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Útdráttur 

Rannsóknin fjallar um börn með Prader-Willi heilkenni og þörf þeirra fyrir 

einstaklingsmiðaða þjónustu á meðan þau eru ung og ekki síður þegar þau komast á 

fullorðinsár. Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem viðtöl voru tekin við 

foreldra sex barna og fullorðinna með Prader-Willi heilkenni og jafnframt var tekið 

upplýsingaviðtal við félagsráðgjafa hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Skyggnst var 

inn í upplifun foreldra af uppeldi barna sinna og þá þjónustu sem þau njóta eða hafa 

notið. Þátttakendur lýstu því hvernig þörfum þeirra hefur verið mætt á ýmsum sviðum 

eins og hjá fagaðilum á Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins, með snemmtækri íhlutun og 

þjálfun á leikskólaaldri og stuðningi í skóla og framhaldsskóla.  

Helstu niðurstöður eru að foreldrar finna fyrir skilningsleysi á hegðun barna sinna til 

dæmis vegna óhóflegrar matarlystar sem gerir það að verkum að óvíst sé að alltaf sé 

nógu vel fylgst með þeim. Þeir eru undir miklu álagi því það hvílir mest á þeim að gæta 

að mataræði barnanna og sjá til þess að þau lendi ekki í vítahring offitu sem leitt getur 

til alvarlegs heilsubrests. Búsetuúrræði fyrir einstaklinga með heilkennið þurfa að taka 

mið af sérstökum þörfum þeirra sem eru að sumu leyti frábrugðin þörfum annarra 

fatlaðra einstaklinga. Ánægja var með aðkomu og stuðning félagsráðgjafa, þroskaþjálfa 

og sálfræðinga. Foreldrar töldu að gott væri að fá meiri aðstoð frá næringarfræðingi og 

stuðning frá öðrum foreldrum í sömu stöðu.  
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Abstract 

The study focuses on children with Prader-Willi syndrome and their need for highly 

personalized service while they are young and when they reach adulthood. It is a 

qualitative research study where interviews were conducted with parents of six children 

and adults with Prader-Willi syndrome and a social worker in the State Diagnostic and 

Counselling Centre. The experiences of parents raising their children and of the services 

they have had are made clear. Participants described how their needs have been met in 

various fields by professionals in the Diagnostic and Counselling Centre, with early 

intervention and support in schools and colleges. 

The main conclusion is that parents feel that the lack of understanding the behavior 

of their children due to their excessive appetite, makes it uncertain if they are being 

sufficiently monitored. They are under a lot of pressure because careful managing of 

their children‘s diet rests mostly on their shoulders and to ensure that they do not fall 

into a vicious circle of obesity which can lead to serious health problems. Housing for 

the individuals with the syndrome have to take into account the special needs of those 

who are in some ways different from the needs of other disabled people. Parents were 

satisfied with the involvement and support of social workers, developmental therapists 

and psychologists. Parents felt that it would be good to get more support from 

nutritionists and support from other parents in the same situation. 

 

 

 

 



 

5 

Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga. Rannsóknin var 

framkvæmd á haustönn árið 2013 og ritgerðasmíð lokið að tveimur árum loknum. 

Rannsókn þessi er tileinkuð lítilli vinkonu minni, Dagbjörtu Ýr, sem ég var 

einstaklega heppin að fá inn í líf mitt og er þess eilíflega þakklát.  

Mig langar að færa móður minni, Jónu Lindu Hilmisdóttur, innilegar þakkir fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar og fyrir að vera mér ávallt innan handar. Einnig vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum, Steinunni Hrafnsdóttur fyrir leiðbeiningar og athugasemdir 

við gerð rannsóknarinnar og ekki síst fyrir þann skilning sem hún hefur sýnt mér. Ásu 

Margréti Helgadóttur vil ég einnig þakka fyrir yfirlestur og tæknilega aðstoð. Þá færi ég 

fjölskyldu minni, vinkonum og Eddu Sif innilegar þakkir fyrir að sýna mér þolinmæði á 

meðan á ritgerðarvinnunni stóð.  

Að lokum vil ég koma á framfæri þökkum til þeirra foreldra sem leyfðu mér að 

skyggnast inn í líf þeirra og ekki síst þeim félagsráðgjafa á Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins sem veitti mér gagnlegar upplýsingar.  
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1 Inngangur  

1.1 Tilgangur og mikilvægi rannsóknarinnar 

Prader-Willi heilkenni er mjög sjaldgæfur litningagalli og nýgengi þess talið vera einn á 

móti 22.000 til 25.000 (McAllister, Whittington og Holland, 2011).  

Einstaklingar með Prader-Willi heilkennið eiga það flestir sameiginlegt að vera 

smávaxnir, með óviðráðanlega matarlyst, mismikla þroskaskerðingu, 

stoðkerfisvandamál, hegðunarvanda og sérstök útlitseinkenni ásamt fleiri einkennum. 

Sem börn eru það foreldrar þeirra sem hafa það hlutverk að tryggja þeim heilbrigði með 

því að sjá þeim fyrir viðeigandi þjónustu og stuðningi. Þau þurfa á einstaklingsbundinni 

þverfaglegri þjónustu að halda. Heilkennið er mjög gott dæmi um það hversu mikilvægt 

það er að greina einstaklinga með litningagalla sem fyrst og hvernig viðeigandi þjónusta 

og vandvirk meðferð á þessum einstaklingum snemma á lífsleiðinni eykur lífsgæði þeirra 

til muna (Goldstone, Holland, Hauffa, Hokken-Koelega og Tauber, 2008; Grechi, 

Cammarata, Mariani, Di og Chiumello, 2012; Ho og Dimitropoulos, 2010; McCandless og 

the Committee on Genetics, 2011). 

Sú þjónusta sem þessir einstaklingar þurfa á að halda sem börn er til dæmis 

sjúkraþjálfun, þroskaþjálfun, iðjuþjálfun, talþjálfun og ýmis sérfræðilæknisþjónusta. Þá 

getur ýmis stuðningsþjónusta reynst þeim vel og létt á foreldrum, eins og 

stuðningsfjölskyldur, skammtímavistun, sumardvalir og liðveisla. Flest þessara barna 

þurfa á sérhæfðum stuðningi að halda í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og í 

atvinnulífi. Grunnskólagangan getur farið fram í almennum deildum grunnskóla eða 

sérdeild innan skólans og sama á við um framhaldsskólagöngu. Þetta sýna erlendar 

rannsóknir og aðrar heimildir fram á að sé þjónustuþörf þessara barna (Goldstone o.fl., 

2008; Grechi, Cammarata, o.fl., 2012).  

Það sem bætist við á fullorðinsaldri er að ef einstaklingur á að geta flutt að heiman 

eins og eðlilegt þykir þá þarf viðkomandi að geta flutt í viðeigandi búsetu og fá þann 

stuðning sem þörf er á. Um er að ræða fullorðna einstaklinga sem rétt eins og allir aðrir 

hafa rétt á sjálfræði og persónufrelsi. Á barnsaldri voru það foreldrar þessara 

einstaklinga sem tryggðu þeim heilbrigt líf en rannsóknir sýna fram á að þessir 
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einstaklingar eru í flestum tilfellum ekki færir um að sjá um sig sjálfir og taka upplýsta 

ákvörðun um heilbrigði þegar á fullorðinsaldur er komið. Lagasetningu um þvingun og 

valdbeitingu er ætlað að vernda einstaklinga með fötlun gegn því að tekið sé fram fyrir 

hendurnar á þeim og þeim neitað um þátttöku í ákvarðanatöku er varðar líf þeirra. Það 

þykir siðferðislega rangt að banna fullorðnum sjálfráða einstaklingi að gera eitthvað sem 

hann vill en þegar einstaklingurinn hefur ekki þroska til þess að taka réttar, viðeigandi 

ákvarðanir er gripið fram fyrir hendur hans (Holland og Wong, 1999; Lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011). 

Einstaklingar með Prader-Willi heilkenni eru oftast með væga þroskahömlun og 

óstjórnlega svengd, eins og áður kom fram, sem vegna hömluleysis getur endað með 

lífshættulegri offitu. Þá eru einnig dæmi þess að einstaklingar með Prader-Willi 

heilkenni hafa hreinlega borðað yfir sig eða látist sökum þess að matur festist í hálsi 

þeirra (McAllister, Whittington og Holland, 2011). Sökum þess hversu sérhæfð vandamál 

einstaklingar með Prader-Willi heilkenni þurfa að takast á við og sömuleiðis 

aðstandendur þeirra má ætla að sjálfræði þeirra sé skert að einhverju leyti ef heilsan er í 

fyrirrúmi. Mál þessara einstaklinga eru flókin viðureignar vegna þess að í flestum 

tilfellum er þörf á því að meina þeim aðgang að mat en þar sem að um fullorðna 

sjálfráða einstaklinga er að ræða telst það mannréttindabrot að meina þeim þann 

aðgang. Í samfélagi okkar er fjöldi einstaklinga sem taka slæmar ákvarðanir á hverjum 

degi sem skarast á við heilbrigt líferni en ekki myndi fólki detta í hug að kippa manneskju 

með pulsu og kók í hendi, af götunni og segja viðkomandi að ekki mega borða þetta þar 

sem þetta sé henni ekki hollt. Þannig að maður spyr sig hvað gefur okkur rétt á því að 

banna einstaklingi með Prader-Willi heilkenni að hafa frjálsan aðgang að peningum og 

mat? Nú einstaklingarnir eru nær oftast með einhverja þroskaskerðingu og telst það þá 

réttlætanlegt inngrip í líf þeirrar manneskju ef hún er ekki talin hæf til þess að hafa 

stjórn á mataræði sínu og eigin heilbrigði sjálf (Holland og Wong, 1999; Lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011). 

Mikilvægt er að kanna hver þjónustuþörf þessa einstaklinga er og hvernig hægt er 

að veita þessum einstaklingum þjónustu og aðstoða þá við að lifa heilbrigðu lífi án þess 

að grafa undan sjálfstæði þeirra.  
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Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru eftirfarandi:  

1. Hver er þjónustuþörf einstaklinga með Prader-Willi heilkennið? Breytist 

þjónustuþörfin eftir því sem einstaklingarnir eldast? 

2. Er raunsætt að ætla þessum einstaklingum að bera ábyrgð á eigin heilbrigði á 

fullorðinsárum?  

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar verður gerð grein fyrir hugmyndafræði innan 

fötlunarfræðinnar, skilgreiningum á fötlun, íslenskri löggjöf um málefni fatlaðs fólks og 

réttindamál þessa hóps. Þá verður fjallað sérstaklega um Prader-Willi heilkenni, bæði 

hjá börnum og fullorðnum og gert grein fyrir því á hvaða hátt þetta heilkenni sé 

sérstakt. Jafnframt verður gerð grein fyrir því hvernig þjónustu Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins veitir börnum með Prader-Willi heilkenni og fjölskyldum þeirra og 

verður að miklu leyti stuðst þar við upplýsingaviðtal sem tekið var við félagsráðgjafa á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.  

Í aðferðafræðikafla verður gert grein fyrir rannsókn sem höfundur framkvæmdi í 

október árið 2013 með því að taka viðtöl við foreldra sex barna og fullorðinna með 

Prader-Willi heilkenni. Viðtalsspurningarnar snéru einkum að þeirri þjónustu og 

stuðningi sem þessir einstaklingar ýmist hafa fengið eða fá hérlendis og hver 

raunveruleg þjónustuþörf þeirra sé að mati foreldra þeirra. Í niðurstöðukafla verður gert 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær greindar í þemu eða flokka. Í 

lokaorðum verða niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fjallað verður um skilgreiningar á fötlun og mismunandi sjónarhorn á fötlun. Farið verður yfir 

flokkunarkerfi sem notast er við greiningu fatlana og hvernig hugtök um fötlun hafa þróast 

yfir í hugsun um sjálfstætt líf. Lög og reglugerðir um málefni fatlaðs fólks taka mið af 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland er aðildarríki að. 

Sérstaklega verður fjallað um lög varðandi réttindagæslu fatlaðra. Viðfangsefni þessarar 

rannsóknar er litningagalli sem heitir Prader-Willi heilkenni og veldur skerðingum á ýmsum 

sviðum í lífi þessa fólks og er það ástæða þess að fjallað er um skilgreiningar á fötlun. Fjallað 

verður um heilkennið sem um ræðir og einkenni þess sem og meðferðarleiðir og aðferðir 

sem notaðar eru þegar átt er við hin ýmsu einkenni heilkennisins. Því næst kemur umfjöllun 

um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og er meðal annars stuðst í þeim kafla við 

upplýsingar fengnar úr viðtali við félagsráðgjafa á Greiningarstöðinni. Að lokum verður fjallað 

um fullorðið fólk með Prader-Willi heilkennið og farið verður inn á siðferðisleg vandamál sem 

geta komið upp við þjónustu við þessa einstaklinga.  

2.1 Skilgreiningar á fötlun 

Með árunum hefur skilningur fólks og skilgreiningar á fötlun þróast og ábyrgðin á þeim 

hindrunum sem einstaklingar með fötlun standa frammi fyrir hefur færst frá fötluðu fólki yfir 

til stjórnvalda og samfélagsins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013). Ýmis sjónarhorn á fötlun hafa verið ráðandi, allt frá svokölluðu 

læknisfræðilegu sjónarhorni þar sem litið er svo á að skerðingin og sjúkdómar valdi fötlun 

einstaklings og til þess að fötlun einstaklings sé félagslega mótuð og komi til vegna hindrana í 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003; 2006). 

2.1.1 Læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn 

Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun var ráðandi í hinum vestræna heimi lungann úr 20. 

öldinni og byggir það meðal annars á læknisfræði þar sem litið var svo á að heilbrigði og góð 

heilsa væri eðlilegt ástand og fötlun þannig andstæða þess. Sjúkdómar og skerðingar voru 

frávik frá því sem þótti eðlilegt og meginástæða fyrir fötlun einstaklingsins. Áhersla var lögð á 

greiningu, meðferð og lækningu á líkamlegum og andlegum einkennum fólks (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; 2006). 
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Með þessu móti var rót vandans bundin við einstaklinginn sjálfan og takmarkanir hans í 

stað þess að huga að ytri aðstæðum og hverju samfélagið og stjórnvöld geta breytt til þess 

að draga úr þeim hindrunum sem einstaklingar með fötlun standa frammi fyrir. Fyrir þetta 

hefur læknisfræðilega sjónarhornið verið gagnrýnt og lengi hefur þetta sjónarhorn haft áhrif 

á viðhorf almennings og nálgun fagfólks hvað fatlað fólk varðar (Barnes, 1998; 

Félagsmálaráðuneytið, 2006; Linton, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2003; Swain, French og 

Cameron, 2003).  

Félagsleg sjónarhorn hafna þeirri hugmynd að það sé skerðing sem orsaki fötlun og 

leggja áherslu á hindranir í umhverfinu, ytri aðstæður einstaklingsins og hvaða þátt þær hafa 

í að valda fötlun einstaklingsins. Þekktast þeirra er breska félagslega líkanið. Samkvæmt 

félagslega sjónarhorninu gerir samfélagið ekki nægilega mikið ráð fyrir fötluðu fólki heldur er 

það mótað fyrir fólk án skerðinga, þá er greinarmunur gerður á skerðingu fólks og fötlun 

þess. Álitið er að félagslegar hindranir samfélagsins takmarki möguleika fólks með líkamlegar 

og andlegar skerðingar til sjálfstæðs lífs og orsaki þannig misrétti, kúgun og útilokun 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006; Rannveig Traustadóttir, 2003; Shakespeare, 2010).  

Gagnrýni á breska félagslega líkanið hefur verið þó nokkur, bæði af hálfu stuðningsmanna 

þess og andstæðinga þess. Ein harðasta gagnrýnin er sú að hagsmunum ákveðinna hópa, 

einkum fólks með geðræna erfiðleika, heyrnaskerðingu og þroskahömlun sé ekki nægilega 

gætt og reynsla þeirra fellur ekki vel að líkaninu. Gagnrýnendur vilja jafnframt meina að 

innan líkansins sé of mikil áhersla lögð á félagslegar og efnahagslegar hindranir og að 

persónuleg reynsla fatlaðs fólks og menningarlegir þættir ættu að vega meira en þeir gera. 

Einnig telja gagnrýnendur að skilningur á fötlun innan þessa líkans sé of þröngur vegna þess 

að skerðingin geti vel átt þátt í sumum takmörkunum og hindrunum sem fólk stendur frammi 

fyrir og verið þar af leiðandi orsök fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2003; 2006; 

Shakespeare, 2010). 

Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

Norræn sjónarmið á fötlun eiga margt sameiginlegt og tengslasjónarhornið er talið 

endurspegla þau sjónarmið. Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að um sérstaka nálgun 

sé að ræða sem hann nefnir norræna tengslasjónarhornið á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 

2006; Shakespeare, 2010; Tøssebro, 2004).  
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Meginatriði tengslasjónarhornsins eru þrjú. Í fyrsta lagi er álitið að fötlun komi til vegna 

misræmis í samspili einstaklingsins og umhverfis hans þar sem fólk hefur ekki getu til þess að 

standast þær kröfur sem samfélagið gerir til þess. Samfélagið gerir ráð fyrir að fólk búi 

almennt yfir ákveðinni lágmarks færni en reiknar ekki með margbreytileika fólks. Fötlun er 

þannig skilgreind í tengslum við umhverfið og sé því afstæð. Í öðru lagi er litið svo á að fötlun 

einstaklings sé ekki alltaf til staðar heldur sé það háð aðstæðum hverju sinni hvort ákveðin 

skerðing leiði til fötlunar og sé fötlun því aðstæðubundin. Sem dæmi má nefna að þegar 

sjónskertur einstaklingur talar í síma þá er hann ekki fatlaður. Í þriðja og síðasta lagi að það 

sé félagslega ákvarðað hvaða einstaklingsbundnu líkamlegu eða andlegu einkenni 

einstaklingur þarf að vera með til þess að vera skilgreindur með fötlun. Þannig getur tilviljun 

ráðið því hver er skilgreindur fatlaður þar sem það eru ekki einstaklingsbundnu einkennin 

sem ráða því heldur þau viðmið og mörk á þeim stað og stund sem farið er eftir, sem aftur 

gerir fötlun afstæða (Rannveig Traustadóttir, 2003; Tøssebro, 2004). 

Jan Tøssebro greinir frá því að á Norðurlöndunum sé ráðandi sjónarmið og skilningur á fötlun 

umfram allt af pólitískum toga og þær tengslahugmyndir sem um hefur verið rætt er að finna 

í mörgum, ef ekki flestum opinberum stefnumótandi gögnum, allt frá árinu 1980. En við 

nánari athugun á því hvernig tengslaskilningur kemur fram hvað varðar réttindi fatlaðs fólks 

til þjónustu og bóta er raunin sú að í þeim málum breytist skilningurinn aftur yfir í 

læknisfræðilega nálgun hvað varðar skilgreiningu á fötlun. Til þess að sýna fram á 

óvinnufærni þarf að fylgja með læknisfræðileg greining eða ef barn þarf stuðning í skólanum 

er krafist sálfræðilegrar greiningar til að meta sérkennsluþörf (Félagsmálaráðuneytið, 2006; 

Rannveig Traustadóttir, 2003; 2006; Tøssebro, 2004).  

2.1.2 Flokkunarkerfi og skilgreiningar 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) setti fram flokkunarkerfi árið 2001 sem kallast 

,,International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF). Það má segja að um 

líffræðilegt, sálfræðilegt og félagslegt kerfi sé að ræða sem metur heilsu, þar sem 

persónulegar aðstæður fólks og umhverfisþættir eru í fyrirrúmi. Umhverfi einstaklingsins 

hefur töluverð áhrif á eðli fötlunarinnar og upplifun einstaklingsins. ICF flokkunarkerfið er í 

tveimur hlutum sem hvor um sig hefur svo tvo þætti. Í fyrri hlutanum er fjallað um færni og 

færniskerðingu og þættir innan þess hluta eru a) líkamsfærni og líkamskerfi og b) virkni og 

þátttaka. Í seinni hlutanum er svo fjallað um samhengisþætti og innan þess eru a) 
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umhverfisþættir og b) persónubundnir þættir. ICF kerfið er þannig notað til að meta færni og 

færniskerðingu fólks í tengslum við heilsu þess á meðan ICD-10 flokkunarkerfinu (The 

International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, 10. útgáfa) er 

ætlað að greina sjúkdóma. Með notkun beggja flokkunarkerfa er hægt að fá fram víðtækar 

upplýsingar um heilsufarsástand einstaklings (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2011; 

Félagsmálaráðuneytið, 2006; Rannveig Traustadóttir, 2003; Valgerður Gunnarsdóttir, 2003).  

2.1.3 Réttindi fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs í lögum og reglugerðum 

Með hugtakinu „Sjálfstætt Líf“ er átt við að fatlað fólk geti stjórnað eigin lífi og hafi sama val, 

frelsi og stjórn og aðrir ríkisborgarar á heimili sínu, í vinnu og sem þátttakendur í 

samfélaginu. Með þessu er ekki endilega verið að meina að fatlað fólk geri allt sjálft heldur er 

átt við að fatlað fólk eigi að fá að stjórna þeirri aðstoð og þjónustu sem það þarf á að halda 

(Barnes og Mercer, 2006; ).  

