Aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins. Myndin sýnir fjölda og hlutfall forsjáraðila 
sem hafa fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins. Einnig má sjá fjölda og 
hlutfall þeirra sem fengu ekki aðstoð en hefðu viljað fá aðstoð og þeirra sem töldu enga 
þörf á slíkri þjónustu.  
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Forsjáraðilar allra barnanna í rannsókninni svöruðu því hvert þeir myndu leita ef upp kæmi 

kyngingarvandi hjá barninu. Flestir sögðust myndu leita til Barnaspítala Hringsins (n=12 eða 37,5%) 

eða sérfræðilæknis (n=10 eða 31,3%). Alls 21,9% (n=7) sögðust ekki vita hvert þeir ættu að leita. 

Ítarlegri niðurstöður má sjá í töflu 5 hér fyrir neðan. Þeim var jafnframt gefinn kostur á að koma með 

athugasemdir og nýttu forsjáraðilar þriggja barna sér það tækifæri. Tveir þeirra sögðust leita fyrst til 

taugalæknis barna og annar þeirra sagðist ekki hafa vitað að hægt væri að fá meiri aðstoð varðandi 

slíkan vanda. Sá þriðji sagðist myndu ráðfæra sig fyrst við sjúkraþjálfara sem þekkti vel til barna með 

CP eða leita til heimilislæknis.  

Tafla 5. Þjónustuaðilar. Taflan sýnir hvert forsjáraðilar myndu leita ef upp kæmi kyngingarvandi hjá 
barni þeirra. 

 Fjöldi                                       Hlutfall 

Barnaspítali Hringsins  
Sérfræðilæknir                                                                            

12                                             37,5% 
10                                             31,3% 

Ungbarnaeftirlit á vegum heilsugæslu  1                                                3,1% 
Talmeinafræðingur 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

1 3,1% 
0                                                   0% 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ)  
Iðjuþjálfi 

0 0% 
0                                                   0% 

 

Forsjáraðilar voru spurðir hversu aðgengileg þeim þætti þjónusta fagaðila sem hafa með 

kyngingarvanda að gera. Líkt og sjá má í töflu 6 taldi enginn forsjáraðili þjónustuna vera aðgengilega 

en alls fannst forsjáraðilum 15,6% (n= 5) barna þjónustan vera óaðgengileg.  

  

Tafla 6. Aðgengi að þjónustu fagaðila. Taflan sýnir hve aðgengileg forsjáraðilum barna með CP finnst 
þjónusta fagaðila vera sem hafa með kyngingarvanda að gera.  

 Fjöldi                                    Hlutfall 

Mjög aðgengileg 0                                                0% 
Frekar aðgengileg 0                                                0% 
Hvorki aðgengileg né óaðgengileg 4                                            12,5% 
Frekar óaðgengileg 1                                             3,1% 
Mjög óaðgengileg 4                                            12,5% 

 

Forsjáraðilar tveggja barna svöruðu því hve ánægðir þeir væru með þá aðstoð/ráðgjöf almennt sem 

þeir hafi fengið í tengslum við kyngingarvanda barnsins. Forsjáraðilar annars barnsins sem svöruðu 

sögðust vera mjög ánægðir með þá aðstoð/ráðgjöf sem þeir hafi fengið og forsjárðilar hins barnsins 

sögðust hvorki vera ánægðir né óánægðir með aðstoðina/ráðgjöfina. 

Að lokum fengu forsjáraðilar tækifæri til að koma á framfæri skoðunum sínum um þá 

aðstoð/ráðgjöf sem þau hafa/hafa ekki fengið vegna kyngingarvanda barnsins. Fimm þeirra nýttu sér 

það tækifæri og þegar svör þeirra voru dregin saman má sjá að forsjáraðilar þriggja barna virðast ekki 

hafa áttað sig á að þau einkenni sem barnið sýndi væru mögulega tilkomin vegna kyngingarvanda. 

Forsjáraðilar hinna tveggja barnanna töldu að fræðslu, eftirfylgni og þjálfun fyrir börn með slíkan vanda 
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væri ábótavant á Íslandi. Í öðru tilfellinu lýsa forsjáraðilar reynslu sinni af því þegar barnið fór á spítala 

í USA með bráða lungnabólgu. Þar hafi verið gerð athugasemd við ástand barnsins og tekin 

kyngingarmynd þar sem í ljós kom ásvelging á vökva í lungu. Forsjáraðilar hins barnsins myndu vilja 

sjá lausnir og áætlun varðandi tyggingu sem mögulega yrði gerð í samráði við leikskólann. 
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4 Umræða 
Helstu niðurstöður sýndu að fá börn í rannsókninni höfðu verið greind með kyngingartregðu þó stór 

hluti þeirra hafi sýnt allt að 17 einkenni kyngingartregðu á einhverjum tímapunkti. Marktæk fylgni 

fannst á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og hæðar, þyngdar og lungnasýkinga. Þá gefa 

niðurstöður vísbendingu um samband á milli tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og 

kyngingartregðu sem var þó ekki marktækt. Þrátt fyrir að mörg barnanna sýndu einkenni 

kyngingartregðu á einhverjum tímapunkti fannst forsjáraðilum 23 þeirra ekki vera þörf á að leita eftir 

aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins. Forsjáraðilar sjö barna vissu ekki hvert skyldi leita 

vegna kyngingarvanda barnsins, forsjáraðilum fimm barna fannst þjónustan vera óaðgengileg og 

engum fannst hún aðgengileg.   

4.1 Hlutfall barna með CP sem greinist með kyngingartregðu 
Einungis fjögur af þeim 32 börnum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu verið greind með 

kyngingartregðu, eða 12,5%. Ef skoðaðar eru erlendar rannsóknir í þessu samhengi má sjá að hlutfall 

barna með CP sem greind hafa verið með kyngingartregðu er mjög á reiki, eða frá 19–99% (Andrew 

og Sullivan, 2010; Arvedson og Brodsky, 2002; Benfer o.fl., 2013; Calis o.fl., 2008; Parkes o.fl., 2010). 

Hlutfall íslenskra barna með CP og kyngingartregðu er því nokkuð lægra en sést hefur erlendis. 

Ákveðin vitundarvakning hefur átt sér stað síðustu ár og áratugi, bæði hér á landi og erlendis. Áður var 

kyngingartregða talin eðlilegur hluti taugasjúkdóma á borð við CP hreyfihömlun en með aukinni 

þekkingu og reynslu fagfólks hefur greiningum og meðferðarúrræðum fjölgað (Arvedson og Brodsky, 

2002). En betur má ef duga skal því að alvarleg kyngingartregða getur ógnað heilsu, lífsgæðum og 

jafnvel lífi fólks (Berker og Yalcin, 2010; Blair o.fl., 2001; Brooks o.fl., 2014; Erasmus o.fl., 2012; Reilly 

o.fl., 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003; Strauss o.fl., 2008). Í rannsókn Craig o.fl. (2003) kemur fram 

að greining á kyngingarvanda barnsins ætti að vera hluti af sjúkdómsgreiningu þess. Erfitt er að svara 

því hvers vegna hlutfall greindra tilfella á kyngingartregðu hjá börnum með CP er lægra á Íslandi en í 

öðrum löndum. Ein skýringin gæti verið sú að þegar rannsóknin var gerð voru börnin tæplega fjögurra 

ára til tæplega tíu ára gömul. Nokkur hluti barna með CP fæðist léttburar eða fyrirburar og þurfa jafnvel 

mikla læknisfræðilega aðstoð fyrstu daga/vikur lífsins (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig 

Sigurðardóttir, 2003). Því er óvíst að forsjáraðilar muni nákæmlega eftir því hvort barnið hafi verið 

greint með kyngingartregðu eða ekki. Þá gæti hluti af skýringunni tengst því að í þessari rannsókn var 

einungis stuðst við spurningalista sem sendur var til forsjáraðila. Mjög misjafnt er hvaða aðferðir og 

matstæki eru notuð í heiminum til að greina kyngingartregðu og lítið samræmi virðist vera þar á 

(Dahlseng o.fl., 2012). Í sumum rannsóknum er gerð líkamsskoðun á börnunum á meðan aðrar eru 

afturvirkar.7 Þá er algengt að rannsóknir styðjist við ýmsar gerðir matslista og/eða spurningalista til 

forsjáraðila. Í mörgum rannsóknum er framangreindum aðferðum blandað saman. Að lokum má benda 

á að kyngingarvandi barna með CP hreyfihömlun hefur lítið verið skoðaður hér á landi síðustu ár. Það 

gæti að einhverju leyti skýrt lægra hlutfall greininga.  