Með aðild Íslands að samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

viðurkenndur jafn réttur allra fatlaðra einstaklinga til sjálfstæðs lífs og frelsis til að taka eigin 

ákvarðanir. Tryggja skal fötluðu fólki jöfn tækifæri og valkosti á við aðra í samfélaginu og þar 

á meðal val um búsetu,þar sem það velur með hverjum það býr, hvar það býr og hvernig það 

vill búa líkt og aðrir samfélagsþegnar. Þá skal einnig tryggja að einstaklingsmiðuð 

samfélagsaðstoð standi fötluðu fólki til boða svo það einangrist ekki frá samfélaginu en gerir 

því í stað þess kleift að lifa án aðgreiningar sem þátttakendur í samfélaginu til jafns við aðra. 

Jafnframt skal fötluðu fólki standa til boða aðgengi að almenningsstöðum og 

samfélagsþjónustu á við annað fólk (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Í lögum og reglugerðum varðandi málefni fatlaðs fólks kemur fram stefna stjórnvalda í 

réttindamálum fatlaðs fólks. Markmið laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með síðari 

breytingum taka mið af þeim mannúðar- og mannréttindasjónarmiðum sem eru við lýði 

varðandi fatlað fólk eins og þau koma fram í Samningi sameinuðu þjóðanna þar sem 

sjálfstæði, mannleg reisn og frelsi til að taka eigin ákvarðanir er í fyrirrúmi 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 hefur að 

markmiði að stuðla að velferð íbúa sveitarfélaganna og sjá þeim fyrir félagslegu og 

fjárhagslegu öryggi. Í takt við hugmyndafræði sjálfstæðs lífs aðstoðar félagsþjónustan íbúa 

við að búa á eigin heimili og stunda atvinnu eins lengi og möguleiki er á því og hefur sömu 

meginmarkmið og samningurinn sem um ræðir, það er að tryggja öllu fötluðu fólki jöfn 
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lífskjör á við aðra. Með yfirfærslu málefna fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga árið 2011 

voru lagðar niður svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra og landinu skipt upp í þjónustusvæði 

og sveitarfélögin tóku yfir þjónustu við þennan hóp fólks. Á meðal þjónustu sem þau tóku við 

eru búsetuúrræði, hæfingarstöðvar, atvinna með stuðningi og stuðningsþjónustu á við 

liðveislu, skammtímavistun og stuðning við stuðningsfjölskyldur. Þeir þjónustuþættir sem 

voru ekki innifaldir í yfirfærslu málaflokksins og eru ennþá á ábyrgð ríkisins eru miðlægar 

stofnanir svo sem Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og ýmsar sérstofnanir fyrir fatlað fólk 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011; Friðrik G. Olgeirsson, 2011; 

Velferðarráðuneytið, e.d).  

Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010 er í samræmi við 

mannréttindasjónarmiðin sem um ræðir og þar koma fram skilyrði sem húsnæði fatlaðs fólks 

þarf að uppfylla. Í 14. gr. reglugerðar um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu stendur að 

tryggja eigi að fatlað fólk hafi jafnan aðgang að leiguhúsnæði hvort sem um félagslegt 

húsnæði sé að ræða eða húsnæði á almennum leigumarkaði og aðrir ríkisborgarar. Jafnframt 

skal tryggja að fatlað fólk sem þarf á sérstakri þjónustu að halda til þess að geta lifað 

sjálfstæðu lífi standi til boða viðeigandi húsnæði. Skilyrði sem íbúðir fatlaðs fólk eiga að 

uppfylla eru meðal annars að vera staðsettar í almennri íbúðabyggð. Miðað skal að því að 

innan heimilis séu ekki fleiri en fjórir til sex íbúar um sameiginlega aðstöðu.  

Fatlað fólk á rétt á stoðþjónustu til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi og mikilvægt er að 

stoðþjónustan sé sniðin að þörfum hvers og eins. Með stoðþjónustu er meðal annars átt við 

liðveislu, frekari liðveislu, heimaþjónusta og stuðningsfjölskyldu. Liðveisla er persónulegur 

stuðningur við einstakling og miðar að því að koma í veg fyrir að fólk einangrist félagslega. 

Frekari liðveisla kemur til ef almenn þjónusta dugar ekki til og er ætlað að koma í veg fyrir að 

einstaklingur þurfi að leggjast inn á stofnun og stuðlar þannig að sjálfstæðu lífi (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með síðari breytingum; Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Ef stuðningsþörf einstaklings er meiri en veittur stuðningur félagsþjónustunnar er teymi 

fagfólks fengið til að meta hversu mikil stuðningsþörfin sé og hvers konar þjónustu hann þarf 

á að halda. Þá er samningur gerður á milli þjónustuaðila og umsækjanda í samráði við 

aðstandendur og umsækjanda sjálfan (Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu 

nr. 1054/2010). 
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Réttindagæsla fyrir fatlað fólk 

Markmið laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 er að tryggja að ekki sé brotið á 

réttindum fatlaðs fólks heldur sé þeirra gætt og sjálfsákvörðunarréttur þess virtur. 

Réttindagæslumenn fatlaðs fólks eru einstaklingar sem ætlað er að styðja fatlað fólk við 

gæslu réttinda sinna og tryggja að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur. Viðkomandi þarf að 

vera með viðeigandi menntun, þekkingu og reynslu af málefnum fatlaðs fólks. 

Réttindagæslumenn starfa svæðisbundið um land allt og er ætlað að fylgjast með högum 

fatlaðs fólks sem býr innan úthlutaðs svæðis. Réttindagæslumaður á viðkomandi svæði sér 

um að rétt sé farið að vali á persónulegum talsmanni og því samkomulagi sem er gert og 

hefur eftirlit með því starfi. Samkvæmt 7. gr. laganna á lögráða einstaklingur rétt á 

persónulegum talsmanni sé hann með fötlun sem veldur honum erfiðleikum við gæslu eigin 

hagsmuna og ákvarðana sem varða líf hans. Talsmaður starfar í þágu fatlaða einstaklingsins 

og er gert að kunna skil á áhugamálum hans og persónulegum þörfum svo hægt sé að tryggja 

honum viðeigandi stuðning við undirbúning upplýstrar ákvörðunar um persónuleg málefni 

hans, svo sem hvað varðar þjónustu, búsetu og atvinnu einstaklingsins og fleira. Þá getur 

hlutverk persónulegs talsmanns einnig verið að aðstoða við ráðstöfun fjármuna og á 

talsmaður að hafa aðgang að upplýsingum um fjármál einstaklingsins.  

Í V. Kafla laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 er fjallað um ráðstafanir til 

að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk og taka ákvæði þeirra til allra sem sinna 

þjónustu við þessa einstaklinga utan og innan heimilis þeirra. Fyrsta málsgrein 10. greinar 

laganna hljómar svo: „Öll beiting nauðungar í samskiptum við fatlað fólk er bönnuð nema 

veitt hafi verið undanþága á grundvelli 12. gr. eða um sé að ræða neyðartilvik skv. 13“. Með 

nauðung er átt við athöfn sem fer fram gegn vilja einstaklingsins og skerðir 

sjálfsákvörðunarrétt hans hvort sem viðkomandi mótmæli því eða ekki. Sem dæmi um 

nauðung er öll líkamleg valdbeiting þó svo ætlunin sé að vernda einstaklinginn, annað fólk 

eða eigur. Fleiri dæmi um nauðung eru að læsa fatlaðan einstakling inni eða skerða aðgengi 

hans að eigum sínum, þvingun til ákveðinni athafna svo sem lyfjatöku og að beita 

einstaklinginn valdi við athafnir daglegs lífs.  

Ef nauðsynlegt þykir að beita ákveðinni nauðung til þess að tryggja öryggi og að 

grunnþörfum fatlaðs einstaklings sé mætt þarf að sækja um leyfi til undanþágunefndar til 

þess að víkja frá þar til gerðu banni. Sýna þarf fram á að tilgangur nauðungarinnar sé 

einstaklingnum fyrir bestu og fram kemur í 12. gr. laganna að það eigi meðal annars við að 
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uppfylla grunnþarfir hans hvað mat, heilbrigði og hreinlæti varðar sem og draga úr 

hömluleysi sem tilkomið er vegna fötlunar.  

2.1.4 Þroskahömlun og litningagallar 

Þroskaröskun er yfirhugtak sem nær yfir ýmis þroskafrávik og frávik í félagslegri aðlögun og 

ef þroskaröskunin er mikil getur hún orsakað fötlun, þar á meðal þroskahömlun. Fatlað fólk 

sem býr við skerta vitsmunalega og félagslega færni er sagt með þroskahömlun (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008-a).  

Það getur verið mjög mikilvægt fyrir barnið og foreldrana að greina hverjar orsakirnar 

fyrir þroskahömluninni séu. Upplýsingar um orsök geta sagt til um hverjar horfur barnsins 

séu, hvaða fylgiraskanir fylgja þroskahömluninni og hvaða íhlutunarleiðir koma til greina. Í 

tilfellum þar sem barnið er með meðfæddan efnaskiptagalla getur greining gert það að 

verkum að hægt sé að halda einkennum niðri með ýmsu móti. Það sem hjálpar foreldrum 

mikið er einfaldlega að vita hvað sé að, hver orsökin sé fyrir ýmsum einkennum 

þroskahömlunar sem barn þeirra upplifir og með því eyðist óvissan að einhverju leyti (Sólveig 

Sigurðardóttir, 2008).  

Þegar greina á þroskahömlun er miðað við að greindarvísitala sé á milli 65 til 75 og 

nauðsynlegt er að það séu frávik í aðlögunarfærni einstaklingsins (Helga Kristinsdóttir, 2008). 

Þroskahömlun er skipt upp í tvo hópa, væg þroskahömlun og alvarleg þroskahömlun. Þegar 

unnið er að því að finna orsök þroskahömlunar hjá barni er farið í gegnum ákveðið ferli sem 

byrjar á upplýsingasöfnun um barnið, einkenni þess, þroskaferil og fjölskyldusögu. Næst fer 

barnið í gegnum nákvæma skoðun og svo fer barnið í ýmsar rannsóknir eftir því sem við á, 

svo sem litninga- og erfðaefnisrannsóknir, myndatökur, efnaskiptarannsóknir og/eða 

heilalínurit. Það er ekki alltaf hægt að finna nákvæmlega orsökina fyrir þroskahömlun í 

börnum (Sólveig Sigurðardóttir, 2008).  

Litningagallar eru dæmi um meðfæddar orsakir þroskahömlunar og sumir þeirra eru 

ættgengir. Þegar um litningagalla er að ræða, hafa orðið breytingar í litningum sem geta 

valdið andlegum eða líkamlegum ágöllum. Þeir eru algengir í fósturvísum en þegar svo er 

verður oftast fósturmissir. Um nokkur hundruð litningagallar eru þekktir í dag og talið er að 

með þá fæðist um það bil sex af hverjum þúsund börnum. Litningagallar, svo sem Downs-

heilkenni eru algengasta þekkta orsök alvarlegrar þroskahömlunar í okkar heimshluta 

(Jóhann Heiðar Jóhannsson, 2001; Sólveig Sigurðardóttir, 2008). 
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2.2 Prader-Willi heilkennið 

Prader-Willi heilkennið (PWH) er litningagalli sem er í um 70% tilfella tilkominn vegna mjög 

lítillar úrfellingar á litningi númer 15 sem erfist frá föður. Í um það bil 20% tilfella verður 

þessi litningagalli til vegna þess að bæði eintökin af litningi númer 15 eru komin frá móður í 

staðin fyrir eitt frá hvoru foreldri. Í öðrum tilfellum hafa til dæmis orðið villur við yfirfærslu 

genabúts eða aðrir gallar komið upp. Þetta telst mjög sjaldgæfur litningagalli (Butler, 

Hanchett og Thompson, 2006; Jóhann Heiðar Jóhansson, 2001) og er talinn greinast í allt frá 

einni á móti 22.000 til 25.000 lifandi fæðingum (McAllister o.fl., 2011).  

Gerð hefur verið ein rannsókn á Prader-Willi heilkenni á Íslandi og markmið 

rannsóknarinnar var að staðfesta nýgengi heilkennisins á Íslandi og kanna afdrif þeirra sem 

fæðst og greinst hafa hér. Þar kom í ljós að átta börn, þar á meðal þrjár stelpur og fimm 

strákar, með Prader-Willi heilkenni voru fædd á árunum 1976-2000 og að nýgengi þess á 

Íslandi sé einn á móti 13.500 miðað við fæðingar lifandi barna. Birtingarmynd heilkennisins 

er svipuð hér á landi og erlendis. Jafnframt kom fram í rannsókninni að sjö barnanna 

dvöldust á vökudeild eftir fæðingu vegna næringarvandamála, hjá öllum börnunum var orðið 

verulegt misræmi á milli hæðar og þyngdar við þriggja ára aldur og öll börnin voru með 

mismikla þroskahömlun (Snjólaug Sveinsdóttir, Stefán Hreiðarsson og Árni V. Þórsson, 2004). 

Innan ICD-10 flokkunarkerfisins er Prader-Willi heilkenni með kóðan Q87.1 og fellur undir 

Meðfædd vansköpunarheilkenni sem einkum tengjast lágvexti. Innan DSM-5 er heilkenninu 

ekki gerð skil (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006).  

Prader-Willi heilkenninu var upphaflega lýst árið 1956 af tveimur svissneskum læknum, 

Andrea Prader og Heinrich Willi (Grechi o.fl., 2012). Greining á heilkenninu var svo sjaldgæf 

þar til um 1970 að meirihluti heilbrigðisstéttarinnar vissi ekki af tilveru þess. Í grein frá árinu 

1990 í tímaritinu Social Work kemur til dæmis fram að hvergi í fræðum félagsráðgjafarinnar 

sé minnst á Prader-Willi heilkennið (Aguilar, 1990).  

Prader-Willi heilkennið er mjög gott dæmi um það hversu mikilvægt það er að greina 

einstaklinga með litningagalla sem fyrst og hvernig vandvirk meðferð á þessum 

einstaklingum snemma á lífsleiðinni eykur lífsgæði þeirra til muna (Goldstone o.fl., 2008; 

McCandless o.fl., 2011). 
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2.2.1 Líkamleg einkenni Prader-Willi heilkennis 

Hægt er að skipta þróun Prader-Willi heilkennisins í tvo hluta. Fyrri hlutinn á sér stað á 

meðgöngu móður og í frumbernsku barnsins. Í flestum tilfellum er ekki mikil hreyfing á barni 

með Prader-Willi heilkenni í móðurkviði og í um það bil einum fjórða tilfella fæðist barnið 

sitjandi. Þá er áætlað að í helming tilfella fæðist barnið annað hvort fyrr en reiknað var með 

eða seinna og meðal fæðingarþyngd er 2,8 kg (Butler, Hanchett og Thompson, 2006).  

Í frumbernsku einkennist Prader-Willi heilkennið af slakri vöðvaspennu (e. hypotonia), 

litlum sogkrafti, erfiðleikum við að nærast og þrífast. Þörf getur verið á að aðstoða börn við 

fæðuinntöku, svo sem með slöngu. Þyngdaraukning gerist hægt á fyrstu mánuðunum hjá 

börnum með Prader-Willi heilkenni, seinkun í hreyfiþroska og almennur seinþroski kemur 

svo snemma í ljós. Þegar heilbrigt barn er nýfætt getur það ekki hreyft sig mikið en 

hreyfiþroski þess tekur miklum og hröðum breytingum á fyrstu árum þess. Vegna seinkunar í 

hreyfiþroska hjá börnum með Prader-Willi heilkenni fara þau oft seint á fyrsta ári að halda 

höfði sjálf, vöðvaspennan fer að skána þegar barnið er að meðaltali um átta til 11 mánaða 

gamalt. Að sitja upprétt gerist vanalega um 11 – 12 mánaða aldur, vanalega tekst þeim að 

fara að skríða um 15-16 mánaða gömlum og um 27 mánaða aldur fara þau gjarnan að ganga. 

Talþroska virðist seinka mest en að meðaltali eru þau farin að geta sagt tíu orð um þriggja 

ára aldur (38-39 mánaða) (Butler, Hanchett og Thompson, 2006; Sólveig Sigurðardóttir, 

2008; Steinhausen, Eiholzer, Hauffa og Malin, 2004). 

Seinni hlutinn byrjar vanalega um tveggja ára aldur og einkennist af áframhaldandi 

seinþroska og almennri vanstarfsemi undirstúku (e. hypothalamic) í heila, sem veldur því að 

einstaklingar með Prader-Willi heilkennið finna ekki fyrir eðlilegri mettun og eru þar af 

leiðandi alltaf svangir. Vegna aukinnar matarlystar barnanna sem er illviðráðanleg þegar á 

forskólaárin er komið er hætta á óhóflegri þyngdaraukningu og hegðun þeirra gagnvart mat 

breytist töluvert (Butler, Hanchett og Thompson, 2006; Holland og Wong, 1999; McCandless 

o.fl., 2011; Sólveig Sigurðardóttir, 2008). Önnur afleiðing vanstarfsemi í undirstúku í heila er 

óeðlileg framleiðsla á vaxtarhormónum og kynhormónum, það er almennt talið eiga við 

einstaklinga með Prader-Willi heilkenni að skortur sé á vaxtarhormónum. Þetta er talin 

ástæðan fyrir lágum vexti einstaklinga með Prader-Willi heilkenni, slakri vöðvaspennu, 

hægum efnaskiptum og litlum þéttleika beina (e. low bone density) sem getur svo valdið 

beinþynningu (e. osteoporosis). Önnur áhrif sem vanstarfsemi undirstúkunnar hefur á 

líkamsstarfsemi einstaklinga með Prader-Willi heilkenni er að þeir eru með óvenju háan 
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sársaukaþröskuld og óstöðuga eða árangurslausa hitatemprun í líkamanum (McCandless 

o.fl., 2011; Yearwood o.fl., 2011).  

Það þykir einkennandi fyrir einstaklinga með Prader-Willi heilkenni að vera með 

möndlulaga augu, mjótt enni, rangeygð og þunna efri vör. Þá eru þeir gjarnan lágir í vexti, 

með litla fingur og tær og geta fengið hryggskekkju (McCandless o.fl., 2011; Yearwood o.fl., 

2011).  

Fullorðnir einstaklingar með Prader-Willi heilkenni eiga oftast við offituvandamál að 

stríða sem er helsta heilbrigðisvandamál þeirra. Vandamál sem tengjast offitu eru til dæmis 

insúlínháð sykursýki, hár blóðþrýstingur, öndunarerfiðleikar, hjartasjúkdómar og 

svefnerfiðleikar. Fylgikvillar offitu geta verið einstaklingum lífshættulegir. Ásamt óeðlilegri 

mettun þurfa einstaklingar með Prader-Willi heilkenni færri hitaeiningar til þess að þyngjast 

heldur en heilbrigður einstaklingur og þeir eiga erfiðara með að stunda hreyfingu vegna slaks 

vöðvaþroska. Sérstaklega þarf að huga að mataræði hjá einstaklingum með Prader-Willi 

heilkenni, í frumbernsku vegna erfiðleika við að nærast og seinna meir vegna hættu á 

þyngdaraukningu. Með nákvæmri þyngdarstjórnun geta einstaklingar með Prader-Willi 

heilkenni lifað heilbrigðu lífi á fullorðinsárum (Aguilar, 1990; Butler, Hanchett og Thompson, 

2006; Holland og Wong, 1999; McCandless o.fl., 2011; Singh, N., Lancioni, Singh, A., Winton, 

Singh, J., McAleavey og Adkins, 2008; Sólveig Sigurðardóttir, 2008; Yearwood o.fl., 2011). 

2.2.2 Þroski og andlegir þættir 

Í flestum tilfellum barna með Prader-Willi heilkennið eru frávik í vitsmunaþroska væg og þau 

eiga mörg við hegðunar-og aðlögunarvanda að stríða. Niðurstöður úr rannsókn H.-C. 

Steinhausen og félaga frá 2004 sýna fram á að snemma á fullorðinsárum og unglingsárum 

einstaklinga með Prader-Willi heilkenni, sé tímabil þar sem aukning verður á hegðunarvanda 

og tilfinningalegum truflunum (McAllister o.fl., 2011; Steinhausen o.fl., 2004). Börn með 

þroskahömlun almennt geta átt við ýmis geðræn vandamál að stríða en það getur reynst 

erfitt að greina geðraskanir í barni með þroskahömlun. Talið er að um 40% barna með 

þroskahömlun séu með einhverja geðröskun en í mesta lagi 15% barna sem eru ekki með 

þroskahömlun (Butler, Hanchett og Thompson, 2006; Margrét Valdimarsdóttir, 2008). 

Samkvæmt Smith, Loughnan og Steinbeck (2003) eru geðræn vandamál mikið áhyggjumál í 

fjölskyldum einstaklinga með Prader-Willi heilkenni og greinast hjá 5-15% fullorðnum 

einstaklingum. Það getur verið allt frá þráhyggjukenndri húðkroppun til geðrofs (e. 
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psychosis). Í fyrrnefndri grein Steinhausen og félaga frá 2004 kemur þó fram að um 5-10% 

fullorðinna einstaklinga með Prader-Willi heilkenni séu með geðræn vandamál.  

Þær geðraskanir sem ungt fólk með Prader-Willi heilkenni greinist með eru 

hegðunarerfiðleikar, áráttu-og þráhyggjuröskun, þunglyndi, kvíðaröskun, geðklofi og 

geðhvarfasýki (McCandless o.fl., 2011; Steinhausen o.fl., 2004). Hegðunarerfiðleikar eru 

oftast greindir sem mótþróaþrjóskuröskun eða hegðunarröskun. Hið fyrr nefnda er vægari 

gerð hegðunarerfiðleika. Um 12 til 45% barna með þroskahömlun eru talin vera með 

hegðunarerfiðleika (Margrét Valdimarsdóttir, 2008). Eftir því sem börn með Prader-Willi 

heilkenni eldast geta þróast með þeim ýmsir hegðunarerfiðleikar sem þau hafa ekki stjórn á, 

mörgum þeirra má búast við fyrirfram, bera kennsl á snemma og reyna að ná tökum á 

(Aguilar, 1990; McCandless o.fl., 2011).  