                                                        
7 Í slíkum rannsóknum eru gögn skoðuð sem til eru fyrir.  
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4.2 Einkenni kyngingartregðu hjá börnum með CP sem ekki hafa fengið  
formlega greiningu á slíkum vanda 

Samkvæmt niðurstöðum úr þessari rannsókn virðist kyngingartregða vera til staðar hjá fjölda barna 

með CP á Íslandi, þrátt fyrir að þau hafi ekki fengið formlega greiningu á slíkum vanda. Niðurstöður úr 

þeim fylgniútreikningum sem snúa að einkennum miðast við þau 28 börn sem ekki höfðu verið greind 

með kyngingartregðu. Þegar fjöldi einkenna kyngingartregðu hjá þessum börnum er skoðaður má sjá 

að 78,6% (n=22) þeirra hafa sýnt allt að 17 einkenni á einhverjum tímapunkti. Þar af höfðu 21,4% 

(n=6) þeirra fengið lungnasýkingu tvisvar eða oftar en eins og áður hefur komið fram er lungnasýking 

eitt alvarlegasta einkenni kyngingartregðu (Arvedson, 2013; Pitcher o.fl., 2014). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna kyngingartregðu sem vangreint vandamál hjá börnum 

með CP (Calis o.fl., 2008).  

Niðurstöður sýndu að algengustu einkenni kyngingartregðu hjá börnunum sem komu fram á 

einhverjum tímapunkti voru; barnið er lengi að borða (einkenni af öðrum toga), barnið kúgast á meðan 

það borðar eða drekkur (einkenni í munni), barninu svelgist oft á þegar það drekkur (einkenni í munni) 

og barnið slefar óeðlilega mikið (einkenni í munni). Gisel o.fl. (2000) telja að ef barnið er lengi að 

borða gæti það bent til kyngingartregðu. Ef barnið kúgast á meðan það borðar eða drekkur gæti það 

tengst ofurnæmu snertiskyni á munnsvæði (Arvedson, 2013; Pitcher o.fl., 2014). Ef barninu svelgist oft 

á þegar það drekkur gæti vökvi farið ofan í lungu þegar það kyngir, en slíkt getur valdið 

lungnasýkingum og ógnað heilsu og lífi barnsins (Blair o.fl., 2001). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

mjög algengt er að vökvi valdi ásvelgingu og því þarf að taka slík einkenni alvarlega (van den Engel-

Hoek o.fl., 2014). Ekki þarf að teljast óeðlilegt að barn slefi á fyrsta aldursári og jafnvel lengur enda 

tengist það oft á tíðum tanntöku. Þó hafa rannsóknir sýnt fram á að hjá börnum með CP hreyfihömlun 

getur slef verið vegna kyngingartregðu í 10–58% tilfella (Erasmus o.fl., 2012). Það getur meðal annars 

orsakast af slappleika í vöðvum sem taka þátt í kyngingu, ofurnæmu snertiskyni á munnsvæði eða 

ýktu bitviðbragði (Arvedson, 2013; Pitcher o.fl., 2014). Þá er gerður greinarmunur á slefi sem fer út um 

munn (e. anterior) og slefi sem rennur ofan í kok (e. posterior), mögulega í lungu og gæti valdið 

ásvelgingu (Erasmus o.fl., 2012). 

Jákvæð og marktæk fylgni mældist á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og hæðar (sterk) og 

þyngdar (mjög sterk) hjá þeim börnum sem ekki hafa verið greind með kyngingartregðu. Það segir 

okkur að því fleiri einkenni kyngingartregðu sem börnin sýndu á einhverjum tímapunkti því meiri líkur 

voru á að þau væru undir eðlilegum mörkum í hæð og þyngd. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart 

enda í takt við niðurstöður annarra rannsókna (Fung o.fl., 2002; Motion o.fl., 2002; Rogers, 2004). Þær 

eru þó markverðar og undirstika mikilvægi þess fyrir börn með CP hreyfihömlun að fá hæfilegt magn 

orku- og næringarefna (Bell og Samson-Fang, 2013; Pitcher o.fl., 2014; Stewart og McKain, 2009; 

Sullivan, 2009). Ef börnin nærast ekki og vaxa eðlilega aukast líkur á vanlíðan og sjúkdómum sem 

hefur veruleg áhrif á líf barnsins og fjölskyldu þess (Andrew og Sullivan, 2010; Marchand, 2009). 

Einnig reyndist vera jákvæð og marktæk fylgni á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og 

lungnasýkinga (sterk) og er það í samræmi við aðrar rannsóknir (Fung o.fl., 2002).   



 

  

48 

Flest barnanna áttu auðveldara með að tyggja/kyngja mjúkri eða maukaðri fæðu en harðri og 

kekkjóttri. Einnig áttu sum börn það til að hafna fæðu vegna áferðar en þetta kemur heim og saman 

við einkenni kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun (Arvedson, 2013; Pitcher o.fl., 2014).  

4.3 Tengsl tegundar og útbreiðslu CP hreyfihömlunar og 
kyngingartregðu 

Flest barnanna í rannsókninni tilheyrðu flokki spastískrar lömunar, eða 90,6% (n=29). Þar af tilheyrðu 

40,6% (n=13) þeirra undirflokknum (e. subtype) helftarlömun, 28,1% (n=9) tilheyrðu undirflokknum 

fjórlömun og 21,9% (n=7) tilheyrðu undirflokknum tvenndarlömun. Einungis eitt barn (3,1%) tilheyrði 

flokkum ranghreyfinga- eða slingurlömunar. Þessum niðurstöðum svipar til þess sem sést í öðrum 

sambærilegum rannsóknum, íslenskum og erlendum, þar sem 70–80% barna eru talin tilheyra flokki 

spastískrar lömunar. Þó er hlutfallið ívið hærra í þessari rannsókn. Hlutfall barna sem tilheyra 

undirflokkum spastískrar lömunar er einnig nokkuð svipað í þessari rannsókn og öðrum, þar sem 

algengt er að 28–30% þeirra hafi fjórlömun og 13–55% tvenndarlömun. Hlutfall barna með 

helftarlömun var örlítið hærra í þessari rannsókn en erlendum, eða 18–36%, þó að ekki muni miklu þar 

á. Þá er hlutfall barna í flokki ranghreyfinga- eða slingurlamana yfirleitt svipað og hér sést, eða um 1–

15% (Berker og Yalcin, 2010; Cans, 2000; Solveig Sigurðardóttir, 2003; Solveig o.fl., 2008).  

Þegar reiknuð var fylgni á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og tegundar og útbreiðslu CP 

hreyfihömlunar var miðað við þau börn í rannsókninni sem ekki höfðu verið greind með 

kyngingartregðu. Meðalsterk jákvæð fylgni reyndist vera á milli tegundar og útbreiðslu CP 

hreyfihömlunar og kyngingartregðu sem reyndist þó ekki marktæk. Fylgni á milli þessara þátta segir 

okkur að því alvarlegri fötlun sem börnin eru með því fleiri einkenni kyngingartregðu sýna þau. Þessar 

niðurstöður eru í takt við niðurstöður erlendra rannsókna (Arvedson, 2013; Benfer o.fl., 2013, 2014; 

Fung o.fl., 2002; Minciu, 2012; Parkes o.fl., 2010; Solveig Sigurðardóttir, 2003; Wong o.fl., 2012). Þar 

sem niðurstöðurnar reyndust ekki marktækar er þó ekki hægt að útiloka að þetta samband sé komið til 

af tilviljun.  

 Einungis eitt barn í rannsókninni tilheyrði flokki ranghreyfinga- eða slingurlömunar en það er 

jafnframt eitt af þeim fjórum börnum í rannsókninni sem greint hafði verið með kyngingartregðu. Barnið 

sýndi alls 12 einkenni kyngingartregðu á einhverjum tímapunkti. Þar af hafði það tvisvar sinnum eða 

oftar fengið lungnasýkingu. Forsjáraðilar lýstu því að mauka þyrfti allan mat fyrir barnið. Þó hafði 

barnið hvorki farið í kyngingarrannsókn né fengið sondu. Þrátt fyrir það segja forsjáraðilar að þeir 

hefðu viljað fá aðstoð vegna kyngingarvanda barnsins. Ekki er ástæða til þess að ætla að forsjáraðilar 

hafi merkt við rangan flokk CP hreyfihömlunar í spurningalistanum þó að ekki sé heldur unnt að útiloka 

þann möguleika. Þrátt fyrir að einungis sé um eitt barn að ræða sýnir það mikilvægi þess að skoða öll 

börn með CP með tilliti til kyngingartregðu, ekki einungis þau sem eru mikið fötluð. Enda benda 

niðurstöður rannsókna til þess að kyngingartregða geti einnig verið til staðar hjá börnum með vægt CP 

(Arvedson, 2013; Benfer o.fl., 2013, 2014; Fung o.fl., 2002; Wong o.fl., 2012).  
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4.4 Þjónusta fyrir börn með CP og kyngingartregðu 
Þrátt fyrir að stór hluti barna í rannsókninni hafi sýnt eitt eða fleiri einkenni kyngingartregðu á 

einhverjum tímapunkti, höfðu einungis tvö þeirra farið í kyngingarrannsókn. Því kemur ekki á óvart að 

engin fylgni hafi fundist í þessari rannsókn á milli einkenna kyngingartregðu og kyngingarrannsókna.8 

Eins og áður hefur komið fram er tíðni kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun nokkuð há 

eða 19–99% (Andrew og Sullivan, 2010; Arvedson, 2013; Arvedson og Brodsky, 2002; Benfer o.fl., 

2013; Calis o.fl., 2008; Parkes o.fl., 2010). Rannsóknir leggja áherslu á mikilvægi þess að hafa augun 

opin og skima eftir einkennum kyngingartregðu hjá börnum með CP, ekki síst vegna þess að 

ásvelging getur verið hljóðlát (án varnarviðbragða). Sýni barnið einkenni kyngingartregðu á kokstigi 

þurfi að grípa inn í strax og senda barnið í kyngingarrannsókn (American Speech-Language-Hearing 

Association, e.d.; Arvedson, 2013; Calis o.fl., 2008; Erasmus o.fl., 2012; Logemann, 1998; Pitcher 

o.fl., 2014; Plante og Beeson, 2008; Sullivan, 2009; van den Engel-Hoek o.fl., 2014). Ótækt er að 

fullyrða um ástæðu þess að svo fá börn í rannsókninni hafi farið í kyngingarrannsókn. Mögulega hafa 

börnin farið í kyngingarrannsókn á fyrstu dögum/vikum ævinnar þó að forsjáraðilar muni ekki eftir því. 

Þó verður það að teljast ólíklegt þar sem um töluvert inngrip er að ræða og líklegra að þeir muni eftir 

slíku. Ein ástæðan gæti verið skortur á alþjóðlegum viðmiðum eins og áður hefur verið fjallað um og 

skýrum og samræmdum vinnureglum tengdum greiningu á kyngingartregðu hjá börnum með CP 

(Dahlseng o.fl., 2012). Enn fremur er sá möguleiki fyrir hendi að skortur hafi verið á sérhæfðri 

þekkingu og reynslu hjá fagfólki á kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun á Íslandi enda 

lítið verið rannsakað hér á landi áður.  

Engin fylgni fannst á milli fjölda einkenna 9  kyngingartregðu og sondunotkunar í þessari 

rannsókn en það er á skjön við rannsókn Fung o.fl. (2002) þar sem marktæk fylgni fannst á milli 

alvarleika kyngingarvanda og notkunar á sondu. Hafa ber í huga að stór hluti barna í rannsókninni 

hafði einu sinni eða oftar fengið næringu um sondu og flest þeirra fengu sondu á fyrstu dögum/vikum 

ævinnar og það á vökudeild/gjörgæslu og/eða vegna þess að barnið var fyrirburi. Ólíklegt verður að 

teljast að börnin hafi verið komin með greiningu á CP á fyrstu dögum lífsins. Því er líklegt að sú 

næringargjöf sem þau fengu um sondu þá hafi verið hluti af stöðluðum vinnubrögðum fyrir börn með 

hverskonar frávik og/eða erfiðleika við að nærast. Vegna þess hve litla athygli kyngingartregða hjá 

börnum með CP hefur fengið hér á landi undanfarin ár er sá möguleiki fyrir hendi að þörfin fyrir 

fæðugjöf um sondu hafi ekki verið metin á markvissan hátt eftir því sem börnin urðu eldri og einkenni 

kyngingartregðu ekki skoðuð sérstaklega. Ýmis úrræði eru til vegna kyngingartregðu hjá börnum með 

CP hreyfihömlun og ekki þurfa öll börn að fá sína helstu næringu um sondu. Engu að síður þarf að 

hafa í huga rannsóknir og almennar ráðleggingar sem benda á að jafnvel tímabundin næringargjöf um 

sondu getur bætt heilsu, vöxt og almenna líðan barna með CP (Arrowsmith o.fl., 2010; Arvedson, 

2013; Bell og Samson-Fang, 2013; Dahlseng o.fl., 2012; Plante og Beeson, 2008; Reilly o.fl., 2000; 

Sullivan o.fl., 2005; The American society for parenteral and enteral nutrition, 2002; Vernon-Roberts 

                                                        
8 Þegar reiknuð var fylgni á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og kyngingarrannsókna var einungis um tvö börn að ræða.   
9 Því fleiri sem einkenni kyngingartregðu eru, því alvarlegri er kyngingartregðan. Þó geta fá einkenni einnig bent til alvarlegrar 

kyngingartregðu.  
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o.fl., 2010). Þar sem svo mörg barnanna í þessari rannsókn sýna enn einkenni kyngingartregðu 

tæplega fjögurra ára til tæplega tíu ára gömul er ekki hægt að útiloka að þörfin fyrir inngrip með 

næringargjöf um sondu sé mögulega enn til staðar hjá einhverjum börnum með CP á Íslandi, hvort 

sem það sé til lengri eða styttri tíma. Ef ítarlegar upplýsingar um næringargjöf um sondu væru kynntar 

fyrir forsjáraðilum fyrr í ferlinu myndi það auðvelda þeim að taka upplýsta ákvörðun ef/þegar að því 

kemur að barnið þeirra þurfi á slíkri þjónustu að halda (Craig o.fl., 2003). Upplifun forsjáraðila barna í 

rannsókninni af næringargjöf um sondu var almennt jákvæð. Það gæti bent til þess að faglega hafi 

verið staðið að ráðgjöf til forsjáraðila við ísetningu sondunnar, en það er mjög mikilvægt þegar staðið 

er frammi fyrir ákvörðun sem slíkri (Bell og Samson-Fang, 2013; Craig o.fl., 2003; Mahant o.fl., 2011). 