Geðræn og sálfélagsleg einkenni hjá einstaklingum með Prader-Willi heilkenni eru mjög 

einstaklingsbundin. Önnur geðræn vandamál tengd Prader-Willi heilkenni eru til dæmis 

skapsveiflur, árásarhneigð og sjálfskaðandi hegðun. Einstaklingar geta átt erfitt með að 

tengjast öðru fólki og með félagsleg samskipti. Þeir geta verið hvatvísir, brugðist illa við 

breytingum á skipulagi, sýnt fram á skerta dómsgreind og geta átt erfitt með að taka 

ákvarðanir (Aguilar, 1990; Ingibjörg Georgsdóttir, 2008; Sólveig Sigurðardóttir, 2008; 

Yearwood o.fl., 2011). Snemma í barnæsku er börnum með Prader-Willi heilkenni oft lýst 

sem ósveigjanlegum og þrjóskum, sérstaklega í sambandi við fastar venjur og síendurtekin 

skapofsaköst. Seinna meir gerir ýmis áráttukennd hegðun vart við sig, eins og húðkropp (e. 

skin picking) sem getur síðan leitt til sýkinga. Þessi sérstaka sjálfskaðandi hegðun er algeng 

hjá einstaklingum með heilkennið. Ýmiskonar hegðun einstaklinganna kemur til vegna 

þroskaskerðinga svo sem einhverfu, greindarskerðingar, námserfiðleika og 

málskilningserfiðleika (Aguilar, 1990; McCandless o.fl., 2011; Yearwood o.fl., 2011).  

Í dag eru börn greind með Prader-Willi heilkenni fyrr heldur en áður var. Ákveðnir þættir 

geta haft áhrif á alvarleika þessa geðrænu einkenna svo sem skilningur fjölskyldunnar og 

meðferð á erfiðleikum einstaklingsins, snemmtæk íhlutun (e. early intervention), aldur 

einstaklingsins, greind og magn streitu sem einstaklingurinn upplifir. Með snemmtækri 

íhlutun og stuðningi við foreldra þessara barna verða takmarkanir þeirra mögulega ekki jafn 

miklar og þær hefðu annars orðið (Steinhausen o.fl., 2004; Yearwood o.fl., 2011). 
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Orsakir geðraskana geta verið samspil erfða, umhverfis og samfélags. Börn með 

þroskahömlun upplifa mörg álag og finna fyrir takmörkunum sem þau standa frammi fyrir, 

bæði varðandi vanmátt gagnvart jafnöldrum og erfiðleika í námi. Þau geta átt erfitt með að 

þola álagið sem fylgir takmörkunum þeirra vegna þroskaskerðingar og hafa jafnvel minni 

aðlögunarfærni en önnur börn. Álagið getur verið í fjölskyldunni og í þeirra nánasta umhverfi 

og eru þau líklegri til þess að verða fyrir aðkasti frá jafnöldrum sínum. Þessi atriði, ásamt 

ýmsum líffræðilegum þáttum geta haft áhrif á þróun geðraskana í börnum með 

þroskahömlun (Margrét Valdimarsdóttir, 2008).  

2.2.3 Meðferðarleiðir fyrir börn með þroskahömlun og Prader-Willi heilkenni 

Meðferð með vaxtarhormónum á börnum hefur gefið góðan árangur og getur reynst gagnleg 

til þess að koma í veg fyrir offituvanda þar sem hún bætir líkamsvöxt þeirra, bæði varðandi 

hæð og hlutfall hæðar og fitu. Einnig hefur meðferðin sýnt fram á bætta hreyfigetu, betra 

ástand vöðva, betri efnaskipti, aukinn þéttleika beina og bætta öndun. Meðferðin hefur ekki 

sýnt fram á að hafa áhrif á hegðun gagnvart mat. Mikilvægt þykir að upplýsa foreldra barna 

með Prader-Willi heilkenni um mögulega kosti þess að fara í þessa tegund af meðferð og 

áhættur sem fylgja henni. Sérstaklega þar sem nokkur tilfelli hafa komið upp þar sem barn 

með heilkenni deyr innan sex mánaða frá því að meðferð með vaxtarhormónum hefst. Ekki 

er þó vitað hvert hlutverk vaxtarhormónanna var í dauða þessara barna eða hvort meðferðin 

hafi nokkuð haft eitthvað með þessi dauðsföll að gera (McAllister o.fl., 2011; McCandless 

o.fl., 2011; Yearwood o.fl., 2011). 

Enn hefur engin meðferð við matgræðgi (e. hyperphagia) sýnt fram á árangur og lyf sem 

virkað hafa á matarlyst í hefðbundnum tilfellum offitu virka ekki til meðferðar á matgræðgi. 

Þá hafa skurðaðgerðir við offitu ekki reynst þessum einstaklingum vel og auknar líkur eru á 

alvarlegum fylgikvillum (McAllister o.fl., 2011). 

Hegðunar- og geðraskanir barna og unglinga með þroskahömlun geta haft alvarleg áhrif 

á líf þeirra og leitt til félagslegra erfiðleika í víðasta skilningi (Tryggvi Sigurðsson, 2008-b). Þeir 

sem þjást af geðrænum vandamálum geta þurft á lyfjameðferð að halda og/eða innlögn á 

spítala (McCandless o.fl., 2011; Steinhausen o.fl., 2004). Ýmsar forvarnir og meðferðarleiðir 

eru notaðar til þess að draga úr þessum áhrifum. Markvissar aðgerðir þar sem miðað er að 

því að efla félagsþroska og samskiptafærni barna með þroskahömlun og unnar eru úr 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar, eru án efa ein mikilvægasta forvörnin. Ráðgjöf og 
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stuðningur við foreldra og fjölskyldur þessara barna reynist einnig mjög mikilvæg forvörn 

gegn hegðunarerfiðleikum og geðröskunum (Tryggvi Sigurðsson, 2008-b). 

Meðferðarleiðir sem miða að því að bæta hegðun og líðan barna með þroskahömlun 

taka mið af eftirfarandi atriðum: aldri barns, stigi þroskahömlunar, eðli hegðunarerfiðleika 

eða geðröskunar, alvarleika vandans, þekkingu á notagildi þessara meðferða og aðgengi að 

sérfræðiþekkingu. Þessar meðferðarleiðir eru annað hvort byggðar á læknisfræðilegri íhlutun 

eða á sálfræðilegri og félagslegri meðferð og er oft beitt samtímis. Dæmi um sálfræðilegar og 

félagslegar meðferðarleiðir sem gætu gagnast þessum börnum eru eftirfarandi: hagnýt 

atferlisgreining, hugræn atferlismeðferð, sállækningar, snemmtæk íhlutun, 

fjölskyldumeðferð, einstaklingsmiðuð stoðmeðferð og óbeinar fyrirbyggjandi aðgerðir eins 

og fræðsla og ráðgjöf (Tryggvi Sigurðsson, 2008-b).  

Vegna fjölbreyttra frávika sem fylgja Prader-Willi heilkenninu er mjög erfitt að hafa 

stjórn á einkennum þess og þau taka mikið á, bæði fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans. Við 

meðferð einstaklinganna er aðaláherslan lögð á þyngdarstjórnun vegna þess að offita og 

fylgikvillar hennar geta verið lífshættulegir. Þó þarf að gera einstaklingsbundna áætlun fyrir 

hvern og einn enda geta einkennin verið mjög mismunandi hjá hverjum og einum (Holland 

og Wong, 1999; Yearwood o.fl., 2011).  

Börn með Prader-Willi heilkenni þróa gjarnan með sér margskonar matartengda hegðun 

eins og að vera í stöðugri leit eftir mat, að borða óæskilega hluti eða matvæli sem eru jafnvel 

hrá, stela peningum fyrir mat og jafnvel að hlaupa að heiman í leit að mat. Það getur verið 

flókið og erfitt að hafa stjórn á hegðun sem þessari en flestar aðferðir til þess miða að því að 

takmarka aðgengi að mat, hafa eftirfylgd í matmálstímum og passa að hafa ekki neitt til sýnis 

sem fær barnið til þess að hugsa um mat. Einnig hefur það reynst vel að hafa reglu á 

matartímum, setja upp matardagskrá og tryggja að barnið treysti því að það fái næstu máltíð 

á réttum tíma. Það getur verið nauðsynlegt að gera ættingjum, vinum og nágrönnum grein 

fyrir erfiðleikum barnsins varðandi mat og að ganga úr skugga um það að ekki sé verið að 

gefa barninu mat án samráðs við foreldra enda sé það ekki barninu fyrir bestu (Holland og 

Wong, 1999; McCandless o.fl., 2011). Þar sem einstaklingar með Prader-Willi heilkenni hafa 

litla stjórn á eigin hegðun, þarf umönnun þeirra að vera á ábyrgð annarra. Fjölskyldumeðlimir 

geta upplifað sig fasta í hlutverki umönnunaraðila nema fundið sé viðeigandi úrræði fyrir 

einstaklinginn. Með því að hafa stjórn á mataræði þeirra má auka lífsgæði þeirra. Teymi 
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sérfræðinga þarf að koma að málum þessara einstaklinga, svo sem félagsráðgjafar, 

næringarfræðingar, læknar, sálfræðingar eða geðlæknar, iðju- og þroskaþjálfar. Einnig þurfa 

fjölskyldumeðlimir að vera hluti af teyminu (Aguilar, 1990). Til þess að hafa stjórn á þessum 

flókna hegðunarvanda er mikilvægt að til staðar sé gott samstarf foreldra, aðalforsjáraðila og 

teymi sérfræðinganna. Sú aðferð hefur reynst best að verðlauna jákvæða hegðun og leiða 

hjá sér neikvæða hegðun þegar mögulegt er. Til þess að þessi aðferð reynist sem best er 

mikilvægt að bera sem fyrst kennsl á þróun hegðunarvandans. Það ætti alveg að forðast það 

að nota mat sem verðlaun eða að halda frá mat sem refsingu (Grechi o.fl., McCandless o.fl., 

2011).  

Þær aðferðir sem virðast skila mestum árangri varðandi mat á heimilum eru að læsa 

matinn inni (Holland og Wong, 1999; McAllister, 2011), hafa stöðuga umsjón með barninu í 

kringum mat og að hafa til taks fitusnauðan mat sem snarl fyrir barnið. Kerry Allen gerði 

rannsókn á aðferðum fjölskyldna til þess að hafa stjórn á ýmsum einkennum heilkennisins í 

börnum sem var gefin út árið 2011. Niðurstöðurnar styðja fyrri vitneskju um aðferðir til þess 

að hafa stjórn á mataræði einstaklinga með Prader-Willi heilkenni. Í fyrsta lagi notuðu flest 

heimilin einhvers konar aðferð við að neita barninu um aðgang að mat, með því að hafa 

hann úr augsýn, með lásum eða öðrum áþreifanlegum höftum. Í öðru lagi notuðu allar 

fjölskyldurnar í rannsókninni aðferðir sem snerust um að halda barninu uppteknu. Þær 

fjölskyldur sem notuðu engin áþreifanleg höft til þess að hamla barninu aðgang að mat, lýstu 

lífstíl sínum sem fjörmiklum þar sem nóg væri að gera og þar sem áhersla væri lögð á 

líkamlega hreyfingu (e. physical activity). Athafnir sem halda barninu uppteknu, oft um góða 

stund, eru oft einfaldar fyrir barnið, svo sem að púsla, spila og skrifa upp texta. Þriðja 

aðferðin sem fjölskyldurnar notuðu var að hafa fastar venjur og reglur. Flestum 

fjölskyldunum fannst barnið vera öruggast þegar það vissi fyrirfram hvað og hvenær það 

fengi að borða (Allen, 2011).  

Ungabörn með Prader-Willi heilkenni eru nær oftast með slaka vöðvaspennu sem veldur 

meðal annars seinkun í hreyfiþroska þeirra. Sérfræðingar á þessu sviði mæla eindregið með 

sjúkraþjálfun til þess að styrkja vöðvaspennu á þessu mikilvæga stigi í þroska þeirra. Þá er öll 

hreyfing mikilvæg hjá þessum einstaklingum og sérstaklega á barnsaldri og segja 

sérfræðingar að líkamshreyfing auki líkamsstyrk, efli félagsfærni, bæti brennslu hitaeininga 

sé gætt að mataræði og sé ein besta leiðin til þess að takmarka aðgang að mat. Þar sem 

seinkun er einnig á talþroska þessa barna er mikilvægt að þau fái talþjálfun (Goldstone o.fl., 

2008; Grechi o.fl., 2012).  
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2.2.4 Þjónusta Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins  

Þjónusta Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins fer fram í Kópavogi og þegar skjólstæðingar 

eru búsettir utan höfuðborgarsvæðisins þurfa þeir að sækja þjónustuna þangað en einnig er 

farið reglulega í heimsóknir út á land með ráðgjöf og fræðslu. Leitast er við að tengja 

einstaklingana við þjónustuna í þeirra sveitarfélagi (Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. 

október 2013; Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 

2006). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins býður upp á fræðslu fyrir fjölskylduna og þá sem 

standa þeim næst. Einnig er í boði fræðsla fyrir leikskóla og grunnskóla. Hvatt er til þess að 

haldnir séu teymisfundir á leikskólanum á sex til átta vikna fresti til þess að taka stöðuna. 

Þegar börn byrja í grunnskóla útskrifast þau af Greiningar- og ráðgjafarstöðinni 

(Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 

Börnum er vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fljótlega eftir fæðingu eða um 

leið grunur vaknar um að eitthvað séð að og flest koma á fyrsta aldursári (Félagsráðgjafi, 

munnleg heimild, 16. október 2013). Á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er unnið að 

svokallaðri snemmtækri íhlutun. Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar er sótt frá 

Bandaríkjunum og hefur rutt sér til rúms hér á landi á undanförnum áratugum. Fyrstu 

þroskaárin í lífi einstaklings eru mjög mikilvæg fyrir síðari þroska og miðast snemmtæk 

íhlutun við að grípa snemma inn í líf barnsins með markvissum aðgerðum. Rannsóknir á 

þessu sviði sýna fram á að þessi nálgun hefur tvímælalaust áhrif á félagsþroska og hegðun 

barna sem eru með þroskahömlun. Hér er átt við einstaklingsmiðaða þjónustu sem er í boði 

fyrir börn allt frá fæðingu og upp að sex ára aldri. Þjónustan miðar að því að sporna við því 

að barnið verði fatlað og eða takmarka áhrif meðfæddrar eða áunninnar fötlunar. Eitt helsta 

markmið snemmtækrar íhlutunar í dag er að hafa áhrif á vitsmunaþroska, hegðun og draga 

úr félagslegri einangrun með því að örva félagsleg samskipti. Snemmtæk íhlutun snýr einnig 

að fjölskyldunni og stuðningi við hana sem er margþættur. Þar má nefna ráðgjöf til foreldra 

við að takast á við aðstæður sínar og við að örva þroska barnsins síns (Guðrún Þorsteinsdóttir 

o.fl., 2006; Tryggvi Sigurðsson, 2008-a, 2008-b, 2008-c.).  

Koma á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins  

Þegar skjólstæðingur kemur á Greiningar- og ráðgjafarstöðina er boðið upp á þjónustu í 

smábarnateymi. Um er að ræða þverfaglegt teymi þar sem að greiningu, ráðgjöf og fræðslu 

koma ýmsar starfstéttir. Í teymi barns í smábarnateymi er félagsráðgjafi, læknir og 
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þroskaþjálfi. Þá er hægt að kalla til aðra fagaðila eftir því sem við á, svo sem sálfræðinga, 

talmeinafræðinga og iðjuþjálfa. Unnið er að svokallaðri snemmtækri íhlutun sem felur meðal 

annars í sér að koma reglulega til þroskaþjálfa og sjúkraþjálfara í þjálfun og ráðgjöf varðandi 

þroskaþætti. Tengillinn er oftast þroskaþjálfi og er hann í sambandi við foreldra og 

leikskólann eftir þörfum. Sálfræðingur er sá aðili sem metur þroska barnsins. Ef þörf er á 

iðjuþjálfun eða sjúkraþjálfun er þeim vanalega vísað á Æfingarstöðina eða ef barnið býr á 

landsbyggðinni þá fer þjálfun fram í heimabyggð, einnig kemur til greina að þroskaþjálfi 

og/eða sjúkraþjálfari komi í heimahús (Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 

Mjög mikilvægt er að gott samstarf sé á milli faggreina, að unnið sé að sameiginlegum 

markmiðum og gott upplýsingaflæði á milli allra aðila. Þegar unnið er að þjónustumati er 

einnig staða og líðan foreldra og fjölskyldunnar í heild metin og er hlutverk félagsráðgjafans 

mikilvægt í því samhengi (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

Aðkoma félagsráðgjafa 

Í fyrstu heimsókn sinni hitta foreldrar alltaf félagsráðgjafa sem upplýsir þá um mögulega 

þjónustu sem þeir eiga rétt á. Þar má nefna bætur frá Tryggingastofnun ríkisins, liðveislu, 

stuðningsfjölskyldu og systkinasmiðjuna. Foreldrar geta leitað til félagsráðgjafa varðandi 

umönnunarbætur og önnur trygginga- og réttindamál. Foreldrar barna með Prader-Willi 

heilkennið hafa ekki fengið greiddar foreldragreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins því börnin 

eru ekki talin vera með nógu alvarlega fötlun, litið er framhjá mikilvægi þess að byrja aðlögun 

að breyttu mataræði strax frá byrjun (Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 

Foreldrar eiga rétt á umönnunargreiðslum en upphæð þeirra er metin hverju sinni út frá 

stöðu viðkomandi og niðurfellingu bifreiðagjalda. Félagsráðgjafinn getur líka aðstoðað 

foreldrana við að fá greiddan kostnað fyrir sálfræðiþjónustu ef þau sækja slíka þjónustu. 

Foreldrar geta þurft aðstoð við að lengja fæðingarorlofið ef það á við og eiga jafnvel rétt á 

sjúkradagpeningum frá stéttafélagi sínu vegna veikinda barns (Félagsráðgjafi, munnleg 

heimild, 16. október 2013). Einnig ræðir félagsráðgjafinn við foreldrana um líðan þeirra. 

Foreldrum stendur til boða að komast í samband við aðra foreldra sem eiga barn með 

Prader-Willi heilkennið og fá aðstoð frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins til þess 

(Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 

Félagsráðgjafinn notar ýmsar aðferðir til þess að fá heildræna mynd af aðstæðum allrar 

fjölskyldunnar til að fá heildarsýn á málið. Hann tekur viðtöl við foreldrana, byggir upp traust 
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og hlustar á þá. Farið er yfir fjölskylduhagi, tengsl innan fjölskyldunnar, búsetumál, 

hjúskaparstöðu og atvinnustöðu foreldranna. Upplýsingum er safnað um formlegan og 

óformlegan stuðning sem fjölskyldan nýtur. Félagsráðgjafi getur svo búið til tengslakort, 

vistkort og ættartré til þess að vinna með. Ásamt viðtölum fer samstarf félagsráðgjafans við 

fjölskylduna fram á teymisfundum, fjölskyldufundum og fundum með þjónustuaðilum, í 

símtölum og bréfaskriftum (Aguilar, 1990; Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Þegar barn greinist með fötlun af einhverju tagi, upplifa margir foreldrar það sem áfall 

sem jafnvel má líkja við sorgarferil þar sem foreldrar syrgja heilbrigða barnið sitt. Samhliða 

umönnun barnsins þurfa foreldrar að vinna úr eigin tilfinningum og læra um fötlun barnsins 

síns og hvaða áhrif hún mun hafa á líf þess og fjölskyldunnar. Foreldrar fatlaðra barna geta 

fundið fyrir miklu tilfinningalegu álagi og er sálrænn og félagslegur stuðningur við þá og 

fjölskylduna alla nauðsynlegur og mjög mikilvægur. Félagsráðgjafi aðstoðar foreldrana í 

gegnum þetta ferli þar sem þeir fá bæði ráðgjöf, upplýsingar og tækifæri til þess að tjá sig um 

aðstæður sínar og líðan og spyrja um það sem þeim býr í brjósti. (Aguilar, 1990; Guðrún 

Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

2.2.5 Mat félagsráðgjafa á styrkleikum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins  

Styrkleikar ráðgjafarstöðvar ríkisins eru þverfagleg teymisvinna og það að skjólstæðingar 

hitta alltaf félagsráðgjafa. Fötlun þessara einstaklinga er víðtæk og eru veikleikarnir þeir að 

það mætti auka þjónustuna almennt. Aðkoma næringarfræðinga mætti vera betri. Þegar 

þess er þörf fá skjólstæðingarnir tilvísun á næringarfræðinga á Landspítalanum. 

Félagsráðgjafinn sem rætt var við styður það að hægt væri að kalla til næringarfræðing á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (munnleg heimild). Hann myndi vilja sjá 

næringarfræðing á teymisfundum í leikskólanum og að meiri samvinna væri á milli 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar, foreldra og næringarfræðinga (Félagsráðgjafi, munnleg 

heimild, 16. október 2013). 