Fylgnin á milli fjölda einkenna kyngingartregðu og aðstoðar/ráðgjafar vegna kyngingartregðu var 

sterk jákvæð og marktæk. Þó skal hafa í huga að einungis höfðu forsjáraðilar tveggja barna í 

rannsókninni fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda. Forsjáraðilar annars barnsins fóru til 

talmeinafræðings og sögðust ánægðir með þá aðstoð/ráðgjöf sem þeir hafi fengið þar. Forsjáraðilar 

hins barnsins leituðu til sérfræðings í háls-, nef- og eyrnalækningum og sögðust hvorki vera ánægðir 

né óánægðir með þá aðstoð/ráðgjöf. Ekki kom á óvart hve stór hluti forsjáraðila sagðist myndu leita 

aðstoðar hjá Barnaspítala Hringsins eða sérfræðilækni ef til þess kæmi. Líklegt verður að teljast að 

vegna fötlunar barnanna hafi forsjáraðilar oft þurft að leita til þessara aðila, enda eiga börn með CP oft 

við margþætt læknisfræðileg vandamál að etja (Arvedson og Brodsky, 2002). Forvitnilegt var að sjá að 

einungis forsjáraðilar eins barns sögðust myndu leita aðstoðar hjá talmeinafræðingi ef upp kæmi 

kyngingarvandi hjá barninu. Þangað til nýlega hafa talmeinafræðingar þurft að sækja menntun sína út 

fyrir landsteinana og því hafa starfandi talmeinafræðingar verið fáir hér á landi hingað til. Þekking 

almennings á störfum þeirra hefur því heldur ekki verið ljós en í samvinnu við annað fagfólk er þeirra 

hlutverk mikilvægt í greiningu, ráðgjöf og forvörnum vegna kyngingarvanda (American Speech-

Language-Hearing Association, e.d.; Pitcher o.fl., 2014). Þá kom nokkuð á óvart að enginn sagðist 

myndu leita til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins ef upp kæmi vandamál með kyngingartregðu 

hjá barninu en öllum börnum með meðfætt form af CP á Íslandi er vísað þangað. Ómögulegt er að 

segja til um ástæðu þess að enginn hafi leitað þangað en samkvæmt lögum um Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins er hlutverk stofnunarinnar meðal annars að sjá um frumgreiningu fötlunar, draga 

úr afleiðingum röskunarinnar og vísa áfram til annarra sérfræðinga eftir því sem þurfa þykir (lög um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). Mögulega gæti það tengst því hve fá úrræði vegna 

kyngingarvanda hjá börnum með CP hafa verið síðustu ár, innan stofnunarinnar og í samfélaginu öllu 

(Solveig Sigurðardóttir, munnleg heimild, 3. janúar 2015).  

Forsjáraðilar 23 barna sáu enga þörf fyrir að leita eftir aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda 

barnsins. Þessar niðurstöður eru nokkuð markverðar í ljósi þess að 16 af þeim börnum höfðu sýnt eitt 

til 15 einkenni á einhverjum tímapunkti. Þar af höfðu fjögur þeirra fengið lungnasýkingu tvisvar eða 

oftar. Þá var áhugavert að sjá að forsjáraðilar sjö barna vissu ekki hvert þeir ættu að leita ef upp kæmi 

kyngingarvandi hjá barninu og forsjáraðilar sjö barna til viðbótar sögðust hafa viljað fá aðstoð en ekki 

fengið. Þá fannst engum forsjáraðilum þjónusta fagaðila sem hafði með kyngingarvanda barnsins að 

gera vera aðgengileg og fimm þeirra fannst þjónustan vera óaðgengileg. Forsjáraðilum fjögurra barna 

til viðbótar fannst þjónustan hvorki vera aðgengileg né óaðgengileg. Erfitt er að segja til um skýringar 
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þess að forsjáraðilar töldu ekki ástæðu til að leita aðstoðar/ráðgjafar vegna þeirra einkenna sem 

börnin sýndu. Mögulega hafa þeir ekki áttað sig á því að um raunverulegt vandamál hafi verið að ræða 

eða ekki vitað hvert ætti að leita. Hugsanlega benda þessar niðurstöður til þess að upplýsingar séu 

ekki nægilega áberandi um það hvert skuli leita ef upp komi slíkur vandi. Mjög mikilvægt er að slíkar 

upplýsingar séu aðgengilegar og hafðar á opinberum stöðum svo að forsjáraðilar og aðrir eigi auðvelt 

með að nálgast þær (Dare og O'Donovan, 2002).  

Líkt og greint var frá í niðurstöðum komu forsjáraðilar fimm barna með athugasemdir varðandi 

þá aðstoð/ráðgjöf sem þau hafa fengið/hafa ekki fengið vegna kyngingarvanda barnsins. Af svörum 

þeirra að dæma virðast þeir ekki þekkja einkenni kyngingartregðu nægilega vel og upplýsingar um 

slíkt ekki verið aðgengilegar. Því virðist sem almennt þekkingarleysi og skortur á úrræðum vegna 

kyngingarvandamála hjá börnum með CP hafi ríkt á Íslandi undanfarin ár. Það kemur heim og saman 

við rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2011) þar sem fram kom að foreldrum fatlaðra barna á Íslandi 

þótti skorta samvinnu á milli fagaðila og betri upplýsingar til foreldra um mögulegar framtíðarhorfur 

barnsins. Þverfagleg samvinna er lykilatriði í þjónustu við börn með svo margþætt læknisfræðileg 

vandamál og fjölskyldur þeirra (Calis o.fl., 2008; Solveig Sigurðardóttir, 2003; Wong o.fl., 2012). Þær 

jákvæðu breytingar sem nýlega hafa orðið á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, í tengslum við 

greiningu og ráðgjöf á kyngingarvanda hjá börnum með CP hreyfihömlun í samvinnu við Landspítala, 

leiða vonandi til bættrar þjónustu við þennan hóp barna.  

4.5 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 
Fjölda erlendra rannsókna er að finna á kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi í tengslum við börn með CP en engin þeirra hefur snúið 

sérstaklega að kyngingartregðu. Í þessu rannsóknarverkefni er að finna nokkuð ítarlega samantekt á 

rannsóknum sem gerðar hafa verið í tengslum við kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun. 

Þar er að finna fjölda nýrra rannsókna í bland við þær sem eldri eru. Þátttaka í rannsókninni var 

nokkuð góð (68%) og því ættu niðurstöður að endurspegla ágætlega stöðu kyngingartregðu hjá 

íslenskum börnum með CP hreyfihömlun á aldrinum þriggja ára og átta mánaða til níu ára og tíu 

mánaða. Þó ber að hafa í huga að svör við spurningalistanum byggja einungis á huglægu mati 

forsjáraðila en ekki nákvæmum greiningum fagfólks. Ekki er heldur ljóst hver (móðir, faðir eða aðrir) 

hafi svarað listanum, hvort einn forsjáraðili eða fleiri hafi svarað honum eða hvort sá sem svaraði 

honum hafi verið helsti umönnunaraðili eða tengst barninu minna. Ýmislegt fleira er vert að hafa í huga 

þegar niðurstöður úr rannsókninni eru túlkaðar. 

Sum þeirra einkenna sem spurt var um í spurningalistanum geta komið til af öðru en 

kyngingartregðu. Til að mynda er ekki óeðlilegt að börn slefi á fyrstu aldursárum. Einnig geta börn 

fengið lungnasýkingar án þess að um ásvelgingu á fæðu eða vökva sé að ræða. Þó er nauðsynlegt að 

vera vakandi fyrir slíku þar sem um hljóðláta ásvelgingu gæti verið að ræða. Þetta endurspeglar 

mikilvægi skimunar því að þó að barn hafi einungis eitt einkenni kyngingartregðu getur það nægt til að 

hafa neikvæð áhrif á lífsgæði og jafnvel ógnað lífi þess (Benfer o.fl., 2013).  

Þrátt fyrir að algengi og staðsetning einkenna kyngingartregðu hafi verið flokkuð í ritgerðinni eftir 

því hvar í kyngingarferlinu þau koma fram er ekki víst að sú flokkun sé nægilega nákvæm. Í sumum 
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tilfellum er ekki ljóst hvaðan einkenni koma. Til dæmis getur verið að börn hósti og ræski sig vegna 

þess að fæða sitji föst við speldislág eða peruskot (einkenni í koki), eða vegna þess að fæða hafi farið 

ofan í lungu (einkenni í öndunarfærum) (Arvedson, 2006). 

Erfitt getur reynst að bera saman niðurstöður úr rannsóknum sem snúa að börnum með CP og 

kyngingartregðu. Svo virðist sem mismunandi aðferðir séu notaðar til að skilgreina flokka (e. subtypes) 

og alvarleika (e. severity) CP, orkuþörf barna og unglinga með CP og greina kyngingartregðu (Andrew 

og Sullivan, 2010; Bell og Samson-Fang, 2013; Colver o.fl., 2000; Solveig Sigurðardóttir o.fl., 2009; 

Stewart og McKain, 2009; Sullivan o.fl., 2005). Í þessari rannsókn var til að mynda einungis stuðst við 

spurningalista frá forsjáraðilum og ekki víst að það gefi nægilega góða mynd af stöðu 

kyngingarvandamála hjá börnum með CP á Íslandi. Eins og niðurstöður úr rannsókn Calis o.fl. (2008) 

gáfu til kynna eru foreldrar ekki endilega færir um að meta alvarleika þeirra einkenna kyngingartregðu 

sem barnið sýnir. Má því líta á þessa rannsókn sem grunn að frekari rannsóknum á sviðinu. 

Eftir á að hyggja hefði verið æskilegt að fá upplýsingar um grófhreyfifærni barnanna í 

rannsókninni samkvæmt GMFCS-flokkunarkerfinu. Sú matsaðferð er mikið notuð til að skilgreina 

hreyfifærni barna með CP nánar í rannsóknum, bæði erlendis og á Íslandi. Ásamt tegund og útbreiðslu 

einkenna CP hefðu þær upplýsingar gefið enn betri mynd af hreyfifærni barnanna en marktæk fylgni 

hefur fundist milli GMFCS-flokkunar, útbreiðslu einkenna og flokka hreyfihömlunar hjá börnum með 

CP (Gorter o.fl., 2004).  

Við greiningu gagna kom í ljós ákveðinn galli á mælitækinu sem varð til þess að einkenni fyrir 

eins árs aldur, einkenni eftir eins árs aldur og einkenni enn til staðar voru ekki skoðuð nánar heldur 

einungis talað um að einkenni komi fram á einhverjum tímapunkti. Við gerð spurningalistans sem 

notaður var í rannsókninni var rannsókn Ingunnar Högnadóttur (2012) höfð til hliðsjónar. Þar eru 

svarmöguleikar við flestum spurningum sem snúa að einkennum kyngingartregðu aldrei verið 

vandamál, fyrir eins árs aldur, fyrstu þrjá mánuðina, eftir eins árs aldur og vandi enn til staðar. Aldur 

barnanna í rannsókn Ingunnar var á bilinu eitt ár og níu mánuðir til tvö ár og níu mánuðir. Í þessari 

rannsókn voru börnin tæplega fjögurra ára til tæplega tíu ára sem er mun hærri aldur. Því er ljóst að 

svarmöguleikar á spurningalistanum í þessari rannsókn voru ekki tæmandi og gefa ekki nægilega 

góða mynd af því hvenær einkenni komu fram. Einnig þarf að hafa í huga að ekki er víst að 

forsjáraðilar barnanna muni eftir öllu því sem gerðist þegar barnið var á fyrstu aldursárum, enda langt 

um liðið hjá sumum. 
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5 Ályktanir 
Af niðurstöðum að dæma hafa fá börn í rannsókninni verið greind með kyngingartregðu þó að mörg 

þeirra hafi sýnt einkenni hennar á einhverjum tímapunkti. Því má áætla að kyngingartregða hjá 

börnum með CP hreyfihömlun sé vangreind hér á landi. Það er áhyggjuefni ef rétt reynist því að 

afleiðingar kyngingartregðu geta ekki einungis haft neikvæð áhrif á lífsgæði heldur ógnað heilsu og 

lífslíkum barna með CP. Í rannsókninni fannst samband á milli tegundar og útbreiðslu CP 

hreyfihömlunar og kyngingartregðu en það kemur heim og saman við erlendar rannsóknir á því sama. 

Í rannsókninni var jafnframt hægt að merkja einkenni kyngingartregðu hjá barni sem var með vægt 

CP, sem er einnig í takt við aðrar rannsóknir. Hvað þjónustu vegna kyngingartregðu fyrir börn með CP 

og forsjáraðila þeirra varðar virðist ýmsu vera ábótavant hér á landi. Einungis tvö börn höfðu farið í 

kyngingarrannsókn en slík rannsókn er nauðsynleg til þess að hægt sé að greina lungnasýkingar 

vegna ásvelgingar. Þó að stór hluti barnanna í rannsókninni hafi fengið næringargjöf um sondu einu 

sinni eða oftar var það í flestum tilfellum á fyrstu dögum/vikum lífsins og/eða vegna þess að barnið var 

fyrirburi. Vegna þess að CP hreyfihömlun er sjaldnast greind svo snemma er ólíklegt að sondan hafi 

tengst þeirri greiningu með beinum hætti.  

Það er áhyggjuefni að fáir forsjáraðilar sáu ástæðu til að leita sér aðstoðar vegna þeirra 

einkenna kyngingartregðu sem börnin svo greinilega sýndu. Einnig er áhyggjuefni að sjá hve margir 

forsjáraðilar; vissu ekki að einkenni barnanna bentu til kyngingarvanda, vissu ekki hvert skyldi leita 

með slík vandamál, sögðust vilja fá aðstoð en höfðu ekki fengið og þótti þjónustan óaðgengileg. 

Mikilvægt er að tryggja þverfaglega samvinnu á milli fagfólks sem sér um málefni barna með CP. 

Viðmið og úrræði vegna greiningar og meðferðar á kyngingartregðu hjá börnum með CP þurfa að vera 

skýrt skilgreind og helst samræmast því sem gert er í öðrum löndum. Þá þarf upplýsingaflæði til 

forsjáraðila að vera gott svo að þeir viti hvert skyldi leita ef upp komi kyngingarvandi hjá barninu. Ein 

leið væri að láta greiningu á kyngingartregðu fylgja frumgreiningu barna með CP og í framhaldi koma 

á reglubundinni eftirfylgni.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn er hægt að nýta sem grunn að frekari rannsóknum á 

kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun. Áhugavert væri að sjá ítarlegri rannsóknir á sama 

viðfangsefni þar sem notuð yrði önnur og/eða fleiri greiningartæki en hér var gert. Ekki væri síður 

forvitnilegt að sjá stöðu kyngingarvandamála hjá börnum með CP í öðrum aldurshópum en í þessari 

rannsókn.  
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Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 1 – Einkenni kyngingartregðu 
 

  

Mynd 16. Einkenni kyngingartregðu. Myndin sýnir einkenni kyngingartregðu hjá börnum með CP sem 
ekki hafa fengið formlega greiningu á slíkum vanda og eru þau flokkuð eftir því hvenær og 
hve oft þau komu fram. Þar sem svarmöguleikar við spurningum á spurningalistanum 
varðandi lungnasýkingar, hæð og þyngd voru ekki þeir sömu og við þeim spurningum sem 
myndin sýnir, eru þeir ekki með hér.  
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Fylgiskjal 2 - Spurningalisti til forsjáraðila 
 

Almennar upplýsingar 
 
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum um barnið eftir bestu getu. Merktu aðeins við einn 
svarmöguleika í hverri spurningu, nema annað sé tekið fram. 