Það þyrfti að vera meiri eftirfylgd á leikskóla og það þyrfti að vera eftirfylgd til 18 ára 

aldurs en ekki að börn útskrifist af Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þegar þau byrja í 

grunnskóla. Rætt hefur verið innan stöðvarinnar að þessir einstaklingar séu skjólstæðingar 

þeirra til 18 ára aldurs. Að lokum þá þyrfti að vera meiri sveigjanleiki og að þjónusta sé 

miðuð út frá þörfum hvers barns (Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 
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Í starfi sínu verður félagsráðgjafinn var við að fólk sé almennt ánægt með þjónustu 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar Ríkisins og að annað er allavega ekki að skila sér. Foreldrar 

eru ólíkir og ólíkar þarfir eru fyrir þjónustu og mikilvægt er að reyna að mæta hverjum og 

einum. Það eru alltaf einhverjir sem upplifa að „kerfið“ vinni gegn þeim en ekki með þeim 

sem bandamenn (Félagsráðgjafi, munnleg heimild, 16. október 2013). 

2.3 Fullorðnir einstaklingar með Prader-Willi heilkennið  

Þegar einstaklingar með Prader-Willi heilkennið verða 18 ára gamlir eru þeir orðnir sjálfráða 

einstaklingar. Rannsóknir sýna fram á að með aðstoð og réttum lífsstíl er hægt að halda 

þyngdinni í skefjum á meðan börnin eru ung en því eldri sem þau verða fara þau að ráða 

meiru sjálf og missa þá frekar tökin á heilsu sinni. Í flestum tilfella Prader-Willi heilkennis er 

um væga þroskahömlun og námserfiðleika að ræða og einstaklingar þurfa á stuðningi að 

halda í búsetu á fullorðinsárum. En vegna þess hversu sérstök vandmál fylgja þessu 

heilkenni, eins og óstjórnleg ásókn í mat sem reynst getur lífshættuleg þá getur verið erfitt 

að fá viðeigandi stuðning. Víða erlendis eru starfrækt sérstök heimili ætluð einstaklingum 

með Prader-Willi heilkenni þar sem skipulag heimilisins er aðlagað að þörfum þeirra og 

starfsfólkið er með sérþekkingu á Prader-Willi heilkenninu. Lögum og reglugerðum um 

réttindi fatlaðs fólks er ætlað að tryggja fólki með fötlun lífskjör á við annað fólk og að virða 

sjálfsákvörðunarrétt hvers og eins en rannsóknir sýna fram á að til þess að tryggja 

einstaklingum með Prader-Willi heilkennið heilsusamlegt líf er þörf á að meina þeim frjálsan 

aðgang að mat (Drago, 2006; Holland og Wong, 1999; Kazemi og Hodapp, 2006; Whitman og 

Jackson, 2006; Ziccardi, 2006). 

Holland og Wong gerðu rannsókn árið 1999 þar sem þau könnuðu siðferðis- og lagaleg 

álitamál sem geta komið upp við umönnun einstaklinga með Prader-Willi heilkennið. 

Niðurstaða þeirra er sú að nauðsynlegt sé að meta getu einstaklingsins til þess að taka 

upplýsta ákvörðun um eigin hegðun og hæfni til stjórna eigin hegðun. Þá vekja þau athygli á 

því að það sé á vissan hátt vanræksla að leyfa einstaklingi að þyngjast verulega og hafast 

ekkert að. Holland og Wong leggja til að Prader-Willi heilkenni sé einstakt dæmi þar sem 

siðferðilega réttlætanlegt sé að grípa fram fyrir hendurnar á viðkomandi sé hann ekki talinn 

hæfur til þess að ákveða eigin hegðun. Ef viðkomandi er ekki talinn hæfur til þess þá mæla 

þau með því að í hverju dæmi fyrir sig sé metið út frá getu og hæfni einstaklingsins hvaða 

aðferðir séu notaðar til þess að gæta hagsmuna viðkomandi og notað sé eins lítið inngrip og 
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mögulegt er til þess. Markmiðið ætti alltaf að vera að veita einstaklingunum eins mikið 

sjálfræði og hægt er innan skynsamlegra marka. Þetta styðja fleiri fræðimenn á þessu sviði 

(Grechi o.fl., 2012; McAllister o.fl.).  
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í eigindlegri aðferðafræði leggja vísindamenn áherslu á að setja sig í spor þeirra sem verið er 

að rannsaka, skilja hugarheim þeirra og það umhverfi sem sem þeir lifa í. Þessi nálgun er háð 

persónulegri upplifun einstaklinga á veruleikanum. Þegar notast er við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þykir iðulega best að skoða hluti í sínu eðlilega umhverfi til að öðlast 

dýpri skilning á þeim. Megindleg aðferðafræði byggir aftur á móti á tölfræði og mælingum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). 

Í afleiðslu megindlegra rannsókna, er tilgáta dregin af fyrirfram mótaðri kenningu. 

Aðleiðsla er aftur á móti notuð í eigindlegum rannsóknum, þá leiða niðurstöður 

rannsóknarinnar að einhverri kenningu (Neuman, 2005). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er í raun ekki hægt að sýna fram á réttmæti og 

áreiðanleika niðurstaðna líkt og í megindlegum rannsóknum. Hefðbundinn skilningur á innra 

réttmæti er hvort rannsóknartækið sé í raun að mæla það sem því er ætlað að mæla, en í 

eigindlegum rannsóknum er frekar talað um hvort að niðurstöður séu trúverðugar. Ytra 

réttmæti vísar til þess hvort það sé hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknar en það er í 

raun ekki hægt í eigindlegum rannsóknum, niðurstöður þeirra yfirfærast ekki yfir á aðrar 

aðstæður. Ef mæling er áreiðanleg þá er hægt að mæla sama hlutinn oftar en einu sinni og fá 

út svipaða niðurstöðu. Samkvæmt eigindlegum nálgunum er ekki hægt að endurtaka 

raunveruleikann og ákveðnar aðstæður aftur. Því er í raun ekki hægt að tala um traustleika 

og áreiðanleika rannsókna í sama skilningi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008).  

Í þessum kafla verður gert grein fyrir framkvæmd rannsóknar, þátttakendum, hvernig 

gagnagreining fór fram og hvaða þemu komu í ljós.  

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókn þessari voru tekin viðtöl við sex foreldra einstaklinga með Prader-Willi heilkennið. 

Í tveimur viðtalanna var umræddur aðili með foreldri sínu og gafst rannsakanda tækifæri á 

að ræða við þá um líf þeirra að einhverju leiti. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 10. – 25. 

október árið 2013, ýmist á heimili viðmælenda eða rannsakanda. Rannsakandi hafði 

meðferðis viðtalsvísi með fyrirfram ákveðnum spurningum og fylgdi þeim eftir bestu getu.  
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Að lokum var tekið eitt upplýsingaviðtal við félagsráðgjafa hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, það viðtal var ekki tekið upp en rannsakandi punktaði niður í stílabók 

mikilvæg atriði og útbjó eftir viðtalið skjal með þeim upplýsingum sem aflað hafði verið. Þar 

sem breytingar hafa orðið á starfsemi Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins síðan viðtalið var 

tekið fyrir tveimur árum (árið 2013) þá var félagsráðgjafinn sem veitti upplýsingaviðtalið 

beðinn um að yfirfara skjalið sem unnið var úr viðtalinu og láta vita ef gefnar upplýsingar hafi 

breyst, sem hann svo gerði.  

3.2 Úrtök 

Notast er við snjóboltaúrtak. Þess háttar úrtaki er ekki ætlað að alhæfa um þýði og hentar vel 

í rannsókn sem þessari (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2008) þar sem óskað var 

eftir að taka viðtöl við foreldra einstaklinga með Prader-Willi heilkennið. Á Íslandi er ekki um 

að ræða marga einstaklinga og benti fyrsti viðmælandi rannsakanda áfram á annað foreldri 

og svo koll af kolli þar til rannsakandi var kominn með sex viðmælendur.  

3.3 Siðferðisleg álitamál 

Ástæða fyrir vali rannsakanda á þessu viðfangsefni er sú að náin vinkona hans á dóttur sem 

greindist með Prader-Willi heilkennið og hefur rannsakandi þá ákveðinna hagsmuna að gæta 

en tileinkar sér hlutleysi hvað það varðar. 

Við undirbúning rannsóknarinnar á Prader-Willi heilkenninu velti rannsakandi því fyrir 

sér hvort honum væri skylt að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar eða fá leyfi frá 

Vísindasiðanefnd. Rannsakandi mat það svo að þar sem ekki yrði spurt að 

persónuupplýsingum um heilsu eða sjúkdómseinkenni, þyrfti ekki að fá leyfi 

Vísindasiðanefndar. Viðfangsefnið kann að vera persónulegt en ekki er um að ræða 

viðkvæmt málefni. Vegna þess að unnið yrði með persónuupplýsingar þar sem spurningar 

verða um þjónustu sem einstaklingum er og var veitt, mat rannsakandi það svo að tilkynna 

þurfti rannsóknina til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Rannsakandi útskýrði tilgang rannsóknarinnar fyrir þátttakendum og lagði fyrir þá 

upplýst samþykki sem þeir skrifuðu undir (Sjá viðauka I og II). Fulls trúnaðar var heitið og 

afmáun persónulegra upplýsinga sem hægt væri að rekja til þeirra. Þá var tekið fram að 

viðmælandi gæti hvenær sem er bundið enda á þátttöku sína í rannsókninni og afturkallað 
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samþykki sitt. Þar sem eitt viðtalið fór fram símleiðis las rannsakandi upp allt það sem stóð á 

blaðinu með upplýsta samþykkinu og spurði í kjölfar viðkomandi hvort hann samþykkti að 

taka þátt, sem viðkomandi gerði. Annar einstaklingurinn sem var með foreldri sínu í hluta 

viðtalsins skrifaði einnig undir upplýst samþykki en hinn treysti sér ekki til þess að skrifa 

undir en sagðist samþykkja að um hann yrði rætt. 

Rannsóknin var framkvæmd árið 2013 og er ekki ólíklegt að aðstæður þátttakenda séu 

að einhverju leyti breyttar.  

3.4 Viðmælendur 

Viðmælendum var lofað nafnleynd og trúnaði. Það verður til dæmis gert með því að fjalla um 

alla einstaklinga í karlkyni og viðmælendum er gefið dulnafn. Tveir einstaklinganna eru börn 

þegar viðtal fer fram og því á ekki að vera hægt að greina hvort verið sé að tala um 

einstakling sem er barn eða fullorðinn í dag og til þess að tryggja það verður ýmist talað um 

viðmælendur eða dulnefni notuð. Þar sem tiltölulega fáir einstaklingar eru á Íslandi greindir 

með Prader-Willi heilkenni er nafnleynd vandmeðfarin. Viðmælendurnir sex voru allt mæður 

einstaklinga með Prader-Willi heilkennið. Ákveðið var því að tala um alla viðmælendur í 

karlkyni svo ekki sé hægt að bera kennsl á stúlkurnar í hópnum sem eru mun færri. Sumir 

viðmælenda eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en aðrir utan þess.  

3.5 Greining gagna 

Fimm viðtöl voru tekin upp á stafrænt hljóðupptökutæki en eitt viðtalanna fór fram símleiðis 

og var tekið upp með sérstöku upptökuforriti í símanum. Stysta viðtalið var rúmlega 50 

mínútur á lengd á meðan lengsta viðtalið varði í rétt um tvo klukkutíma. Viðtölin voru 

samtals um það bil 465 mínútur. Hafist var handa við að afrita viðtölin orð fyrir orð. Það var 

gert í sérstöku tölvuforriti sem heitir „Transcription Software“ ásamt Microsoft Word. Að því 

loknu voru skjölin prentuð út og greind með opinni kóðun. Með því að lesa viðtölin 

margsinnis yfir tók rannsakandi saman fjölda stikkorða sem honum fannst vera mikilvæg 

atriði, þá voru stikkorðin útfærð yfir í þemu eða flokka. Hverju þema var úthlutað ákveðnum 

lit og strikað var undir atriði úr viðtölunum sem féllu undir viðkomandi þema. Hér næst 

verður fjallað um þau fjögur þemu og sjö undirþemu sem rannsakandi tók saman.  
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3.5.1 Þemu 

Viðtalsgögnin voru greind í eftirfarandi þemu og undirþemu:  

1. Sérkenni Prader-Willi heilkennis 

a. Greining og einkenni fyrsta hluta heilkennis  

b. Vandamál gagnvart mat og einkenni seinni hluta heilkennis 

2. Skilningur 

a. Skilningsleysi og þekkingarleysi 

b. Barátta foreldra við „kerfið“ 

3. Þjónusta og stuðningur 

a. Þjónustu- og stuðningsþörf 

b. Þjálfun og stuðningur 

4. Sjálfstætt líf og búsetuúrræði 
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4 Niðurstöður / Umræða 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi túlkaði 

viðtalsgögnin í fjögur þemu og sex undirþemu og verður gert grein fyrir hverju þema. 

Niðurstöður úr upplýsingaviðtali við félagsráðgjafa á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

koma fram í fræðilega kaflanum hér að framan og eru notaðar sem munnleg heimild.  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan er fyrsta þemað „Sérkenni Prader-Willi 

heilkennis„ með tvö undirþemu sem eru Greining og einkenni fyrra hluta heilkennisins og 

Vandamál gagnvart mat og einkenni seinni hluta heilkennisins.  

Annað þemað er „Skilningur“ og skiptist í tvö undirþemu, Skilningsleysi og þekkingarleysi 

og Barátta foreldra við kerfi. 

Þriðja þemað er „Þjónusta og stuðningur“ og hefur tvö undirþemu: Þjónustu- og 

stuðningsþörf og Þjálfun og stuðningur. 

Fjórða og síðasta þemað er „Sjálfstætt líf og búsetuúrræði“.  

4.1 Sérkenni Prader-Willi heilkennis 

Tvö undirþemu eru innan þessa þema „Greining og einkenni fyrra hluta heilkennisins“ og 

„Vandamál gagnvart mat og einkenni seinni hluta heilkennisins“. 

Það sem átt er við með fyrri og seinni hluta er eins og kom fram í fræðilegri umfjöllun að 

ofan þá er hægt að lýsa Prader-Willi heilkenninu í tveimur stigum. Fyrra stigið byrjar á 

meðgöngu þar sem lítil hreyfing er á barninu í móðurkviði. Þau fæðast gjarnan smávaxin og 

með lága vöðvaspennu og nær undantekningalaust er erfitt að koma ofan í þau fæðu. Á 

seinna stiginu sem er oftast við tveggja til þriggja ára aldur snýst dæmið við og áhugi þeirra á 

mat eykst og erfitt getur verið að hafa stjórn á mataræði þess. Ýmis vandamál verða meira 

áberandi eins og seinþroski, hegðunarvandamál og slappur vöðvamassi (Butler, Hanchett og 

Thompson, 2006). Hér næst verður fjallað um undirþemu tvö.  

4.1.1 Greining og einkenni fyrsta hluta heilkennis: 

Viðmælendur voru spurðir hvenær hafi fyrst komið í ljós að ekki væri allt eins og það ætti að 

vera hjá barninu þeirra og segja allir að um leið og barnið var komið í heiminn eða mjög 

fljótlega hafi verið augljóst að ekki væri allt í lagi.  
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Allir viðmælendur dvöldu á vökudeild með barn sitt en mislengi og greina þeir allir frá 

næringarörðugleikum. Tveir viðmælendanna greindu frá því að þegar barn þeirra var 

útskrifað heim af vökudeild hafi það verið komið með sondu, sem er slanga leidd ofan í maga 

í gegnum nef barnsins. Með þeim hætti var hægt að koma næringu ofan í þau en þriðji 

viðmælandinn sagðist hafa þurft að sprauta næringu upp í barn sitt. Ekki er útilokað að hin 

þrjú börnin hafi einnig þurft aðstoð við að nærast en ekki var spurt sérstaklega um það og 

foreldrar þessa þriggja barna tóku það ekki fram.  

Spurt var hvenær þau fengu greininguna á Prader-Willi heilkenninu staðfesta. Tvö 

barnanna fengu greininguna mjög fljótt eða tíu og 15 daga gömul og eitt barn var um þriggja 

mánaða gamalt. Þá greinast tvö börn um eins og hálfs árs aldur og síðasta var tveggja ára 

gamalt þegar það fékk staðfesta greiningu.  

4.1.2 Vandamál gagnvart mat og einkenni seinna hluta heilkennis: 

Í svokölluðum seinni hluta heilkennisins snýst dæmið við og börnin eiga ekki lengur erfitt 

með að nærast heldur eykst áhugi og lyst á mat til muna og verður í flestum tilfellum að 

vandamáli. Fimm viðmælendur hafa orð á því að flókið sé að eiga við vandamál tengdum 

mat. Einn viðmælandinn segir að þessa háttar vandamál hafi ekki verið að koma sérstaklega 

upp hjá sínu barni og vert er að athuga að í því tilfelli hefur barnið alltaf verið á ströngu 

mataræði og móðir þess hefur gert sitt besta við að kenna barninu að matur og matmálstími 

séu ekki aðalmálið. Hún kemst svo að orði: 

[…] ég er ekki að gera honum neinn greiða með að leyfa honum að smakka eitthvað 

óhollt einu sinni, það er ekkert eitthvað svona „allt í lagi einu sinni“, það er ekki til hjá 

mér. 

Er þetta í samræmi við það sem kom fram í viðtali við félagsráðgjafa á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, að mikilvægt sé að byrja aðlögun að breyttu mataræði strax frá byrjun. 

Vegna þess hve vel þessu barni gengur verður ekki fjallað frekar um það innan þessa þema 

enda á það ekki við.  

Viðeigandi er að nefna hér að einn viðmælenda sem á fullorðið barn var spurður að því 

hvernig hún myndi vilja sjá þjónustuna við einstaklinga með Prader-Willi heilkenni í 

framtíðinni og svaraði hún því að hún vildi sjá þjónustuna algjörlega frá upphafi og að strax 

sem lítil börn sé gætt að mataræðinu fyrst og fremst. Hún bætir svo við að það sé „bara 

eðlilegast að þau borði það sem þau koma ekki til með að fitna svona hrikalega mikið af“. 
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Einstaklingurinn sem um ræðir er í mjög slæmu líkamlegu ásigkomulagi og er þetta eitt af því 

sem móðir hans telur að gæti hafa komið komið í veg fyrir þá stöðu.  

Þar sem ásókn í mat verður langoftast að vandamáli þegar þau eru börn eru foreldrar í 

þeirri stöðu að geta stjórnað því hvað barnið borðar og takmarka aðgang þeirra að 

matvælum. Helstu vandræðin byrja oftast ekki fyrr en þau eru orðin nógu gömul til þess að 

verða sér út um mat sjálf, til dæmis með því að stela frá öðrum eða laumast í mat. 

Viðmælendunum fimm, sem segja vandamálin vera byrjuð, lýsa þeirra aðstæðum 

eftirfarandi: 

Vm 1: […] við vorum til dæmis rosalega dugleg fyrst, vorum rosalega ströng á mataræðið 

og svona og svo einhvern vegin urðum við ekki eins ströng og þú veist […] Hvort sem að 

börnin eru ólík eða ekki ólík þá er þessi matarfíkn svo ótrúlega mikill svona […] þetta er 

bara svo einkennandi fyrir þau öll, það er þessi matarfíkn. 

Vm 2: […] það hefur reynst okkur gegnum tíðina bara við matarborðið heima ef ég segi 

honum „nú borðarðu þetta en svo er ekki meira“ og þá bara er hann sáttur en ef ég 

sleppi þeirri setningu þá getur orðið mikið case því ég var ekki búin að segja það og hann 

vill meira og það allt saman.  

Vm 3: […] maður eiginlega hefur alveg prógramið, maður þekkir það, það sem maður les 

um þetta, já það er bara spurningin að maður sé nógu harður að fara eftir því […] 

auðvitað reyndi maður eins og maður gat en það er alveg ótrúlegt hvað þessir 

einstaklingar eru lunknir að vera sér út um.. aukabita.  

Vm 4: Hann byrjar í rauninni ekkert að þyngjast fyrr en hann er sko svona í kringum 

tveggja ára aldurinn, að ráði sko og hann hélt þessu bara nokkuð vel lengi, eiginlega fram 

að fermingu sko og uppúr því […] þá fer hann að stjórna og fara í ýmislegt sem hann má 

ekki […] maður missti þá bara svolítið tökin á þessu […] svo náttúrulega byrjar þetta 

einhvern veginn, að maður byrjar að láta undan sko […] æ það er að koma fullt af 

gestum og maður byrjar að leggja á borð og gera allt mögulegt fyrir allt og þá auðvitað er 

hann mættur fyrstur (hún hlær) og vill fá mest.  

Fimmti viðmælandinn sagði að henni hafi alltaf verið sagt að gefa honum venjulegan mat en 

lítið af honum og tekur hún svo til orða: „það var eiginlega bara þannig sem við gerðum 

þetta, við gerðum þetta rosalega mikið sjálf“. 

Foreldrum barna með Prader-Willi heilkenni er gjarnan ráðlagt að hefta aðgang að mat, 

til dæmis með því að hafa eldhúsið læst eða setja lása á ísskápa og eldhússkápa. Tveir 

viðmælendanna hafa notast við þess háttar höft og einn viðmælandi er með skynjara á 

ísskápnum til að koma í veg fyrir að strákurinn komist í hann á næturnar án þess að gera 

henni viðvart. Fjórði viðmælandinn segir son sinn ekki vakna upp á næturnar og leiti sér að 

einhverju að borða. Þá lýsir hún því hvernig þessi ásókn í mat kemur fram hjá syni hennar: 
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[…] þetta þarf ekkert endilega að þau sækist bara í súkkulaði og kex eða eitthvað […] ef 

hann nær í tómatsósuflöskuna bara hérna eða […] reyndar hef ég verið heppin með 

hann að það hefur aðallega verið matur, hann hefur ekki verið mikið að éta rusl eða 

eitthvað svoleiðis, maður hefur alveg heyrt svoleiðis dæmi líka en eins og ég segi, þetta 

þarf ekki endilega að vera einhver góður matur, þetta getur verið bara já, hvað sem er 

[…] hann hefur ekki verið að vakna upp á nóttinni til þess að éta eða eitthvað svoleiðis 

[…] þetta er meira bara svona ef hann nær í eitthvað.  

Fimmti viðmælandinn sagði þau ekki hafa læst eldhúsinu þrátt fyrir að vera ráðlagt að gera 

það og útskýrir hún af hverju: 

[…] vera með læstan ísskáp og læst og allt lokað inni svo hann kæmist ekki í matinn, það 

fannst mér svo ofboðslega mikil persónuskerðing […] kannski var það misskilið að minni 

hálfu að gera það ekki, þú veist upp á framtíðina að gera […] en þá er kannski bara svo 

miklu meira spennandi þegar þú kemst í eitthvað […] freistingarnar […] það er það sem 

ég er svo hrædd um, þau eru ofboðslega æðisgengin á öllum sviðum, manísk.  

Hún segir samt seinna í viðtalinu að í rauninni sjái hún mest eftir að hafa ekki verið nógu 

sterk til þess að hefta aðganginn að mat. Hún kemst svo að orði: 

[…] í rauninni var ég að gera honum illt með því að gera það ekki, sem ég hélt ég væri að 

gera honum gott, af því ég vildi ekki […] vera að skerða hans persónu.. […] af því líka 

hann einhvern veginn var svo meðvitaður um allt, það sem var verið að gera.  

 
Viðmælendur voru spurðir hvort það hafi verið gerðar einhverjar sérstakar ráðstafanir 

varðandi mat og matmálstíma á leikskólanum. Þrír viðmælendanna sögðu að barnið þeirra 

hafi fengið sérstakan stuðning í matmálstímum hvort sem það hafi verið með því að fylgjast 

vel með því, vigta matinn eða eftirfylgd við matarborðið. Þá sagði fjórði viðmælandinn það 

hljóti að vera þar sem hún hafi verið búin að brýna fyrir þeim hver mörk sonar síns væru.  

Því næst var spurt hvernig hafi gengið að hafa stjórn á mataræði barnsins innan um aðra 

og segja flestir viðmælendurnir það ekki hafa gengið vel. Tveir viðmælendanna tóku svona til 

orða: 

Vm 1: Það hefur náttúrulega gengið bara illa, en samt sko, ég meina hann stjórnar því 

náttúrulega ekkert sjálfur, maður verður að vera með honum sko, það er bara svoleiðis.  

Vm 2: Það hefur náttúrulega gengið illa alltaf […] hann var fyrstur að borðinu og síðastur 

frá því í öllum afmælisveislum til dæmis […] og reyndi að borða á meðan hann gat […] 

Þetta er endalaus barátta, endalaus!  

Þá hafði enn annar viðmælandi orð á því að það þurfti að hafa miklar gætur á syni hennar og 

segir frekar frá: 
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[…] hann var eiginlega bara eins manns maki í rauninni, hann þurfti að hafa manninn á 

sig í mörgum tilfellum […] það gekk yfirleitt ágætlega sko í skólanum, það kom 

náttúrulega alveg upp ýmislegt […] stundum ef honum leist vel á nesti einhvers annars 

og vissi að hann gat náð því þá bara náði hann því […] hann átti það alveg til að taka 

eitthvað úr töskum […] hann var mjög flinkur að ná sér í það sem hann vildi.  

Fjórði viðmælandinn sagði það ganga upp og ofan að hafa stjórn á mataræðinu í kringum 

annað fólk. Hún segir að þegar hann fór í afmæli voru sumir sem tóku tillit til þess en eftir því 

sem hann eltist var erfiðara að ráða við þetta. Segir hún nánar frá: 

[…] meðan það var hægt að ráða við það en eftir að hann eltist þá er það bara ekki, 

menn eru orðnir stórir og sterkir […] það þýðir ekkert fyrir mig að segja við hann, tala við 

hann, hann bara fer sínu fram sko, annars bara myndi allt fara í háaloft […] Hvað gerir 

maður? Þetta er alltaf vandamál […] í mörgu leyti og öllu svona, allt þar sem er eitthvað 

sameiginlegt svona […] við förum aldrei neitt þar sem við vitum að er eitthvað svona í 

boði, þá dregur maður sig frá öllu sjálfur.  

Eitt barnanna fór í Öskjuhlíðarskóla (forvera Klettaskóla) en hin fóru í almennan grunnskóla, 

ýmist í sérdeild eða almenna deild. Viðmælendur voru spurðir hvort það hafi verið gerðar 

einhverjar sérstakar ráðstafanir varðandi mat og matmálstíma á grunnskólanum og misjöfn 

voru svörin. Tveir viðmælendur segja barn sitt hafa verið með starfsmann með sér í 

matartímanum. Einn viðmælandi tekur fram að það hafi verið passað að gefa honum nóg af 

salati og minna af öðru en tók ekki fram hvort hann hefði þurft og/eða fengið eftirfylgd í 

matmálstímanum. Fjórði viðmælandinn svarar á þennan veg: 

Jaa nei í rauninni ekki […] ég tók hann af fæðinu þarna í skólamatnum, hann fer alltaf 

með sinn eigin mat með sér […] hann var að enda bara í svo mikilli þráhyggju útaf 

matnum þarna, það var kannski einn daginn átti að vera þetta á línuna en þá kom 

eitthvað annað fyrir hann og þá varð hann alveg brjálaður og hann einhvern sættir sig 

frekar við það að hann sé öðruvísi þegar hann kemur með mat að heiman […] svo við 

ákváðum bara að hafa það þannig.  

Þá segir hún son sinn ekki mæta skilningi í dægradvöl skólans af hálfu starfsfólksins þar. Hún 

segir að þar sé jafnvel sett fyrir framan hann fullt fat af brauði og ekki skilið af hverju hann 

fær sér ekki bara einu sinni eins og honum var sagt.  

Móðir fimmta drengsins var spurð hvort henni hafi fundist starfsemi grunnskólans hafa 

verið aðlöguð að þörfum barnsins hennar og svarar hún einfaldlega nei og útskýrir mál sitt: 

Hefur aldrei fundist það og sérstaklega þegar kemur að matmálstímum og mataræði og 

svona, þá virðist vera allt á boðstólnum skiluru […] sem er ekkert verið að spá í. 
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Börn fjögurra viðmælenda fóru í starfsbraut í framhaldsskóla eða sambærilegt nám. Eitt 

þessara barna var viðstatt viðtalið og þegar spurningar beindust að framhaldsskóla sagði 

hann sjálfur frá því að þá hafi verið sama fylgd í matnum og í grunnskólanum en móðir hans 

tekur þá þennan pól í hæðina: „Jájá, samt gat hann náttúrulega sloppið undan því, hann gat 

svolítið fengið að afgreiða sig sjálfur“. Þá segir annar viðmælandi að sonur sinn hafi haft 

eftirfylgd í matmálstímum en útskýrði ekki frekar í hverju hún fólst. Einn viðmælandinn segir 

frekar nákvæmt frá því þegar sonur hennar byrjaði í framhaldskóla. Hún segir að þegar hann 

byrjaði í fjölbrautaskóla var hann á starfsbraut þar sem einstaklingum var skipt niður í tvo 

hópa, í öðrum hópnum voru meira skertir einstaklingar sem þurftu á meiri aðstoð að halda 

en þeir sem voru í hinum hópnum, þar sem voru minna skertir einstaklingar. Sonur hennar 

var settur í þann hóp sem þurfti minni aðstoð og segir hún frá því betur: 

[…] hann var settur þar og fékk þar af leiðandi ekki, hann þurfti meiri eftirfylgni, þá ekki 

námslega séð heldur í matartímanum og félagslega séð […] það hefði bara þurft að fylgja 

honum betur eftir. 

Hún vill meina að í kjölfarið hafi margra ára árangursrík vinna við mataræðið og matarvenjur 

farið úr böndunum og lýsir því hér: 

[…] ég lagði mikla vinnu í þetta og þetta gekk ótrúlega bara þannig lagað […] svo byrjar 

hann í fjölbrautaskólanum […] og ég vil meina að þar var bara eyðilagt fyrir mér 16 ára 

vinna og í dag er hann bara í mjög slæmum málum, það er bara þannig […] en það gerist 

eitthvað matartengt í fjölbrautaskólanum sem ég veit ekki enn þann dag í dag hvað er. 

Hún segist hafa farið margsinnis upp í skóla og reynt að finna út hvað væri að gerast því hann 

þyngist og þyngist en ekkert var að breytast heima við og bætir hún við: 

[…] ég veit ekkert hvað hann var að gera, ég hef aldrei komist að því […] hvort hann var 

að éta upp úr ruslatunnum eða éta afgangana frá hinum eða ég veit það ekki.  

Þegar þetta var, þá var greinilega ekki verið að fylgjast með honum í matartímanum en því 

var svo breytt og átti hann því að fá meiri eftirfylgd.  

Þrjú af börnum viðmælenda voru flutt að heiman og ekkert þeirra býr í viðeigandi 

búsetuúrræði að mati mæðra. Aðeins einn strákanna er í úrræði þar sem hann fær ekki að 

hafa mat inni hjá sér og sameiginlegt eldhús er frammi. Einn drengjanna býr á sambýli sem 

móðir hans segir engan vegin henta hans sjúkdómi. Það sé þó ekki við sambýlið að sakast 

enda var þetta búsetuúrræði það eina sem stóð til boða á þeim tíma. Hún lýsir 

fyrirkomulaginu gagnvart matvælum og matmálstíma með þessum orðum: 
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[…] þetta er opið sambýli og vistmennirnir […] ráða eins miklu eins og þeir geta, þannig 

að þeir eiga matinn og geta pantað sér svona og svona […] en starfsfólkið eldar fyrir þá á 

kvöldin og það er náttúrulega líka svolítið skorið við nögl af því það er kannski ekki til 

peningur til þess að vera með dýrasta mat endalaust og svona og þá eru oft unnar 

kjötvörur og svona sem er kannski ekki beint æskilegt heldur […] og svo er frjáls 

aðgangur að ísskápnum sko og hann gæti farið fram og fengið sér kótelettur í 

morgunmat þess vegna.  

Hvað varðar atvinnu þá segir einn viðmælandi að þessi hegðun gagnvart mat setji syni 

hennar svo miklar hömlur. Hann hefur prófað ýmis störf og var til dæmis ráðinn í að raða í 

hillur í matvöruverslun að henni óafvitandi, þar sem enginn var yfir honum þá raðaði hann 

einfaldlega í sig að sögn móður sinnar. Þá hafa komið upp aðstæður þar sem hann hafi verið 

við vinnu og endað með að borða nesti frá öllum. Þá hafi eðlilega þeir sem voru að vinna 

með honum orðið pirraðir og fúlir út í hann fyrir eitthvað sem hann kannski ræður ekki við.  

Hér næst kemur smá umfjöllun frá viðmælanda sem verður kölluð Tinna og því næst 

önnur sem kölluð verður Fjóla.  

Sonur Tinnu er við slæma heilsu og segist hún geta rétt ímyndað sér hversu erfitt það sé 

að vera svona sjúklingur og segir son sinn oft gráta og eiga voðalega bágt. Þá upplifir hann sig 

svo minnimáttar og vorkennir sjálfum sér fyrir að geta ekki það sama og aðrir. Hann er þrátt 

fyrir það yfirleitt geðgóður, glaðlegur og jákvæður en hefur samt sitt skap. Tinna segir að enn 

þann dag í dag hefst barningur þegar hjónin taka hann með sér eitthvert og hann fer að taka 

sér of mikið. Hann hefur víst alveg sitt skap segir hún og bætir við: 

[…] oftast snýr það, er það út af einhverjum mat þegar að mesta stríðið verður, það er 

útaf einhverju sem hann má ekki fá.  

Fjóla segir son sinn vera rosalega skemmtilegan þrátt fyrir að vera ekki sérstaklega sterkur 

félagslega. Hún segir hann vera fluglæsan, lesa mikið og vera alveg þokkalega staddur 

þannig. Heima við er hann alveg hrókur alls fagnaðar á meðan hann er ekki í einhverjum 

brjálæðisköstum sem hún segir koma inn á milli. Sonur Fjólu byrjaði að taka mjög erfið 

skapofsaköst þegar hann var í kringum níu ára aldur og var í kjölfar settur á geðlyf. Þegar 

hann byrjaði í framhaldsskóla fór hann að þyngjast sem hefur áhrif á virkni þessa lyfja. Fjóla 

segir nánar frá skapofsaköstum sonar síns: 

[…] hann var mjög erfiður heima fyrir og síðustu ár eru búin að vera okkur rosalega erfið 

[…] sem enduðu á því að hann flutti að heiman […] og er á svona vistheimili sem að er 

ekki heldur að ganga því þau eru ekki að skilja þetta, að mínu mati. 
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Fjóla segir nánar frá atviki sem gerðist sem varð til þess að hann flutti að heiman: 

[…] hann hefur tekið alveg svakalegar skapsveiflur sem að hafa bara gengið það langt að 

hann var rétt búinn að drepa mig […] ég var eitthvað að reyna að tjónka við hann og 

hann tekur þarna eitthvað brjálæðiskast og nær semsagt hérna (Innskot: Fjóla bendir á 

það sem hún er með utan um hálsinn) og við eitthvað berjumst um og endar þannig að 

ég legg hann niður á rúmið hans og hann bara þrengir að með andlitið á mér við 

bringuna á sér sko, ég fann bara að, að hann var að..  

Fjóla heldur áfram frásögninni og segist hafa klórað hann og klipið til þess að losna undan 

honum þar sem hún gat ekki andað. Hún segir þessi köst eiga sér langa sögu en mun 

auðveldara var að eiga við þau þegar hann var lítill því þá var hægt að róa hann niður með 

því að halda utan um hann. Þá tekur hún svo til máls: 

[…] þessi köst […] þau enda alltaf þannig að hann sofnar og vaknar síðan upp bara 

hálfringlaður og oft á tíðum held ég […] að þetta sé alveg þannig að hann geri sér ekki 

alltaf alveg grein fyrir því svona hvað hann er að gera […] og alltaf eyðileggur hann 

eitthvað […] hann er með gleraugu og ég hef ekki tölu á því lengur, þau verða yfirleitt 

alltaf fyrir barðinu á honum […] og allskonar húsgögn og dót og drasl .  

Fjóla segir þessi köst sonar síns beinast aðallega að henni og föður hans og útskýrir nánar: 

[…] maður er oft að velta fyrir sér þú veist af því hann nær að hemja sig við aðra þú veist, 

hvort hann hafi einhverja stjórn á þessu […] en svo náttúrulega er það aðallega við sem 

erum að setja honum boð og bönn. 

Eftir að hann flutti að heiman segir Fjóla þessi skapofsaköst hans vera eiginlega hætt og 

tengir hún það við þá staðreynd að ekki sé verið að vinna með hann í dag þar sem hann býr, 

hann borðar það sem hann langar í og þá sé hann eðlilega bara blíður og góður. Hún lætur 

eftirfarandi orð falla: 

[…] Ég hef einmitt verið að segja við manninn minn, við getum alveg eins tekið hann 

hérna heim og leyft honum að éta sig í gröfina hér eins og að vera með hann í einhverri 

geymslu þarna þar sem er ekkert verið að vinna með hann […] það er svolítið stigið á 

þessum málum hjá okkur í dag.  
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4.2 Skilningur 

Allir viðmælendur hafa orð á því hversu mikið skilningsleysið eða þekkingarleysið gagnvart 

Prader-Willi heilkenninu er. Ekki nóg með að um sé að ræða þekkingarleysi þá virðist ganga 

illa að fá fólk til þess að skilja hvers vegna einstaklingurinn hegðar sér ekki eðlilega í kringum 

mat og hefur ekki næga sjálfsstjórn. Einnig hafa foreldrar orð á því að þurfa að berjast fyrir 

ýmsum réttindum með hnefann á lofti, vera í baráttu við „kerfið“. Ástæðan sé meðal annars 

sú að innan „kerfisins“ gerir fólk sér ekki grein fyrir hversu hamlandi Prader-Willi heilkennið 

getur verið fyrir einstaklinginn. 

 Þemun tvö sem flokkuð eru undir „Skilningur“ heita „Skilningsleysi og þekkingarleysi“ og 

„Barátta foreldra við kerfið“. Næst verður fjallað um þær niðurstöður. Þar sem viðeigandi er 

verður notast við dulnöfn en annars eru viðmælendur einfaldlega taldir upp.  

4.2.1 Skilningsleysi og þekkingarleysi 

Þetta undirþema var mjög áberandi í flestum viðtölunum. Viðmælendur hafa flestir haft orð 

á því að fólk skilji ekki hvað heilkennið getur verið hamlandi fyrir einstaklinginn og hvað getur 

verið flókið að eiga við þau vandamál sem blossa upp. Þessir einstaklingar eru meðal annars 

að mæta skilningsleysi í skólum, vinnu, hjá heilbrigðisstarfsfólki og hjá ýmsum stofnunum. Þá 

geta utanaðkomandi haldið að barnið fái að borða allt sem því sýnist líkt og einn viðmælenda 

sagði. 

Þrír viðmælendanna taka í svipaðan streng hvað skilningsleysi varðar: 

Fjóla: þú veist það skilur þetta enginn, þetta er svo flókið að eiga við þetta matarsystem 

[…] ég held þau geri sér ekki grein fyrir hversu mikla þjónustu þessir einstakl.. af því þeir 

plata svolítið.  

Tinna: […] bara víða, á flestum stöðum, meira segja upp á sjúkrahúsi, það hafa bara 

fæstir heyrt um þetta meira að segja enn þann dag í dag.  

Íris: […] fólk vissi ekkert ofboðslega mikið um þetta fannst mér […] allaf þegar ég fór með 

hann til læknis þá vissu þau ekkert […] það var náttúrulega verið að skipta um lækna […] 

þá er ég að meina heimilislæknirinn […] þá var maður alltaf að upplýsa þá sko út á hvað 

málið gengi.  

Fjóla er á sama máli og Íris og Tinna, að ekki einu sinni læknar séu með nákvæman skilning á 

því hvernig þetta virkar. Íris vill meina að þar sem sonur hennar geti gengið sé skilningur fólks 

á fötlun hans minni og Agnes fékk höfnun á sérstöku þríhjóli fyrir son sinn einmitt vegna þess 

að hann gæti gengið. Íris tekur svona til máls: 
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[…] skilningurinn er rosalega lítill fyrir þessari fötlun, af því hann getur labbað og hann 

getur talað. Fólk segir alveg blákalt við mig sko „þúst hann er bara fatlaður líkamlega, 

hann er ekkert fatlaður hinseginn sko“ en hann er það náttúrulega. 

Því til stuðnings bætir Íris því við að bróðir stráksins er átta árum yngri en samt löngu kominn 

fram úr stóra bróður sínum í stærðfræði.  

Írisi og Láru finnst báðum að Prader-Willi heilkennið mætti alveg vera meira þekkt í 

þjóðfélaginu svo þessir einstaklingar mæti skilningi.  

Sonur Fjólu er því miður ekki í góðum málum og eftir að grunnskólagöngu hans lauk hafa 

aðstæður hans versnað. Fjóla er ekki ánægð með þá þjónustu sem sonur hennar hefur fengið 

og það vantar mikið upp á. Hún greinir frá upplifun sinni og mannsins hennar: 

Um fermingu hefði ég ekki trúað því að hann væri í þessum sporum sem hann er í í dag 

sko, þetta gerist bara svona (innskot: Fjóla smellir fingrum), þetta er svo ótrúlegt, það er 

bara fáránlegt […] okkar sýn á þetta núna er að við erum ekki að fá nóga aðstoð með 

hann og maður er bara að horfa á hann borða sig í gröfina og við fáum einhvern veginn 

enga hjálp með það þannig ég er ekkert svakalega hrifin af þeirri þjónustu sem er og eins 

og ég segi.. fólk skilur þetta ekki.“ 

Þegar Tinna er spurð út í þjónustu sem félagsráðgjafar hafa veitt henni hefur hún orð á því að 

eðlilega sé verið að reyna að fá son hennar til að bjarga sér sem mest sjálfur en að það sé oft 

ýmislegt óraunhæft sem ætlast er til af honum. Einstaklingar með Prader-Willi heilkenni eiga 

gott með að sofna og jafnvel hér og þar. Tinna segir frá því að reynt hafi verið að fá hann til 

þess að taka strætó sjálfan og auka þannig sjálfstæði hans en vandamálið segir Tinna vera að 

hann sofni nær oftast í bíl og strætó og keyri þannig hring eftir hring í strætó steinsofandi þar 

til einhver rekur hann út.  