 
1. Hefur barnið verið greint með kyngingarvanda? 

a) já 
b) nei 
c) veit ekki 

 
2. Hvaða tegund CP hreyfihömlunar einkennir barnið? 

a) helftarlömun (lömun í öðrum helmingi líkamans) 
b) tvenndarlömun (lömun í öllum útlimum en alvarlegri í fótleggjum en handleggjum) 
c) fjórlömun (lömun í öllum útlimum bols, vöðvum á munnsvæði, tungu og í koki)  
d) annað (t.d. extrapyramidal eða ataxic CP) 
e) veit ekki 

 
Spurningar um kyngingu 
 
Hér á eftir koma spurningar um kyngingu. Vinsamlegast svaraðu eftir bestu getu og athugaðu að 
merkja aðeins við einn svarmöguleika í hverri spurningu, nema annað sé tekið fram. 
 

3. Á barnið í erfiðleikum með að halda vökva inni í munninum? 

a) aldrei verið vandamál  
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið á enn í nokkrum erfiðleikum með að halda vökva inni í munninum 
e) veit ekki 

4. Slefar barnið óeðlilega mikið? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið slefar enn nokkuð mikið 
e) veit ekki 

5. Svelgist barninu oft á þegar það drekkur? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barninu svelgist enn nokkuð oft á þegar það drekkur 
e) veit ekki 

6. Á barnið í erfiðleikum með að halda mat inni í munninum þegar það tyggur?  
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a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið á enn í nokkrum erfiðleikum með að halda mat inni í munninum þegar það tyggur 
e) veit ekki 

7. Hrekkur matur oft ofan í barnið?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það hrekkur enn nokkuð oft ofan í barnið 
e) veit ekki 

8. Á barnið í erfiðleikum með að hreinsa burt matarleifar úr munninum eftir að hafa kyngt?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið á enn í nokkrum erfiðleikum með að hreinsa burt matarleifar 
e) veit ekki 

9. Hóstar barnið eða ræskir sig á meðan það er með mat eða drykk í munninum (áður en það 
kyngir)? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið hóstar enn eða ræskir sig á meðan það er með mat eða drykk í munninum 
e) veit ekki 

10. Hóstar barnið eða ræskir sig eftir að hafa kyngt mat eða drykk? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið hóstar enn eða ræskir sig eftir að hafa kyngt mat eða drykk 
e) veit ekki 

11. Finnst þér barnið lengi að koma kyngingunni af stað eftir að matur er kominn í munninn?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið geymir mat eða drykk enn nokkuð lengi í munninum áður en það kyngir 
e) veit ekki 

12. Verður barnið pirrað þegar það borðar eða drekkur?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið verður enn nokkuð pirrað þegar það borðar eða drekkur 
e) veit ekki 

13. Hryglir í barninu eftir að það borðar eða drekkur? 
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a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það hryglir enn í barninu eftir að það borðar eða drekkur 
e) veit ekki 

14. Kúgast barnið á meðan það borðar eða drekkur?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið á það enn til að kúgast á meðan það borðar eða drekkur 
e) veit ekki 

15. Safnar barnið mat í kinnarnar? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið safnar enn mat í kinnarnar 
e) veit ekki 

16. Kastar barnið upp eftir að hafa borðað eða drukkið?  

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) barnið á það enn til að kasta upp eftir að hafa borðað eða drukkið 
e) veit ekki 

17. Á barnið erfitt með að anda á meðan það borðar eða drekkur? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það kemur enn fyrir að barnið eigi í erfiðleikum með að anda á meðan það borðar eða drekkur 
e) veit ekki 

18. Verður rödd barnsins rám eftir að hafa borðað eða drukkið? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það kemur enn fyrir að rödd barnsins verði rám eftir að hafa borðað eða drukkið 
e) veit ekki 

19. Eru matmálstímar með barninu streituvaldandi? 

a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það kemur enn fyrir að matmálstímar með barninu séu streituvaldandi 
e) veit ekki 

 
20. Er barnið lengi að borða (varir hver matmálstími lengur en 30 mínútur)? 
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a) aldrei verið vandamál 
b) fyrsta árið  
c) eftir eins árs aldur  
d) það kemur enn fyrir að barnið sé lengi að borða 
e) veit ekki 

21. Ef barnið á erfitt með að borða eða drekka, geturðu nefnt dæmi um hvaða mat eða drykk barnið 
á í erfiðleikum með? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

22. Geturðu nefnt dæmi um hvað barnið á auðvelt með að borða eða drekka?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

23. Er þyngd barnsins innan eðlilegra marka? 

a) já 
b) nei 
c) veit ekki 

 

24. Er hæð barnsins innan eðlilegra marka? 

a) já 
b) nei 
c) veit ekki 

 
25. Hefur barnið fengið lungnasýkingu? 

a) nei, aldrei 
b) já, einu sinni 
c) já, tvisvar eða oftar 
d) veit ekki 

 
Spurningar um þjónustu vegna kyngingarvanda 

Hér á eftir koma spurningar um þjónustu vegna kyngingarvanda. Vinsamlegast svaraðu eftir bestu 
getu og athugaðu að merkja aðeins við einn svarmöguleika í hverri spurningu, nema annað sé 
tekið fram. 

26. Hefur barnið farið í kyngingarrannsókn (t.d. röntgenrannsókn eða speglun)? 

a) já 
b) nei 
c) veit ekki 

 

27. Hvernig kyngingarrannsókn hefur barnið farið í? 
a) röntgenrannsókn 
b) speglun 
c) annars konar, hvernig?: ______________ 
d) veit ekki 
e) á ekki við, barnið hefur ekki farið í kyngingarrannsókn 
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28. Hvert af eftirtöldu á best við um barnið?   

a) barnið hefur aldrei fengið sondu 
b) barnið hefur einu sinni fengið sondu 
c) barnið hefur fengið sondu tvisvar eða oftar 
d) man ekki 

 

29. Hvernig sondu hefur barnið fengið? 

a) nefsondu 
b) munnsondu 
c) magasondu (PEG) 
d) annars konar, hvernig?: ______________ 
e) veit ekki 
f) á ekki við, barnið hefur aldrei fengið sondu 

30. Að þínu mati, hvaða áhrif hafði það á líðan barnsins að fá næringu í gegnum sondu? 

a) mjög jákvæð  
b) frekar jákvæð  
c) hvorki jákvæð- né neikvæð  
d) frekar neikvæð  
e) mjög neikvæð  
f) man ekki 

 

31. Hefur þú fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins?  

a) já 
a) nei, það var engin þörf á því  
b) nei, en ég hefði viljað fá aðstoð 

32. Hjá hverjum fékkst þú aðstoð/ráðgjöf? Vinsamlegast merktu við allt sem á við. 

a) Barnaspítala Hringsins  
b) Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins  
c) Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ) 
d) ungbarnaeftirliti á vegum heilsugæslu  
e) sérfræðilækni 
f) talmeinafræðingi  
g) iðjuþjálfa 
h) annars staðar, hvar?: ______________ 
i) man ekki  
j) á ekki við, ég hef aldrei fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins 

33. Hversu aðgengileg finnst þér þjónusta fagaðila vera sem hafa með kyngingarvanda að gera?  

a) mjög aðgengileg  
b) frekar aðgengileg  
c) hvorki aðgengileg né óaðgengileg 
d) frekar óaðgengileg  
e) mjög óaðgengileg  
f) á ekki við 
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34. Hvert myndir þú leita ef upp kæmi kyngingarvandi hjá barninu? 