Tveir viðmælendur, Tinna og Fjóla koma báðar með dæmi um skilningsleysi 

heilbrigðisstarfsmanna þegar synir þeirra dvöldust á heilbrigðisstofnun. Fjóla segir frá því að 

ekki reynist vera skilningur á því að sonur hennar ræður ekki við sig og að ekki sé hægt að 

ætlast til þess af honum: 

 […] það var bara eitt skref út úr hans herbergi […] þá var þar kaffivagninn með 

sykurmolum og hunangi og einhverju […] og ég hugsa að þetta sé ekkert að ganga og fer 

og tala við lækninn „já það hefur bara eitthvað gleymst, eitthvað samskiptaleysi, 

markmiðið hjá okkur er hérna að allir geta verið á sama fæði og fólk verður að geta valið 

sjálft og haft viljastyrk“ og ég sagði að það er bara ekki hjá honum, jæja hann lofaði mér 

að þetta yrði tekið og svo fer ég aftur og heimsæki hann og þá er vagninn kominn aftur 

[…] svo var ekki verið að skammta honum […] hann átti […] velja sér mat á diskinn eftir 
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einhverjum sýnidisk […] gekk vel fyrstu vikuna eða svo en svo náttúrulega misstu þeir 

alveg tökin á þessu […] hann væri að fá sér tvisvar, þrisvar á diskinn.  

Fjóla segist hafa reynt að segja þeim að það þyrfti að skammta honum matinn og var þá sagt 

það ekki vera hægt enda væri enginn úti í lífinu sem myndi skammta honum og hann yrði 

hreinlega að læra þetta sjálfur. Tinna segir svipaða sögu með veitingar sem stóðu öllum til 

boða en í hennar tilfelli var syni hennar þó skammtað sérfæði, en vandamálið var eins og hjá 

syni Fjólu að ætlast var til að hann hefði stjórn á sjálfum sér hvað varðar aðrar veitingar. Hún 

tekur til orða: 

[…] hann hefur fengið sérfæði þar, það er alveg skammtað bara af því að sér fyrir hann 

þegar hann mátti ekki fá salt og svona, eða mikið salt og sósurnar það voru bara léttar 

sósur og svona hugsað út í það virkilega […] en þetta er stundum svo vitlaust, þetta eru 

matmálstímarnir, bakkinn sem kemur […] allan daginn er kex og kökur á boðstólnum á 

borði sem þau geta gengið í og molasykur […] ég hugsa með mér „ahhhh týpískt, af 

hverju er ekki hægt að fara alla leið“. 

4.2.2 Barátta foreldra við kerfið 

Viðmælendur hafa nokkrir tekið þannig til orða að „vera í baráttu við kerfið“ og er þetta 

reyndar einnig þekkt annars staðar. Það sem er átt við er að nauðsynlegt sé að berjast fyrir 

og réttlæta þörf fyrir ákveðinni þjónustu og réttindum sem einstaklingar hafa hjá ríki eða 

sveitarfélagi. Oft er um að ræða Tryggingastofnun Ríkisins, Sjúkratryggingar Íslands, 

Svæðisskrifstofa hér áður fyrr og félagsþjónustu sveitarfélaganna. Viðmælendur eldri 

einstaklinganna hafa allir kynnst kerfinu á einhvern hátt og barist mismikið fyrir réttindum 

barnanna sinna. Fjóla er ein þeirra sem hefur barist mikið í mörg ár og segir hér frá sinni 

upplifun: 

 […] maður fær enga hjálp frá kerfinu og maður er endalaust í einhverri baráttu, manni 

finnst manni alltaf eitthvað hérna með hnefann á loft eitthvað að berjast fyrir einhverju 

og það skilur enginn út á hvað þetta gengur einhvern veginn og skilja af hverju hann 

velur ekki epli í staðin fyrir kökuna og svona […] ég hef ekki mikið þegið einhverja hjálp 

við að leita eftir, kannski vitleysa […] maður hefur soldið verið að gera þetta sjálfur og 

hérna, eitthvað stolt eða ég veit ekki hvað það er en svo er maður bara núna soldið 

búinn bara á því, baráttuandinn er svolítið bara svona, já af því maður mætir einhvern 

veginn hvergi einhvern veginn skilning á þessu, hvað þetta er flókið viðureignar […] Ég 

fattaði það eftir á að ég kunni bara ekki að kvarta nógu mikið, samt var ég með hann 

öllum stundum […] ég vann ekkert úti nema hálfan daginn meðan hann var á 

leikskólanum og var svo bara með hann og verið að keyra hann sjálf og hef ábyggilega 

ekki verið sérstaklega þungur baggi í þjóðfélaginu, ég tel mig ekki hafa nýtt mér öll þau 

réttindi og ekki fengið.  
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Annar viðmælandi, Íris segir að hún hafi alltaf þurft að berjast fyrir og ganga á eftir 

þjónustunni hjá sveitarfélaginu. Hún segir að kannski hafi hún þess vegna bara gefist upp, 

eftir að hafa staðið í baráttu öll þessi ár og hún einfaldlega orðin þreytt á þessu.  

Aðspurð að því hver upplifun hennar sé á tryggingarkerfinu segir Tinna hana seina, 

leiðinlega og oft ósanngjarna. Hún vill samt ekki meina að hún hafi þurft að berjast fyrir því 

að fá ákveðna þjónustu en að hlutirnir taka oft langan tíma og þar sem sonur hennar verður 

oft veikur virðast hlutirnir ganga hraðar fyrir sig ef um veikindi er að ræða. Agnes segist eins 

og Tinna ekki heldur hafa barist fyrir því að sonur hennar fái einhverja þjónustu sem hún telji 

hann þurfa á að halda og segir að hún hafi því miður ekki verið þessi harði nagli sem geri 

kröfur. Hún reyndi samt að fá vissa skatta ívilnun í gegn og segir frá því svona: 

Við vildum meina það að fara fram á einhverja svona ívilnun, það væri bara ákveðið sem 

við værum að létta ríkinu af, eða hvað eigum við að segja? Við erum náttúrulega á 24 

tíma vakt, það er ekkert öðruvísi […] það var ekki um það að ræða, það er bara allt í 

frosti.  

Viðmælendur yngstu einstaklinganna vilja meina að ekki hafi þurft að berjast áfram á 

hnefunum jafn mikið og foreldrar eldri barna og að mikil vinna var unnin af þeim foreldrum.  

Hvað ákveðin réttindamál varðar segja bæði Fjóla og Tinna að ekki sé verið að upplýsa 

foreldra nógu mikið um réttindi barnsins og það mætti halda að vonast sé til að foreldrar 

komist ekki að þeim segir Fjóla og bætir því við að hún telur sig ekki hafa nýtt öll réttindi sem 

sonur hennar hefur haft. Henni þætti tilvalið að til væri einfaldlega bæklingur með öllum 

upplýsingum. Þá segir Tinna að stundum hafi það komið fyrir að hún hafi ekki fengið að vita 

fyrr en löngu seinna að strákurinn ætti rétt á einhverju ákveðnu.  

4.3 Þjónusta og stuðningur 

Þetta þema hefur tvö undirþemu sem greint verður frá hér. Í fyrsta lagi er það „þjónustu- og 

stuðningsþörf“ og eru það atriði sem foreldrar segja börn þeirra þurfa á að halda hvort sem 

þau fái þá þjónustu í dag, áður fyrr eða vonandi í framtíðinni. Annað undirþemað er „þjálfun 

og stuðningur“ og þar er farið yfir alla þjálfun, þjónustu og stuðning sem viðkomandi hefur 

fengið í gegnum tíðina.  
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4.3.1 Þjónustu- og stuðningsþörf 

Eins og áður hefur komið fram, voru viðmælendur ekki spurðir persónulegra spurninga en 

margt kom í ljós í öðrum spurningum. Viðtalið við Tinnu var lengst þeirra allra og verður 

byrjað á að taka saman það sem hún hefur um ástand sonar síns að segja.  

Sonur Tinnu hefur gengið í gegnum mikil veikindi. Hann fór í magaminnkun og segir 

Tinna það hafa misheppnast og í kjölfarið hafi hann veikst alvarlega. Þá er hann með 

sykursýki á hæsta stigi og notar súrefnisvél. Hún segir hann vera orðinn það lélegan og vegna 

yfirþyngdarinnar eigi allt eftir að versna með tímanum og haldi þetta áfram svona þurfi hann 

trúlega að fara í hjólastól. Tinna segist auðvitað óska sér þess að honum takist að grennast, 

hann þarf endalaust að vera í megrun og hefði þurft að vera eingöngu á sérfæði. Þá er eitt af 

vandkvæðunum við þennan sjúkdóm hvað þau brenna litlu. Hann notar í dag stuðningsbelti 

og stuðningssokka sem hann fær í gegnum Stoð. Svo er hann 75% öryrki og er á 

örorkubótum. Hún segir að það þurfi að sprauta hann á hverju kvöldi, í fyrstu sá hún um það 

ásamt því að baða hann reglulega. Tinna fékk það í gegn að það kæmi hjúkrunarfræðingur 

hvert kvöld og sprautar hann en fékk neitun um að fá manneskju til að sjá um böðunina 

þannig hún sér enn þann dag um það. Starfsfólkið á sambýlinu þarf ekki og ekki er ætlast til 

þess af því að það baði fullorðinn mann en hún tekur samt fram að það eru starfsmenn á 

sambýlinu sem hafa gripið inn í og baðað hann ef hún kemst ekki og þykir henni mikil hjálp í 

því.  

Tinna myndi vilja sjá að þjónusta við þessa einstaklinga væri stíluð inn á mataræði og 

hreyfingu. Henni finnst svo mikilvægt að þetta fari ekki svona eins og komið er fyrir syni 

hennar og tekur svona til orða: 

[…] það var það sem okkur vantaði kannski mest fyrst, að gera okkur grein fyrir því 

hvernig þetta getur orðið, maður gat aldrei séð þetta fyrir sér […] þetta er svo miklu 

verra heldur en maður gat ímyndað sér, sérstaklega þegar koma öll þessi veikindi inná 

líka auðvitað og allt bara útaf þyngdaraukningunni, þú skilur […] það þarf að leggja og 

sérstaklega þeir sem að eru að sko taka viðtal við nýja foreldra og svona sem að eru að 

lenda í þessu, kannski ekki byrja á að hræða þau, segi það nú ekki en þetta er bara svo 

ofboðslega alvarlegt mál og þetta (óskiljanlegt) þarf að passa.  

Fjóla segist nýbúin að fá út úr sviðsmati (líklega er hún að tala um Mat á Stuðningsþörf) en 

að hún sé ekki búin að kynna sér hvað það þýði nákvæmlega en hún telur að hann hafi verið 

metinn með frekar mikla stuðningsþörf sem þýði að meira fjármagn eigi að fylgja honum 

heldur en gerir. Að hann eigi þá að fá meiri aðstoð og skilst henni að það þýði að hann eigi 
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jafnvel að fá manneskju með sér. Þegar verið var að meta son Fjólu fyrir sviðsmatið var hún 

til dæmis spurð hvort hann gæti séð sjálfur um fjármál sín og hvort hann gæti unnið og segist 

hún hafa svarað þessu: 

Já ég meina vitslega séð gæti hann alveg labbað í bankann og borgað reikning og svo 

framvegis en hvort hann myndi síðan stoppa í sjoppunni á leiðinni heim og kaupa sér 

nammi fyrir alla peningana sem hann ætti væru alveg líkur. 

Ég sæi hann alveg fyrir mér vinna eitthvað en svo í kaffistofunni hjá starfsfólkinu þá 

getur hann étið.. við höfum alveg lent í því að hann var að vinna og hann át nestið frá 

öllum.. skiluru. 

Fjóla segir að ekki sé óhætt að skilja son sinn einan eftir í smá stund og taka að minnsta kosti 

þrír viðmælendur undir með henni. Fjóla greinir frá tveimur atvikum sem hafa gerst sem 

sýna fram á það. Eitt atvikið var þannig að brunakerfið á heimili þeirra fór í gang eftir að 

sonur hennar náði í eitthvað frosið í frystinum og setti í örbylgjuofninn. Þegar Fjóla kemur 

heim eftir að hafa skroppið frá í mjög stutt stund þá mætti henni slökkviliðið og lögreglan. 

Hann lamaðist af hræðslu og gat ekkert brugðist sjálfur við. Hitt atvikið var þegar hann var 

yngri og hún skyldi hann eftir í fimm mínútur og fann hann svo bakvið hurð inn á 

baðherbergi, með oststykki fast í hálsinum og byrjaður að froðufella. Til allra lukku náði hún 

að koma honum til bjargar en segir að hann hafi væntanlega farið um leið og honum gafst 

færi á í ísskápinn.  

Eins og hefur komið fram að framan eru tveir einstaklinganna á barnsaldri þegar viðtölin 

eru tekin og aðspurð hvernig þjónustu viðmælandi telur barn sitt þurfa á að halda svarar 

einn viðmælandi eftirfarandi:  

[…] mér finnst að öll þjónusta sko, mér finnst hann eigi alltaf að vera í aðstoð, hann eigi 

að fá ókeypis tíma í talþjálfun á hverju einasta ári. Mér finnst hann eigi að fá ókeypis í 

sjúkraþjálfun […] ekki endilega þú veist, ekkert alveg dags daglega, mér finnst bara þegar 

maður fæðist fatlaður inn í þennan heim þá eigi maður bara að fá alla þjónustu ókeypis 

[…] samt að fá umönnunarbætur bara útaf því að það er ýmislegt annað sem að þarf […] 

einhver hreyfiþjálfun […] það helsta sem hann þarf núna útaf því hann er ekki lengur í 

þessum tengslum við þessar stöðvar að það er hérna, líkamsþjálfun […] svo náttúrulega 

læknisþjónusta.  

Hinn viðmælandinn svarar á þann hátt að hún hafi mestar áhyggjur af því að vandamálin 

gagnvart mat verða mikil enda er hún og maðurinn hennar búin að halda stráknum á mjög 

ströngu mataræði. Hún óttast að eftir því sem sonurinn verður eldri verði erfiðara að gæta 
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að honum í skólanum varðandi mat og segist hún vita að ef hann kemst upp með það þá 

myndi hann stelast í mat.  

Viðmælendurnir fjórir sem eiga börn sem eru orðin fullorðin voru allir spurðir hvernig 

þjónustu þeir myndu vilja að stæði börnunum þeirra til boða. Það eru foreldrarnir sem 

þekkja börnin sín manna best og svörin við þessari spurningu eru því mat foreldra á 

þjónustu- og stuðningsþörf einstaklinganna. Fjóla leggur eftirfarandi til málanna: 

Ég myndi náttúrulega vilja að hann fengi búsetuúrræði við hæfi og ég tel að hann þurfi 

þannig búsetuúrræði að hann sé með þjónustu allan sólahringinn. Það þarf kannski ekki 

að sitja yfir honum allan sólahringinn […] einhverja þjónustuíbúð með þjónustukjarna 

þar sem er vakt allan sólahringinn […] Ég sé ekki fyrir mér að hann sé með mat inni í sinni 

íbúð […] ég sæi fyrir mér að honum yrði bara skammtað maturinn svona í flestum 

tilfellum. Ég myndi vilja með hreyfingu og annað að það væri einhver aðili sem tæki að 

sér að fara með hann í hreyfingu, bara þú veist að ýta eftir að hann færi og hjálpaði 

honum með það. Já. Ég myndi vilja að hann væri í einhverjum kjarna þar sem væru 

einhverjir fleiri einstaklingar […] sem hann gæti kannski átt eitthvað sameiginlegt með 

þannig hann hefði kannski einhvern […] mér finnst þessi einstefna sem er tekin í dag að 

allir eiga að vera í sinni íbúð […] ekki endilega rétt […] ég geri mér alveg grein fyrir því að 

það er örugglega flókið að velja inná svona […] besta lausnin myndi vera að allir ættu sitt 

rými en samt möguleikann á að vera með sameiginlega matartíma og sameiginlega 

eitthvað, já það er svona helst þetta. 

Son Írisar segir hún að þurfi 24 tíma þjónustu og aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Hann er 

fluttur að heiman og yfir í sjálfstæða búsetu sem verður fjallað nánar um síðar. Hún segir 

eina veikleikan í því úrræði vera að aðrir íbúar þarna séu mikið fatlaðir og ekki á sama reiki 

og hann. En þarna hefur hann engan mat inni í íbúð hjá sér heldur er sameiginlegt eldhús 

frammi og það er það sem hann þarf.  

Þegar Tinna var spurð að því hvort henni finnist sonur hennar fá alla þá þjónustu sem 

hann þarf á að halda svarar hún að svo telji hún í rauninni ekki vera. Hún kemur með dæmi 

um það og segir að eftir að hann fór að veikjast svona hafa þau hjón þurft að fara með 

honum í boccia ferðir bara til þess að halda utan um að hann taki öll lyfin sín og hún segir: 

[…] það þarf helst að fylgja honum soldið eftir með allt mögulegt, það er náttúrulega ekki 

hægt, þú veist, það er bara fyrir sitthvort starfsfólkið sem getur ekki verið að skipta sér 

endalaust af honum, þú veist, mér finnst það vera aðallega það sem að svona […] ég og 

pabbi hans gerum auðvitað það sem við getum. 

Sonur Agnesar býr ennþá hjá foreldrum sínum en hún segist hafa rætt það einhvern tíman 

við lækninn hans hvort það væri ekki inn í myndina fyrir þessa einstaklinga að búa saman á 
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sambýli. Strákurinn er viðstaddur í viðtalinu og leggur eftirfarandi til málanna um sjálfstæða 

búsetu: 

[…] síðan er nefnilega einn jafngamall mér sem að gengur ekki neitt fyrir mig að vera í, 

það er, það er hægt að fá aðsetur í blokk, það bara þýðir ekki […] ég veit ekki hvernig ég 

myndi höndla það. 

Móðir hans tekur þá svo til orðs:  

Nei nei, okkur hugnast það ekki, að þú sért einn í íbúð, ég sé það ekki fyrir mér […] það 

kemur bara í ljós hvernig það verður […] 

Agnes er þá spurð að því hvernig hún myndi vilja sjá þjónustuna við son sinn í framtíðinni og 

svarar á þennan veg: 

[…] já við erum búin að skoða þetta svona í huganum, og þessar íbúðir, að vera einn í 

íbúð, ég sé það ekki fyrir mér, þó að þú (beint að stráknum) hafir einhvern mann […] yrði 

að vera þannig að hver þeir […] sem sæju um hann og hefði vaktaskipti eða hvernig það 

er þá yrðu þeir að búa náttúrulega í íbúðinni hjá honum, mér finnst hann ekki geta verið 

einn í íbúð, eftirlitslaus.  

Rannsakandi spyr þá hvort það sama gildi ef hann hefði ekki aðgang að mat og svarar hún 

því: 

Já ég held það, hann er svo fiktsamur, ég myndi ekki […] svo koma þessir einstaklingar 

manni miklu meira á óvart heldur en maður er sjálfur búinn að byggja upp […] 

draumasýnin var að það væri þó ég kalli það sambýli, það væri ákveðið sjálfstæði hérna 

en sameiginlegt rými fyrir mat og aðstöðu til að vera saman […] segjum að það væri 

einhver bygging sem það væru 4, 5, 6 einstaklingar sem þurfa þessa 24 tíma gæslu sko, 

það væri bara stílað upp á það, þeir væru saman.  

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þjónustuþörfin hafi breyst þegar unglingsaldurinn tók 

við. Fjóla svarar því játandi en finnur mest fyrir því að tökunum hafi verið sleppt þegar 

grunnskóla var lokið, þá hafi áður þótt sjálfsagt að honum fylgdi stuðningsfulltrúi í skólanum 

en ekki þegar í fjölbrautarskóla var komið. Tveir viðmælenda svara einnig játandi og segja 

breytinguna snúa að félagslífi, Tinna segir að hún hefði viljað sjá einstaklinga með samskonar 

fötlun geta verið meira saman og Agnes tekur í svipaðan streng: 

[…] eftir fjögur á föstudegi, hann kemur heim og þá fer hann varla út úr húsi sko, þá er 

hann bara inni nema við séum á þeytingi með hann sko […] hann er aldrei með neinum 

yfir helgar, neinum á sínu reki á ég við […] helgarnar eru svolítið langar og strembnar 

fyrir.. fjölskylduna.  
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Íris segir að þjónustan hafi batnað svolítið þegar sonur hennar komst á unglingsaldur og 

aðspurð hvernig hún hefði batnað svarar hún: „ég held að þá hafi þær bara séð það með 

eigin augum að hann þyrfti aðeins meiri aðstoð“. Hér á hún við starfsmenn á 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra. Aftur á móti má alltaf gera betur bætir hún við.  

Á Íslandi eru engin samtök eða félag sem aðstandendur einstaklinga með Prader-Willi 

heilkenni standa fyrir. Nokkrir viðmælenda segja það hafa staðið til fyrir mörgum árum að 

stofna félag á Íslandi en enginn tók af skarið og datt það því upp fyrir. Vigdís finnur mikið fyrir 

því að það sé ekki til hópur eða samtök á Íslandi, sem láta sig Prader-Willi heilkennið varða, 

sem hægt er að sækja í. Hún segist finna að hún þurfi á meiri stuðningi að halda en hún hefur 

ekki verið að leita hann uppi. Um þetta hefur hún eftirfarandi að segja: 

[…] það er bara ekkert vanþörf á því að hafa gott stuðningsnet […] því meiri stuðning og 

því meiri pepp sem maður getur fengið í gegnum, hvort sem það er í gegnum aðra 

foreldra eða stofnanir, fagfólk eða hvað sem það er, þá er bara svo mikil fullþörf á þessu 

og það er bara ekki mikið í gangi.  

Einn viðmælenda segist endilega hafa viljað vera í sambandi við aðra foreldra og segir það 

örugglega hjálpa til á meðan annað foreldri segist ekki finna þörf fyrir það þar sem strákurinn 

er fluttur að heiman, en fann þörf fyrir það þegar hann bjó heima við. Þriðji viðmælandinn 

sagðist ekki finna sérstaka þörf fyrir það en að það gæti vel verið gaman og hún sé tilbúin að 

miðla áfram reynslu sinni. Eins og áður kom fram voru tveir einstaklinganna sem um ræðir 

viðstaddir allt eða hluta viðtalsins. Þegar annar þeirra var spurður hvort hann hefði áhuga á 

að hitta annað fólk með Prader-Willi heilkenni var hann fljótur að svara því játandi. 

Það getur oft á tíðum reynst fjölskyldumeðlimum erfitt þegar einn þeirra hefur sérþarfir 

sem taka þarf tillit til og voru viðmælendur spurðir hvort fjölskyldumeðlimir og sérstaklega 

systkini hafi þurft á einhverri aðstoð að halda vegna þess. Einn viðmælenda segist finna það 

núna að systkinin þurfi stuðning en séu ekki byrjuð að fá hann. Annar viðmælenda sagði 

systkinin ekki hafa þurft neinn sérstakan stuðning en að þau hafi samt þurft að líða fyrir það 

stundum að eiga fatlaðan bróður sem þurfi alltaf að taka tillit til en bætir við að hún sjálf 

hefði örugglega haft gott af því og útskýrir betur: 

[…] ég hefði örugglega haft gott af því á sínum tíma […] af því þetta er náttúrulega 

rosalega já lýjandi til lengdar, þetta er ofboðslega erfitt að díla við endalaust, því þetta er 

ekki neitt sem fer neitt, þetta verður alltaf […] en svo verður þetta svo mikill partur af lífi 

manns að maður vill gera þetta, eða að minnsta kosti mínu […] ég er ennþá að gera þetta 

(segir hún og hlær).  
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Þriðji viðmælandinn sagði eitt systkinanna hafa farið á námskeið hjá Systkinasmiðjunni en 

öðrum stuðningi hafa þau ekki leitað eftir. Hún hefur stundum áhyggjur af bróður hans, hvað 

hann er lokaður og tjáir sig lítið. Hún óttast áhrif þess að verða vitni að ýmsu eins og 

skapofsaköstum bróður síns. Þá tók hún í svipaðan streng og fyrri viðmælandi varðandi eigin 

líðan:  

[…] maður finnur það alveg að maður er svona soldið búinn og auðvitað er þetta farið að 

reyna á allt bara, hjónabandið og allt saman. Þetta er búið að vera oft bara mjög erfitt en 

einhvern veginn hefur maður samt ekki gert neitt í því að stíga þetta skref. 

4.3.2 Þjálfun og stuðningur 

Öll börn viðmælenda urðu skjólstæðingar Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins sem sér um 

að þjónusta börn með fötlun. Þessi sex börn sem um ræðir voru lengst í þjónustu fram að 

grunnskóla. Helmingur viðmælenda er búsettur á landsbyggðinni og einn þeirra segir svona 

frá því hvernig þjónustu hann fékk á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fyrir þó nokkrum 

árum: 

Jú við fórum með hann þangað […] en þá er maður að fara þangað og hann er skoðaður 

og svo fer maður bara út aftur, þú veist, það var ekkert mikið meira […] við fórum nokkur 

skipti, barnalæknir skoðaði hann og svo skoðaði iðjuþjálfi hann og sjúkraþjálfi, einhvern 

tíman skoðaði einhver talmeinafræðingur hann held ég. En þetta voru þú veist bara 

svona skoðanir, þetta var engin vinna á bakvið það […] við hittum félagsráðgjafa […] við 

fórum bara og hann var skoðaður á einum degi og svo fórum við heim aftur. Þannig það 

var ekki þannig að hann væri í einhverri sjúkraþjálfun þar […] held þetta hafi svo sem 

gagnast okkur […] svo var þessu miðlað hérna út á land og þá var reynt að fara eftir því 

eins og hægt var.  

Á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er fjöldi sérfræðinga sem vinna í teymum. Allir 

viðmælendur hafa orð á að hafa hitt félagsráðgjafa. Einn viðmælenda segir son sinn hafa 

„örugglega fengið alla þá þjónustu sem var í boði hvað hann snertir“ og þau fóru í mörg 

skipti þar sem farið var í gegnum ýmislegt og fylgst með honum. Hann hitti þar þroskaþjálfa 

en þó nokkuð er síðan hann var svo ungur en hún heldur að talþjálfun hafi farið fram þar, en 

hann þurfti á talþjálfun að halda og lærði tákn með tali sem barn. Annar viðmælandi segist 

vera ánægð með að hafa strax fengið góða þjónustu eftir að strákurinn fékk greininguna og 

hann fór beint í snemmtæka íhlutun á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og var hún 

einstaklega ánægð með hana. Einnig er hún ánægð með teymisvinnuna. Helstu veikleikar 

þjónustunnar segir hún vera hversu snemma Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hoppar út 

úr lestinni eins og hún orðar það og voru fleiri viðmælendur sammála því. Hann hættir að 
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mæta í örvun á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þegar hann byrjar á leikskóla enda 

starfar margt fagfólk á leikskólanum. En Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins kom ennþá inn 

á leikskólann að fylgjast með honum í leik og fylgjast með þroska hans. Síðast var það gert í 

kring um sex ára aldurinn. Henni finnst að það mætti vera meiri eftirfylgni eftir að þau byrja í 

grunnskólanum og meiri stuðningur við foreldra og systkini. Á Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins hittu þau þroskaþjálfa og félagsráðgjafa. Viðmælanda finnst stofnunin vera rosalega 

fjársvelt og ná bara að sinna grunnþörfum, hún telur stofnunina geta gert miklu meira og 

þurfi að sinna betur fræðslu og halda í höndina á foreldrum.  

Þriðji viðmælandinn býr úti á landi og segir son sinn hafa farið í nokkur skipti á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og segir frá því: 

[…] já svo bara tengist hann Greiningarstöðinni og ég hringdi þangað og það var 

félagsráðgjafi þar sem við vorum í sambandi við alltaf ef manni vantaði einhver vottorð 

eða vantaði svona og þá gat maður alltaf haft samband þangað sem að gekk bara mjög 

vel allt saman. 

Fjórði viðmælandinn segist hafa fengið mjög góða þjónustu á Landspítalanum og fékk þar 

meðal annars aðstoð félagsráðgjafa við að lengja fæðingarorlofið og segir frá því hvernig 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins tók við: 

[…] allir sem þú þarft í rauninni að ná tali af eða hitta á eru á sama stað, eins og ég segi, 

þroskaþjálfi eða félagsráðgjafi eða læknir og fínt að vita af þeim ef maður þarf einhverja 

aðstoð með eitthvað eins og þá félagsráðgjafann […] ég hef bara ekkert þurft neitt á því 

að halda á síðustu árum […] það er líka bara gott fólk […] af og til var hann í reglubundnu 

eftirliti hjá lækninum, þú veist, uppá læknisvottorð fyrir hitt og þetta og uhm 

félagsráðgjafinn hjálpaði mér líka mikið […] síðan voru svona teymisfundir og endurmöt 

líka, þau svosem gerðu aldrei neitt fyrir mig þessi endurmöt það var bara alltaf svona 

verið að „já sonur þinn er á þessum skala“ […] ég þarf ekkert að vita hvar hann er 

prósentulega jafnt eða ekki jafnt við önnur börn […] ég svosem mótmælti ekki en mér 

fannst þetta frekar draga úr manni, þú veist, þú ert með fatlað barn og þarf alltaf að 

miða þau saman við eðlileg börn.  

Fimmti viðmælandinn býr á landsbyggðinni og segir þau hafa komið reglulega til Reykjavíkur 

að hitta lækni á Landspítalanum og segist oft hafa farið með hann á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og þar hafi sonur hennar meðal annars farið í þroskamat þar sem hann 

virtist skora vel í einu en lélegar í öðru. Svo við grunnskólaaldur hafi þau sleppt af þeim 

hendinni og skólinn tekið við.  

Allir viðmælendurnir höfðu orð á því að hafa hitt næringarfræðing á einhverjum 

tímapunkti í lífi barns þeirra, þó ekki væri nema í örfá skipti. Einn viðmælandi hafði orð á því 
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að ásamt því að veita ráðgjöf um mataræði væri „oft líka bara gott að koma til hennar bara 

til að halda sér við efnið, þótt maður vissi þetta stundum þá bara dettur maður stundum af 

hestinum og svona fer að vera kærulaus og eitthvað svona“ 

Sjúkraþjálfun, önnur þjálfun og atvinna. 

Öll börnin fóru í sjúkraþjálfun mjög ung og flest eru enn í einhverri sjúkraþjálfun, tvö þeirra 

sem búa á landsbyggðinni eru og/eða voru öll með sjúkraþjálfara í heimabyggð sinni en 

þriðja gat sótt sjúkraþjálfun í annað sveitarfélag. Flest börnin fóru á einhverjum tímapunkti 

einnig til iðjuþjálfa og þroskaþjálfa.  

Allir viðmælendanna segja börnin sín hafa þurft á talþjálfun að halda og stunduðu þá 

þjálfun en minna var um það hjá tveim þeirra sem búa á landsbyggðinni vegna fjarlægðar við 

þjónustuna en eitt þeirra gat sótt talþjálfun í næsta sveitarfélag.  

Viðmælendurnir tveir sem eru foreldrar barna í dag segja sjúkraþjálfunina hafa færst frá 

Landspítalanum yfir til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og starfsfólk leikskólans sá um að 

fara með börnin í og úr sjúkraþjálfun sem var rétt hjá leikskólanum. Þá hafi einnig iðjuþjálfun 

verið á sama stað. Þannig hafi strax verið létt á foreldrum við að þurfa ekki að keyra um allan 

bæ og segir annað foreldrið svona frá: 

[…] þá var þetta í rauninni bara ein staða, bara einn staður sem við vorum að sækjann 

[…] fyrir utan talmeinafræðinginn […] ef hann væri í sjúkraþjálfun núna þá þyrfti ég að 

fara með hann niður á stöð og talmeinafræðingurinn væri einhverstaðar annarsstaðar, 

Greiningarstöðin er upp í Kópavogi […] allavega er það mín reynsla, þegar þau eru lítil þá 

er þetta nokkuð þægilegt en svo þegar þau verða eldri þá einhvern veginn missir maður 

soldið tökin […] þá er þetta farið að dreifast í rosalega margar áttir, þá hættir þetta að 

vera þægilegt.  

Einn viðmælendanna sem býr út á landi segir frá því að hafa komið til Reykjavíkur reglulega 

að hitta lækni og hafi þá farið með strákinn í talþjálfun og iðjuþjálfun. Þá þurftu þau að vera í 

Reykjavík í hálfan mánuð og fara til iðjuþjálfa í hálftíma á dag. Þroskaþjálfun og sjúkraþjálfun 

gátu þau sótt í sína heimabyggð.  

Annar viðmælandi sem er búsettur á landsbyggðinni segist hafa sótt sjúkraþjálfun í 

annað sveitarfélag og keyrði með son sinn þrisvar í viku rúma 60 kílómetra í öllum veðrum. 

Eitt skipti hittu þau talmeinafræðing í öðru sveitarfélagi og fengu leiðbeiningar um hvernig 

þau ættu að þjálfa hann sjálf og sama átti við um iðjuþjálfa. Þá kom þroskaþjálfi úr öðru 

sveitarfélagi í nokkur skipti til þeirra. 
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Sonur þriðja viðmælandans sem býr utan höfuðborgarsvæðisins var með þroskaþjálfa á 

leikskólanum í sínu sveitarfélagi sem hún segir hafa unnið helling með hann og hún tekur svo 

til orða: 

[…] þroskaþjálfinn sem var með honum á leikskólanum hefur reynst okkur mjög vel […] 

hún var til dæmis með svona samskiptabók sem ég fékk alltaf að vita hvað hann hafði 

verið að gera og hvað gekk vel og hvað var verið að vinna með og mér fannst það alveg 

frábært.  

Iðjuþjálfun og talþjálfun sótti hún í næsta sveitarfélag og keyrði hann á milli staða og segir 

hún frá talþjálfuninni:  

Talþjálfunin gerði heilmikið fyrir hann, það skyldu hann mjög fáir þegar hann var 

byrjaður að tala og það vantaði svo mörg hljóð hjá honum og hann talar enn í dag ekkert 

rétt alltaf, það skilja hann allir […] hann getur gert sig skiljanlegan, tel það jákvætt. 

Þeir einstaklingar sem hafa aldur til hafa verið hjá einhverju íþróttafélagi að æfa ýmsar 

íþróttir og sund er sameiginlegt hjá þeim öllum hvort sem það sé í dag eða áður fyrr. Einn 

viðmælandi minntist ekkert á íþróttir og annar segir son sinn ekki geta stundað íþróttir en fer 

í göngutúra. Sjötti einstaklingurinn er einfaldlega ekki byrjaður í íþróttum. Boccia er vinsæl 

íþrótt á meðal eldri einstaklinganna í þessum hóp.  

Allir einstaklingarnir hafa verið að fá sérstaka skó frá Stoð og flestir hafa einhver 

hjálpartæki fengið á einhverjum tímapunkti, svo sem sérstök hjól, göngugrind, stuðningsbelti 

og sjúkrarúm. Þrír viðmælendur sóttu um að fá sérstakt þríhjól úthlutað því synir þeirra gátu 

ekki hjólað á venjulegu hjóli. Einn viðmælanda lýsir því:  

Og við fengum hjól fyrir hann, þríhjól, útúr tryggingunum, sem var risastór með stórum 

svona dekkjum […] svo hann gæti æft sig að hjóla því hann hafði svo lélegt jafnvægisskyn 

[…] hann gat ekki hjólað á tvíhjóli.  

Annar viðmælandi gerði tilraun til að fá annað hjól sem hefði hentað honum betur og segir 

frá því : 

 […] hann réði ekki við það sem við höfðum haft, þar sem hjólin voru að aftan og eitt að 

framan, við búum þannig að það er allsstaðar smá hallar og ef hann var á gangstétt sko 

þá fór hitt fyrir aftan hann og datt […] svo sáum við þríhjól í Stoð þar sem hjólin voru tvö 

að framan og eitt að aftan, hann prófaði að hjóla og ég gerði tilraun við að reyna að fá 

svoleiðis hjól eða styrk til að fá það en það var ekki […] og skýringin var sú að hann gat 

gengið, þá var það bara slegið út af borðinu, þó að sjúkraþjálfari hafi skrifað upp á og 

læknir […] ég var náttúrulega fyrst og fremst að leita eftir þessu sem félagslegt, því það 

eru aðrir einstaklingar heima sem að eru á hans reiki sem að hjóla mikið og annað slíkt.  
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Sá sem um ræðir er viðstaddur og bætir því við að honum finnist leiðinlegt að geta ekki 

eignast svona hjól.  

Tinna segir son sinn mæta til vinnu tvisvar í viku og að hann sé ánægður þar, sem hann 

tekur undir þegar hann kemur inn í viðtalið. Þá hefur hann alltaf nýtt sér ferðaþjónustu 

fatlaðra og sonur Fjólu hefur einnig fengið akstursþjónustu í skólann og sjúkraþjálfun á 

tímabili en hún hafi séð að mestu um keyrsluna sjálf.  

Sonur Fjólu stundaði vinnu þar sem hann stóð sig mjög vel og segir hún frá því: 

[…] hann var rosalega duglegur í því og hún var svakalega ánægð með hann af því það 

þurfti ekki að segja honum svo mikið til, hann bara hamaðist bara og fékkst varla í kaffi 

[…] það fór líka í loftið með þessum, þá fór hann að taka svona geðköst í vinnunni og ég 

þurfti að sækja hann og hann lá bara öskrandi og grenjandi í gólfinu. Síðan þá hefur hann 

ekki viljað fara þangað aftur.  

Agnes segir son sinn vera í nokkurs konar vinnu með stuðningi eða hæfingu þar sem nokkrir 

einstaklingar með fötlun eru saman og greinir frá því þannig: 

[…] hann er í svona viðveru frá 8 til 4 á daginn […] þar fer fram svona endurnýting á einu 

og öðru […] eitthvað svona skapandi fyrir þau […] það er hellingsstarf í gangi þar. 

Þá segir hún að þar sé starfsmaður sem er alveg með honum því hann þarf það mikla gæslu. 

Svo bætir hann sjálfur við að hann sé einnig að bera út og starfsmaðurinn sem um ræðir er 

með honum í því einnig.  

Sonur Írisar hefur unnið á sumrin í unglingavinnunni og það eru þá sex vikur og hálfu og 

unnið hálfan daginn og segir hún frá veikleikum og styrkleikum þar: 

Veikleikarnir eru náttúrulega þú veist, það er erfitt að fá föt sem henta svona úti en 

styrkleikarnir í því náttúrulega eru það að þá er hann úti! (hlær yfir því).  

Stuðningsfjölskyldur, liðveisla, skammtímavistanir og sumardvalir. 

Þessum fjölskyldum hefur gengið illa að fá stuðningsfjölskyldur þó mikil þörf sé á. Einn 

viðmælenda segist vera með þannig stuðning frá fjölskyldumeðlimi þó fleiri séu með það 

samþykkt frá sveitarfélaginu. Þá nýta nokkrir foreldrar sér skammtímavistanir og segist Vigdís 

vera á biðlista þar og að þau hafi einnig fengið samþykkta einhverja klukkutíma á mánuði hjá 

stuðningsfjölskyldu þar sem einnig er biðlisti og um það segir hún: 

[…] það er bara enginn sem sækir um þetta, þetta er bara illa borgað, það er ekki verið 

að virða þörfina fyrir þjónustuna […] „já heyrðu við skulum taka að okkur barn fyrir 

smáaura, sem er með mjög erfiða hegðunarerfiðleika og sólginn í mat og við þurfum að 
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vakta hann á nóttinni“ […] nei það er ekki að fara að gerast, ég geri mér alveg grein fyrir 

því.  

Fjóla greinir frá því að sonur hennar hafi farið í skammtímavistun eina helgi í mánuði í 

einhver ár og frá tíu ára aldri fór hann í Reykjadal á sumrin. Tinna segir þau hjónin aldrei hafa 

látið strákinn frá sér í stuðning eða vistun til einhverrar fjölskyldu en þau nýttu 

sumardvalirnar sem stóðu honum til boða. Hún nefnir hér Reykjadalinn og Hafralæk og segist 

hafa verið mjög ánægð með þá og að þar hafi verið svo yndislegir krakkar. Íris tekur þennan 

pól í hæðina um stuðningsfjölskyldu: 

Það náttúrulega hefur gengið mjög illa að fá stuðningsforeldra […] við sóttum svosem 

ekkert eftir því en okkur var boðið það en svo síðustu ár hefur hann farið bara […] á bara 

sambýli í skammtímavistun […] ég held hann hafi farið einu sinni eða tvisvar þarna á 

hverja önn á tímabili, stundum liðu margir mánuðir og þá var það bara af því við vorum 

ekkert að sækjast eftir því, þú veist, hann vildi ekkert vera þar, þarna voru svo mikið 

fatlaðir einstaklingar.  

Agnes var einnig spurð um stuðningsfjölskyldu, skammtímavistun og liðveislu og útskýrir hún 

fyrirkomulagið sem þau hafa á þeim málum: 

[…] hann hefur farið í skammtímavistun svona eina helgi í mánuði, þetta er bara lokað í 

dag […] það hefur alltaf gengið illa að fá stuðningsforeldra […] það er kona sem var að 

taka hann […] þá sömdum við um að hún tekur hann tvo til þrjá tíma í hverri viku, einu 

sinni í viku. Það er bara kona sem hefur tekið þetta að sér […] bara veturna […] hún er í 

rauninni sem liðveisla sko og þetta að koma heim og vera hjá honum […] það er ekki fast 

í hendi […] og það er alveg að samkomulagi sko […] samkomulag okkar er þannig að við 

hnikum til dögum […] og henni er alveg heimilt að segja nei ef hún getur ekki en ég leita 

alltaf fyrst til hennar […] Svo hefur það verið þannig að það hefur vantað svo mikið 

úrræði að maður geti […] komið honum fyrir, það hefur alveg vantað […] Nema þessi 

kona sem að við erum búin að hafa í mörg ár og reynst okkur vel að hún gaf grænt á það 

sko að það mætti alveg fara út í það og þá kemur hún heim til okkar og sefur hjá honum 

og er alveg með hann sko, það er bara þannig […] segjum að við færum bara eina helgi til 

reykjavíkur þá kæmi hún og tæki við honum og væri með hann […] En þetta er eina 

úrræðið sem við höfum haft til að taka hann yfir helgi eða nætur […] og það finnst okkur 

kannski vanta að maður hafi aðgang að einhverju því að stundum bankar eitthvað uppá. 

Þá […] kannski segir það að það þurfi að vera fleiri sem gæfu sig að svona, að það væri 

fleira sem væri hægt að leita til. 

Fjórir viðmælenda sögðust hafa verið með liðveislu. Fjóla segir frá því að sonurinn hafi sjálfur 

ekki viljað þiggja liðveislu sem móðir hans taldi hann þurfa á að halda og fjölskyldumeðlimur 

var fenginn til þess að sinna liðveislu við hann. Sonurinn var ekki látinn vita að um liðveislu 

væri að ræða og gekk það á meðan fjölskyldumeðlimurinn get sinnt því hlutverki en síðan 

það datt upp fyrir hafa þau engan liðsmann fundið. Sonur Vigdísar hefur einnig verið með 
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liðveislu en að hennar sögn var hún ekki nógu fylgin sér og var það ekki alveg að ganga upp 

þó svo hún hafi verið góð með honum.  