a) Barnaspítali Hringsins  
b) Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins  
c) Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ) 
d) ungbarnaeftirlit á vegum heilsugæslu  
e) sérfræðilæknir 
f) talmeinafræðingur 
g) iðjuþjálfi 
h) annað, hvert?: ______________ 
i) veit ekki 
j) á ekki við, ég hef aldrei fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins 

35. Hversu ánægð/ánægður ert þú með þá aðstoð/ráðgjöf almennt sem þú hefur fengið varðandi 
kyngingarvanda barnsins? 

a) mjög ánægð(ur) 
b) frekar ánægð(ur) 
c) hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 
d) frekar óánægð(ur) 
e) mjög óáænægð(ur) 
f) á ekki við, ég hef aldrei fengið aðstoð/ráðgjöf vegna kyngingarvanda barnsins 

36. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þá aðstoð/ráðgjöf sem þú hefur fengið/ekki 
fengið varðandi kyngingarvanda barnsins?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Kæri forráðamaður, þá er þátttöku þinni í spurningakönnuninni lokið. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Fylgiskjal 3 - Handrit að tölvupósti til CP Ísland 
 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Ég er að ljúka meistaranámi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands og er að gera rannsókn á 

kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun og þeirri faglegu þjónustu sem börnin og 

forráðamenn þeirra fá vegna kyngingarvanda.  

Á næstu vikum mun ég hringja í forráðamenn barna sem fædd eru á árunum 2005–2010 og bjóða 

þátttöku í rannsókninni. Þeir sem samþykkja þátttöku fá sendan tölvupóst með upplýsingum og slóð á 

rafrænan spurningalista. Ég vona að beiðni minni verði vel tekið en það tekur um 10–15 mínútur að 

svara spurningalistanum. 

Rannsóknin hefur hlotið öll tilskilin leyfi. Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð allra gagna og 

persónuupplýsinga. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaverkefni mínu en þær geta nýst til 

að fá yfirlit yfir stöðu kyngingartregðu hjá börnum með CP á Íslandi og vonandi einnig til að stuðla að 

bættri þjónustu við börn með kyngingarvanda.   

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir! 

 

Kveðja, Rakel Guðfinnsdóttir nemi í talmeinafræði við HÍ 
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Fylgiskjal 4 - Handrit að símtali til forsjáraðila 
 

Góðan dag! 

 

Ég heiti Rakel Guðfinnsdóttir og er meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands. Í 

lokaverkefni mínu til M.S. gráðu er ég að gera rannsókn á kyngingartregðu hjá börnum með CP 

hreyfihömlun. Ég er líka að kanna þá faglegu þjónustu sem börnin og forráðamenn þeirra fá vegna 

kyngingartregðu. Þessar upplýsingar geta nýst til að kortleggja stöðuna eins og hún er núna og 

vonandi bæta þá þjónustu sem fyrir er.  

Ég er að hafa samband við forráðamenn barna sem fæddust á árunum 2005-2010, hafa verið 

greind með CP hreyfihömlun og hlotið einhverja þjónustu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 

Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og rannsóknarnefnd Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins hafa 

veitt leyfi fyrir rannsókninni. Von mín er sú að forráðamenn barnanna vilji leggja mér lið með því að 

svara spurningalista sem sendur yrði með tölvupósti. Það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur að svara og öllum 

er frjálst að hætta þátttöku og draga sig út úr rannsókninni hvenær sem er. Má ég bjóða þér að taka 

þátt í þessari rannsókn? 
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Fylgiskjal 5 - Handrit að tölvupósti til forsjáraðila 
 

Rannsókn til M.S. gráðu í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

 

Kyngingartregða hjá börnum  

 með CP hreyfihömlun 

 

Kæru forráðamenn! 

 

Ég er meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands. Í lokaverkefni mínu til M.S. gráðu 

er ég að gera rannsókn á kyngingarvanda hjá börnum með CP hreyfihömlun sem eru fædd á árunum 

2005-2010. Ég er líka að kanna þá faglegu þjónustu sem þessi börn og forráðamenn þeirra fá 

varðandi kyngingarvanda.  

Ég vona að þið takið beiðni minni vel og viljið leggja rannsókninni lið með því að svara meðfylgjandi 

spurningalista, en það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur. Slóð inn á spurningalistann er að finna hér fyrir 

neðan.  

Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og rannsóknarnefnd Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins hafa 

veitt leyfi fyrir rannsókninni. Með því að svara spurningalistanum gefið þið sjálfkrafa upplýst samþykki 

fyrir þátttöku. Hann er nafnlaus og ópersónugreinanlegur. Öll rannsóknargögn verða geymd í læstum 

hirslum og fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð þeirra. Þeim verður eytt innan 5 ára samkvæmt 

reglum Persónuverndar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaverkefni mínu. Þær geta nýst 

til að kortleggja stöðuna og vonandi bæta þá þjónustu sem fyrir er varðandi kyngingarvanda hjá 

börnum með CP á Íslandi. 

Þið hafið fullan rétt til þess að hafna þátttöku eða draga ykkur út úr rannsókninni hvenær sem er án 

nokkurra skýringa og án eftirmála fyrir ykkur eða barnið ykkar.  

Hér er slóð á spurningalistann www.kannanir.is  

Vakni spurningar um rannsóknina er ykkur velkomið að hafa samband við rannsakanda eða 

leiðbeinanda/ábyrgðarmann rannsóknarinnar. Upplýsingar um netföng og símanúmer þeirra er að 

finna hér fyrir neðan.  

 

Virðingarfyllst,  

Rakel Guðfinnsdóttir 
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Rannsakandi: 

Rakel Guðfinnsdóttir 

meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

netfang: rag20@hi.is 

S: 898-5777  

 

Leiðbeinandi/ábyrgðarmaður:  

Elísabet Arnardóttir 

yfirtalmeinafræðingur talmeinaþjónustu Landspítala 

netfang: elisaarn@lsh.is 

S: 543-9323 
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Fylgiskjal 6 - Kynningarbréf til forsjáraðila 
 

                                  

 

Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 

„Kyngingartregða hjá börnum með CP hreyfihömlun“ 

 

Lokaverkefni til M.S. gráðu í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

 

Kæru forráðamenn! 

Rannsakandi óskar eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. Ef spurningar vakna má leita til 
rannsakanda eða ábyrgðarmanns rannsóknarinnar eftir nánari upplýsingum. 

 

Rannsakendur: 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elísabet Arnardóttir yfirtalmeinafræðingur á Landspítala 
(elisaarn@landspitali.is, s: 543-9323). 

Rannsakandi er Rakel Guðfinnsdóttir meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 
(rag20@hi.is, s: 898-5777). 

 

Tilgangur og markmið: 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða tíðni greindrar kyngingartregðu hjá börnum með CP 
hreyfihömlun á Íslandi, hvort börnin sýni einkenni kyngingartregðu þrátt fyrir að vera ekki greind með 
slíka og hvort samband sé á milli tegundar og útbreiðslu hreyfihömlunarinnar og kyngingartregðu. 
Einnig verður skoðuð sú þjónusta og ráðgjöf sem stendur börnum með CP og forráðamönnum þeirra 
til boða varðandi kyngingartregðu og hvort og þá hvernig hún hafi nýst þeim.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaverkefni Rakelar Guðfinnsdóttur. 
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Þátttakendur: 

Þátttakendur eru forráðamenn barna með CP sem fædd eru á árunum 2005–2010. Upplýsingar um 
þátttakendur (kennitölur barna og forráðamanna) voru fengnar hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins.  

 

Leyfi fyrir rannsókninni: 

 

Rannsóknarnámsnefnd Háskóla Íslands, Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og rannsóknarnefnd hjá 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hafa gefið leyfi fyrir rannsókninni. Engar persónugreinandi 
upplýsingar munu koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og fyllsta trúnaðar er heitið við meðferð 
rannsóknargagna og persónuupplýsinga. Niðurstöður og persónuupplýsingar verða geymdar í læstri 
hirslu meðan á rannsókn stendur. Að rannsókn lokinni verða rannsóknargögn geymd í læstum hirslum 
á skrifstofu ábyrgðarmanns á Landspítala og eytt að lokinni úrvinnslu samkvæmt  íslenskum lögum um 
eyðingu rannsóknargagna, innan fimm ára. 

 

Hvað felst í þátttöku: 

 

Þátttaka í rannsókninni felst í því að svara rafrænum spurningalista. Spurningalistinn samanstendur af 
36 spurningum sem skiptast niður í þrjá flokka; almennar upplýsingar, spurningar um kyngingu og 
spurningar um þjónustu vegna kyngingarvanda. Um 10–15 mínútur tekur að svara spurningalistanum. 
Svör við spurningalistanum eru nafnlaus og ópersónugreinanleg. Engin áhætta er af þátttöku í 
rannsókninni. 

Þið hafið fullan rétt til þess að hafna þátttöku, neita að svara einstökum spurningum eða draga ykkur 
út úr rannsókninni hvenær sem er án nokkurra skýringa og án eftirmála fyrir ykkur eða barnið ykkar. Ef 
spurningar í spurningalistanum vekja upp erfiðar tilfinningar stendur ykkur til boða einn tími í ráðgjöf 
hjá Tinnu Björk Baldvinsdóttur sálfræðingi á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (netfang: 
tinnab@greining.is, sími: 847-3789) sem rannsakendur veita ykkur að kostnaðarlausu. 

Virðingarfyllst og með von um góðar undirtektir, 

 

Elísabet Arnardóttir, yfirtalmeinafræðingur á Landspítala og  

Rakel Guðfinnsdóttir, nemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 
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Fylgiskjal 7 - Handrit að ítrekunarbréfi til forsjáraðila 
 

Rannsókn á kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun – ítrekun 

Rannsókn til M.S. gráðu í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

 

Kyngingartregða hjá börnum með  

CP hreyfihömlun 

Kæru forráðamenn! 

 

Á dögunum var ykkur sendur spurningalisti í tölvupósti vegna rannsóknarinnar Kyngingartregða hjá 

börnum með CP hreyfihömlun sem er rannsókn til M.S. gráðu í talmeinafræði við læknadeild Háskóla 

Íslands.  

 

Með þessu bréfi vil ég minna góðfúslega á spurningalistann. Mjög mikilvægt er fyrir rannsóknina og 

niðurstöður hennar að sem flestir svari og leita ég því enn og aftur til ykkar um að svara 

spurningalistanum. Niðurstöðurnar geta nýst til að kortleggja stöðuna og vonandi bæta þá þjónustu 

sem fyrir er varðandi kyngingarvanda hjá börnum með CP á Íslandi. Það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur að 

svara listanum og slóð inn á hann er að finna hér fyrir neðan. Spurningalistinn er nafnlaus og 

ópersónugreinanlegur. 

www.kannanir.is 

Ég vil minna á að þið hafið fullan rétt til þess að hafna þátttöku eða draga ykkur út úr rannsókninni 

hvenær sem er án nokkurra skýringa og án eftirmála fyrir ykkur eða barnið ykkar.  

 

Hafið þið nú þegar svarað spurningalistanum og sent hann til mín biðst ég velvirðingar á þessu bréfi 

og þakka ykkur um leið kærlega fyrir þátttökuna.  

 

Ef spurningar vakna um rannsóknina er ykkur velkomið að hafa samband við rannsakanda eða 

leiðbeinanda/ábyrgðarmann rannsóknarinnar. Upplýsingar um netföng og símanúmer þeirra er að 

finna hér fyrir neðan. 

Virðingarfyllst,  

Rakel Guðfinnsdóttir 
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Rannsakandi: 

Rakel Guðfinnsdóttir 

meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

netfang: rag20@hi.is 

S: 898-5777  

 

Leiðbeinandi/ábyrgðarmaður:  

Elísabet Arnardóttir 

yfirtalmeinafræðingur talmeinaþjónustu Landspítala 

netfang: elisaarn@lsh.is  

S: 543-9323 
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Fylgiskjal 8 - Handrit að þakkarbréfi til forsjáraðila 
 

Rannsókn á kyngingartregðu hjá börnum með CP hreyfihömlun - þakkir 

 

Kæru forráðamenn! 

 

Á miðnætti í kvöld lokast fyrir aðgang að spurningalista vegna rannsóknarinnar “Kyngingartregða hjá 

börnum með CP hreyfihömlun” sem er rannsókn til M.S. gráðu í talmeinafræði við læknadeild Háskóla 

Íslands. 

 

Með þessu bréfi vil ég þakka þeim sem svöruðu listanum kærlega fyrir þátttökuna.  

 

 

Virðingarfyllst,  

Rakel Guðfinnsdóttir 

 

Rannsakandi: 

Rakel Guðfinnsdóttir 

meistaranemi í talmeinafræði við læknadeild Háskóla Íslands 

netfang: rag20@hi.is 

S: 898-5777  

 

Leiðbeinandi/ábyrgðarmaður:  

Elísabet Arnardóttir 

yfirtalmeinafræðingur talmeinaþjónustu Landspítala 

netfang: elisaarn@lsh.is  

S: 543-9323 
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Fylgiskjal 9 - Spurningalisti frá Dr. Ellen Fung 

 

Now I’d like to ask you some questions about <child’s name>’s 
eating habits and use of nutritional supplements and medications.  

10. Does <child’s name> take solid food by mouth? ο 1. Yes ο 2. 
No ο 8. Don’t know  

11. Does <child’s name> take drinks/liquids by mouth? ο 1. Yes 
ο 2. No ο 8. Don’t know  

12. Which of the following statements best describes <child’s 
name>?  

ο 1. No feeding problems, (eats normal diet) ο 2. Mild swallowing or 
feeding difficulty, (requires chopped / mashed foods) ο 3. Moderate 
swallowing or feeding difficulty and some difficulty with liquids.  

(Requires well mashed / chopped food, well moistened or requires 
liquids added  

to foods) ο 4. Severe difficulties with consuming liquids and foods,  

(Requires well moistened foods or thickened fluids or requires tube 
feeding) ο 8. Don’t know.  

13. Does <child’s name> use a feeding tube at any time in the 
day or evening?  

ο 1. Yes ο 2. No ο 8. Don’t know  

<continue to question 14> <skip to question 15> <skip to question 
15>  

14. What kind of feeding tube does <child’s name> use? 
<Interviewer: If the respondent is uncertain about whether it is a G-
Tube or PEG, ask “Is there a scar next to the site of the surgery?” If 
yes, it is a G-Tube; if no, then it is a PEG>  

ο 1. NG-Tube ο 2. G-Tube ο 3. G-J Tube ο 4. PEG  

(Naso-Gastric) (Gastric Tube) (Gatric-jejunal)  
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ο 5. Other (please specify) 
__________________________________________ ο 8. Don’t 
know  

15. Does <child’s name> frequently have any of the following 
during or immediately following a meal?  

15A. Difficulty with Swallowing 15B. Gagging 15C. 
Coughing 15D. Vomiting  

15E. Diarrhea 15F. Burping  

ο 1. Yes ο 1. Yes ο 1. Yes ο 1. Yes ο 1. Yes ο 1. Yes  

ο 2. Noο 8. Don’t know ο 2. Noο 8. Don’t know ο 2. Noο 8. Don’t 
know ο 2. Noο 8. Don’t know ο 2. Noο 8. Don’t know ο 2. Noο 8. 
Don’t know  
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Fylgiskjal 10 - Leyfisbréf 1 frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins  
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Fylgiskjal 11 - Leyfisbréf 2 frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
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Fylgiskjal 12 - Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 13 - Leyfisbréf frá Vísindasiðanefnd  

 