Liðveisla hefur líka verið stuðningur hjá Tinnu greinir hún hér frá því: 

[…] hann fékk liðsmann, man nú ekki hvað hann var orðinn gamall […] til þess að fara út 

með að reyna að láta hann ganga og hreyfa sig meira og hann er búinn að prófa að vera í 

íþróttum sko […] við settum hann í fótbolta […] og reyndum virkilega […] að grenna 

hann.  

Hann hafði svo verið með liðsmann síðasta vetur síðast en hann flutti svo erlendis. Aðspurð 

hvort hún sé ánægð með liðveisluna sem hann hefur fengið svarar hún „já það er 

náttúrulega bara eins og fólk er misjafnt“. Hún tekur samt fram að það sé ekki alltaf 

liðsmönnum að kenna ef það gengur ekki vel því hann eigi það alveg til að segja nei og vilja 

ekki fara neitt.  

Skólaganga. 

Eins hefur komið fram áður þá fór aðeins eitt barnanna í Öskjuhlíðarskóla og hin voru í 

almennum skóla, ýmist í sérdeild eða almennri deild. Þá tók einn viðmælandi ekki fram hvort 

drengurinn hafi verið með stuðning en sagði að reynt hefði verið að koma til móts við hann 

þannig hann yrði sem minnst við það var.  

Einn viðmælenda segir son sinn hafa verið í almennum skóla og með stuðningsfulltrúa 

með sér. Þegar hann byrjaði í grunnskólanum kom fagaðili frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins og hélt fyrirlestur um Prader-Willi heilkenni fyrir foreldra sex ára barnanna. Hún var 

ánægð með starfsfólk skólans og hefur þessi orð um það að segja: 

[…] það voru einhvern veginn allir einhvernvegin svo innstilltir í að þetta ætti að ganga 

vel og hann væri velkominn og að hann gæddi skólann lífi. Mér fannst bara þegar ég kom 

inn þá voru allir samtaka um að hann væri velkominn, eða það var mín upplifun sko […] 

það var haldið mjög fagmannlega flott utan um hans fyrstu skref í skólagöngu, ég var 

alveg í skýjunum yfir því, mjög flott.  

Annar viðmælandi sagði son sinn hafa farið á leikskóla um þriggja til fjögurra ára aldur og að 

hann hafi blandað litlu geði við börnin. Þegar á grunnskólaaldur var komið ákvað hún að 

sonur sinn skyldi fara í Öskjuhlíðarskóla og greinir frá því : 

[…] hann fór í Öskjuhlíðarskóla […] við máttum ráða því […] ég sé aldrei eftir því, það er 

bara yndislegur staður. 
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Hún telur að í almennum skólum séu gerðar of miklar kröfur til þessara barna og önnur börn 

geta ekki skilið af hverju þessi einstaklingur er öðruvísi. En í Öskjuhlíðarskóla fékk hann þann 

stuðning sem hann þurfti inn í bekk en þó ekki viðunandi stuðning í matmálstímum.  

Þriðji viðmælandinn fór í hefðbundinn leikskóla og grunnskóla til að byrja með. 

Móðurinni fannst hann ekki fá nógu góða þjónustu í grunnskólanum og þegar hann var að 

ljúka við sjötta bekk ákváðu þau að flytja hann úr skólanum sem hann var í og yfir í skóla sem 

varmeð sérdeild, þá var hann inni í hefðbundnum bekk en hafði stuðningsfulltrúa frá 

sérdeildinni með sér og segir hún hann hafa fengið þar ágætis aðhald. En þetta þýddi líka að 

þau þurftu að flytja yfir í annað bæjarfélag til þess að vera nær þjónustunni.  

Fjórði viðmælandinn segir í stuttu máli frá stuðningnum í grunnskólanum: 

[…] að vera þar í leikfimi og sund sko, það var náttúrulega stuðningur við það, það var 

náttúrulega alltaf stuðningsaðili með […] hann hafði alltaf stuðning inn í bekk […] það 

lögðust allir á eitt að reyna að gera það besta sko, fannst mér.  

Hvað varðar framhaldsskóla fóru allir fullorðnu aðilarnir á starfsbraut í framhaldsskóla eða í 

sambærilegt nám. Einn viðmælandi segir frá því námi: 

Hann var náttúrulega ekkert að læra sko, þetta var bara svona félagslegt sko […] það 

voru ekki að koma neinar einkunnir sko […] það gekk samt ágætlega […] hann var bara 

einn á þessari braut, það voru einhverjir krakkar þarna með honum […] sem voru að 

aðstoða og komu þarna annað slagið inn til hans […] hann var alveg með […] kennararnir 

voru bara alltaf með honum […]  

Annar viðmælandi segir frá því að þegar sonurinn byrjaði á starfsbraut í framhaldsskóla hafi 

fyrst um sinn gengið ágætlega hjá honum enda var hann þokkalega staddur námslega séð en 

eins og kom fram hér áður þá gerðist eitthvað varðandi mataræðið í framhaldsskólanum og 

fór allt á versta veg í þeim málum.  

4.4 Sjálfstætt líf og búsetuúrræði 

Fjórir viðmælendanna eiga börn á fullorðinsaldri og aðeins eitt þeirra býr ennþá í 

foreldrahúsum. Tekin voru saman atriði sem við koma umræðunni um sjálfstætt líf og 

búsetuúrræði sem annað hvort eru í boði eða sem foreldrar myndu kjósa að væru í boði. 

Úrræðin þrjú sem um ræðir eru öll ólík og verður sagt frá hverju fyrir sig.  

Sonur Tinnu býr á sambýli og segir hún son sinn hafa flutt að heiman fyrir nokkrum árum en 

þangað til bjó hann alltaf heima hjá foreldrum sínum en eðlilega vildi hann flytja að heiman 

enda er það partur af lífinu. Tinna segir frá því hvernig núverandi búseta hans kom til: 
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[…] lengi vel var enginn staður fyrir hann sko, hann gat ekki flutt að heiman af því það 

var enginn staður sem gat tekið við honum […] þangað til þessi staður kom til […] 

einhver þrjú til fjögur ár sem hann er búinn að vera hérna […] og hans herbergi er 

rosalega stórt og fínt […] baðið er beint við hliðin á […] þetta er bara gamalt einbýlishús. 

Um íbúa sambýlisins segir Tinna: 

[…] sko ég held að enginn af þessum mönnum sem búa hér gætu búið einir […] þeir yrðu 

að vera á sambýli af því þeir geta ekki hugsað um sig, þó þeir vilji það […] það funkerar 

bara ekki, svona þetta hvað á maður að segja, þetta eðlilega sem er hjá öðru fólki.  

Tinna segir að núverandi búsetuúrræði henti ekki syni sínum með þennan sjúkdóm enda sé 

opinn aðgangur að eldhúsinu og ísskápnum. Hún tekur svo til orða um persónufrelsi: 

[…] það er alltaf verið að passa upp á þeirra persónufrelsi sko en stundum hefur fólk ekki 

þroska til þess að fara með þetta sjálfur […] þar liggur hundurinn oft grafinn þú veist, að 

leyfa og leyfa og leyfa eitthvað sko (óskiljanlegt) hefur ekkert við að gera, því það er að 

skaða þig, það er náttúrulega soldið vont […] sumir kunna ekki að fara með það […] 

frelsið, það verður of mikið að það getur ekki höndlað það.  

Aðspurð hverjir styrkleikar þessa búsetuúrræðis séu svarar hún: 

Já það er kannski bara það að þeir hafi sinn samastað og eru samt frjálsir með það […] 

þetta frjálsræði að eiga sitt herbergi og geta læst því ef þeir vilja, það á enginn annar að 

geta farið þangað inn […] og svona já […] þetta aukið sjálfstæði í rauninni […] hann er 

ofboðslega ánægður hérna og vill hvergi annars staðar vera í rauninni sko, hann er svo 

sáttur og þeim kemur ofboðslega vel saman öllum og ég meina þeir eru væntanlega bara 

eins og systkini liggur við.  

Sonur Tinnu samþykkti það að vera ekki með debetkort eftir að það rann út, hún segir að 

þegar hann var með debetkort þá kláraði hann allt af því og gerði í því að kaupa sér eitthvað 

og ljúga að foreldrum sínum. Núna sér pabbi hans um að skammta honum pening og taka út 

fyrir hann ef hann þarfnast einhvers. Tinna segir það ganga vel og vera það eina sem dugar 

fyrir hann, því sonur hennar getur ekki átt pening án þess að eyða honum öllum.  

Tinna segir frá því vandamáli sonar hennar að sofna alltaf í bíl og þess vegna hafi þau 

hjónin ákveðið að hann tæki ekki bílpróf. Hún segir hann alltaf reyna að vera eins og aðrir 

sem geta meira en hann og hefur jafnvel komið sér í vandræði við að reyna við eitthvað sem 

hann getur ekki. Þegar á fullorðinsaldur var komið vildi hann fara út á lífið eins og aðrir og fór 

niður í bæ og segir hún það hafa verið skelfilegt en lýsir því ekki nánar.  
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Sonur Fjólu býr á vistheimili. Augljóst var að þörf var á að finna úrræði fyrir son Fjólu þar 

sem hann á tvö yngri systkini og það gekk ekki upp lengur að hafa hann á heimilinu. Það voru 

svo þau sjálf sem fundu úrræðið og segir hún eftirfarandi um það: 

[…] ekkert endilega gott úrræði en þetta svona kannski var aðallega til að bjarga okkur 

bara og sérstaklega yngri systkinum hans, þau voru farin að verða vitni að einhverju sem 

var þeim ekkert sérstaklega hollt þannig, en þetta er allt bara í biðstöðu og mér líður eins 

og hann sé bara í geymslu bara, það er bara þannig, það er ekkert verið að vinna með 

hann og ég geri mér alveg grein fyrir því en við erum semsagt að bíða eftir þessu.  

Fjóla segir son sinn búa á vistheimili hjá hjónum og á heimili þeirra búa fimm einstaklingar 

með fötlun sem þau sjá alfarið um. Aðspurð hvort einhverjir styrkleikar séu við þetta 

búsetuúrræði og svarar hún einfaldlega að svo þyki henni ekki. Hún segir að þau séu reyndar 

að vinna í öðrum búsetuúrræðum fyrir hann en það tekur bara tíma, hún greinir frá 

væntingum sínum: 

 […] það er í sigtinu núna þjónustuíbúð sem ég er að vonast til að fá einhvern tímann á 

næsta ári og þá bara verður honum skammtað, svona flesta daga.. auðvitað fer hann í 

veislur og þá bara lifir eins og allir hinir en svona flesta daga er „hérna er 

morgunmaturinn“ og það bara þarf að vera svoleiðis því annars bara já.. þetta bara snýst 

um hvort hann ætlar að lifa lengur eða ekki.. ef maður er alveg hreinskilinn.. það er 

hvergi, ekki einu sinni læknar finnst mér með nákvæman skilning á því hvernig þetta 

virkar, það er bara þannig“ 

Félagsráðgjafinn sem er með málin hans sagði við Fjólu þegar þær ræddu um möguleikana á 

þjónustuíbúð þar sem matnum yrði skammtað, að þær gætu þurft að snúa sér þannig að 

sækja um undanþágu útaf þessu. Fjóla segir þau hjón viti ekkert hvað framtíð hans ber í skauti 

sér og sé það henni kvíðaefni. Hún veltir svo fyrir sér hvort fólk sé tilbúið að fá mann í vinnu sem 

er með þessi vandarmál gagnvart mat.  

Sonur Írisar er tiltölulega nýfluttur í sjálfstæða búsetu og hefur ekki mikið reynt á það en 

hún segir frá því úrræði: 

Það hefur gengið bara að mestu leyti vel, hann er náttúrulega búinn að taka einhver köst 

þarna en já að mestu leyti […] Húsnæðið er gott, hann verður miklu sjálfstæðari og hann 

er ánægður þú veist, þarna er hann bara inní sinni íbúð og þú veist hann getur verið í 

tölvunni þegar honum dettur í hug og horft á sjónvarpið þegar honum dettur í hug og 

þetta allt sko, en hann er náttúrulega ekki með neinn mat þarna sko, svo er bara 

sameiginlegt svona eldhús frammi þannig hann er bara ótrúlega ánægður þar […] nema 

félagslega séð, það er náttúrulega erfitt að finna sko aðila sem eru á svipuðu reiki og 

hann […] þetta fólk sem hann er með […] þau búa bara fjögur þarna og hin þrjú eru 

bundin hjólastól og eru mikið fötluð.  
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5 Lokaorð 

Áhugi minn á að kynna mér Prader-Willi heilkennið og rannsaka afdrif einstaklinga og 

fjölskyldna þeirra sem eru með heilkennið á Íslandi vaknaði fyrst þegar barn sem ég þekki var 

greint með Prader-Willi heilkenni. 

Ég ræddi við nokkrar fjölskyldur og leiddi það í ljós hver upplifun þeirra er af að eignast 

barn með Prader-Willi. Einstaklingarnir eru að sjálfsögðu misjafnir og þörf fyrir umönnun og 

aðstoð einstaklingsbundin. Sjá má að foreldrarnir eru ánægðir með samskipti sín við fagaðila 

eins og á Greiningarstöð ríkisins á meðan þeirrar þjónustu nýtur við. Foreldrar finna þó fyrir 

skilningsleysi til dæmis á því hve mikilvægt það er að einstaklingum sem eru með Prader- 

Willi sé fylgt vel eftir þegar um mat er að ræða og að þar megi ekki slá slöku við ef ekki á að 

fara illa. Augljóst er að foreldrar þessara barna eru undir miklu álagi og það reynir á að sækja 

rétt barnanna til að njóta viðeigandi þjónustu og úrræða á ólíkum aldursstigum.  

 Þegar börnin eru ung eru þau að mestu í umsjá foreldra sinna og þurfa sérstakan 

stuðning í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þegar þau verða eldri þarf að búa þeim 

aðstæður til að lifa sjálfstæðara lífi eins og til dæmis í einhverju búsetuúrræði en það geta 

verið ólík form á því. Í slíkum búsetuúrræðum þarf þjónustan að vera sérstaklega sniðin að 

þeirra þörfum því ekki hentar það sama öllum. Má þar sérstaklega nefna aðgengi að mat á 

heimilinu og tækifæri til að komast í mat frá öðrum til dæmis á vinnustað sé um það að 

ræða. Það má glöggt sjá að einstaklingar sem ráða ekki við stöðuga löngun sína í mat geta 

ekki einir borið ábyrgð á eign heilbrigði og þurfa því mikið eftirlit. Rýna þarf í og meta hegðun 

hvers einstaklings til að sjá hvaða kröfur eru raunhæft að gera til hvers og eins.  

Holland og Wong gerðu rannsókn árið 1999 þar sem þau könnuðu siðferðis- og lagaleg 

álitamál sem geta komið upp við umönnun einstaklinga með Prader-Willi heilkennið. 

Niðurstaða þeirra er sú að nauðsynlegt sé að meta getu einstaklingsins til þess að taka 

upplýsta ákvörðun um eigin hegðun og hæfni til stjórna eigin hegðun. Þá vekja þau athygli á 

því að það sé á vissan hátt vanræksla að leyfa einstaklingi að þyngjast verulega og hafast 

ekkert að. Holland og Wong leggja til að Prader-Willi heilkenni sé einstakt dæmi þar sem 

siðferðilega réttlætanlegt sé að grípa fram fyrir hendurnar á viðkomandi sé hann ekki talinn 

hæfur til þess að ákveða eigin hegðun. Ef viðkomandi er ekki talinn hæfur til þess þá mæla 
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þau með því að í hverju dæmi fyrir sig sé metið út frá getu og hæfni einstaklingsins hvaða 

aðferðir séu notaðar til þess að gæta hagsmuna viðkomandi og notað sé eins lítið inngrip og 

mögulegt er til þess. Markmiðið ætti alltaf að vera að veita einstaklingunum eins mikið 

sjálfræði og hægt er innan skynsamlegra marka. Þetta styðja fleiri fræðimenn á þessu sviði 

(Grechi o.fl., 2012; McAllister o.fl.).  

Á Íslandi eru til nokkur samtök foreldra barna sem eru fötluð eða eiga við veikindi að 

stríða. Foreldrar barnanna sem ég tók viðtöl við töluðu um að það væri til bóta að geta leitað 

eftir ráðum og stuðningi frá öðrum foreldrum sem glíma við samskonar vanda. Einstaklingar 

á Íslandi með Prader-Willi eru ekki mjög margir en aðstandendur þeim mun fleiri. Stofnaður 

var Facebook hópur af aðstandendum á Íslandi og við framkvæmd þessarar rannsóknar tókst 

að koma flestum foreldrum í samband við aðra aðstandendur. Það er von mín að 

aðstandendur muni í framtíðinni veita hver öðrum meiri stuðning. Það er trú mín að það sé 

ómetanlegt að fá ráð sem hafa gagnast öðrum og ræða við fólk sem skilur og þekkir tiltekna 

fötlun af eigin raun. 
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Viðauki I - Kynningarbréf 

Kæri viðtakandi  

Ég undirrituð, meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands leita til þín og 

óska eftir þátttöku þinni í eftirfarandi rannsókn. Verkefnið fjallar um þjónustuþörf 

einstaklinga með Prader-Willi heilkennið á Íslandi. 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi verkefnisins er Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, deildarforseti 

og dósent félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands.  

Mig vantar viðmælendur sem eiga barn/börn sem eru með Prader-Willi heilkennið og við 

þá leit notast ég við svokallað snjóboltaúrtak. Það þýðir að einhver sem þekkir til þín og 

barnsins þíns hefur bent mér á að tala við þig og vonandi getur þú bent mér á aðra 

viðmælendur og svo framvegis. 

Meistaraverkefnið mitt verður með fræðilegum kafla um Prader-Willi heilkennið og 

miðar sérstaklega að þjónustuþörf þessara einstaklinga.  

Rannsóknin sjálf verður unnin með eigindlegri aðferðafræði þar sem ég mun taka 5-6 

einstaklingsviðtöl. Spurningarnar sem ég mun spyrja munu ekki snúa að heilsufari barnsins 

né hvernig einkenni heilkennisins koma fram hjá því, heldur eingöngu þjónustuþörf þess.  

Þar sem þú ert foreldri barns sem er með Prader-Willi heilkennið þá spyr ég hvort þú 

getir og viljir taka þátt í þessari rannsókn? 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og viðtalsgögnum verður eytt að lokinni greiningu skv. 26. 

gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupllýsinga. Ég sem rannsakandi og 

leiðbeinandi minn erum bundinn trúnað gagnvart þér og þagnarskyldu varðandi þær 

upplýsingar sem þú veitir. Til að koma í veg fyrir að rekja megi upplýsingar sem koma fram í 

þessari rannsókn verður nafni þínu og öllum staðháttum breytt. Rannsóknin hefur einnig 

verið tilkynnt til Persónuverndar. Þess ber að geta að þér er heimilt að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er, þótt þú hafir skrifað undir upplýst samþykki. Viðtalið mun taka 

1-2 klst og verður hljóðritað og svo afritað.  

Með von um góð svör, 

Írena Guðlaugsdóttir  
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Viðauki II – Upplýst samþykki 

Rannsókn þessi er meistaraverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda hjá Háskóla Íslands og er 

unnin af Írenu Guðlaugsdóttur.  

Rannsóknin sem um ræðir snýr að þjónustuþörf einstaklinga með Prader-Willi 

heilkennið. Ljóst er að þessir einstaklingar þurfa á einstaklingsbundinni þjónustu að halda og 

mikilvægt er að rannsaka hver þjónustuþörf þeirra er og hvernig er unnt að veita þeim 

þjónustu án þess að grafa undan sjálfstæði þeirra. 

Í rannsókninni verður notast við eigindlega aðferðafræði þar sem tekin verða fimm til sex 

einstaklingsviðtöl við foreldri barns með Prader-Willi heilkennið. Viðmælenda verða fengnir 

með svokölluðu snjóboltaúrtaki, sem þýðir að leitað er til foreldra barna með Prader-Willi 

heilkennið og þeim boðið að taka þátt og þeir benda svo áfram á aðra foreldra ef þau þekkja 

til. Ætla má að viðtalið taki um eina til tvær klukkustundir og fari fram þar sem best hentar 

viðmælanda.  

Viðmælendur verða spurðir um þá þjónustu sem barnið þeirra hefur fengið og hverjir 

styrkleikar og veikleikar hennar eru og leitast verður eftir því að fá svör við því hver 

þjónustuþörf þeirra sé. Einnig verður spurt um greiningarferlið, skólagöngu, fræðslu um PWH 

og væntingar foreldris.  

Öll viðtöl verða hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og að viðtali loknu verður það 

afritað á tölvutækt form. Þá verður hafist handa við að greina viðtalið í flokka og þemu og 

niðurstöður um þjónustuþörfina metnar og birtar í meistaraverkefninu.  

Fulls trúnaðar er heitið og ekki verður hægt að rekja einstök svör til viðmælenda. Það 

verður gert með afmáun persónuauðkenna. Þegar rannsóknarverkefninu er lokið sér Írena 

Guðlaugsdóttir um að eyða öllum gögnum.  

Viðmælandi getur hvenær sem er bundið enda á þátttöku sína í rannsókninni afturkallað 

samþykki sitt.  

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi verkefnisins er Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, deildarforseti 

félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands.  

 

Með undirskrift þessari samþykki ég að taka þátt í rannsókninni sem um ræðir. 


