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Ágrip (útdráttur) 

Eftirfarandi BA verkefni er rannskóknarritgerð með það meginmarkmið að lýsa Angelman 

heilkenni og Lissencephaly, ásamt því að tilgreina hvernig er best að styðja við börn og 

fjölskyldur barna með þessi heilkenni og sjúkdóma. Tilgangurinn með verkefninu er að 

auka þekkingu almennings á einkennum þessara sjúkdóma ásamt því að greina frá helstu 

leiðum til íhlutunar, og annarar þjónustu sem börn með alvarlegar fatlanir og langvinna 

sjúkdóma þurfa, og eiga rétt á að njóta. Greint er frá mikilvægi fjölskyldumiðaðrar 

þjónustu og hversu brýnt er að koma til móts við þarfir fjölskyldunnar í heild sinni. Skoðuð 

eru lög og reglugerðir sem fjalla um málefni þessara barna og kynnt er starfsemi helstu 

stuðnings- og hagsmunasamtaka á þessu sviði hér á landi. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir að ég fór að afla mér upplýsinga á íslensku um 

Angelman heilkenni, ásamt því að grennslast fyrir um fleiri sjaldgæfa sjúkdóma. Mér 

fannst skorta íslenskar upplýsingar um sjaldgæfar fatlanir hér á landi. Ég hugsaði sem svo: 

„Ef ég kæmist að því á meðgöngu að ég ætti von á barni með sjaldgæfa, alvarlega fötlun, 

þá myndi ég vilja lesa mér vel til um þá fötlun svo ég gæti vitað hvað væri í vændum og 

hvers væri að vænta fyrir barnið þegar það kæmi í heiminn. Hvers konar aðstoð mun það 

koma til með að þurfa og hvernig er hægt að styðja sem best við það?“ Einnig er gott að 

geta lesið sér til um sjúkdóma og alvarlegar fatlanir þegar barn sem við eigum, eða 

þekkjum greinist með slíkt. 

Við skrif þessarar ritgerðar hef ég leitað til tveggja aðila og vil ég þakka þeim fyrir 

veitta aðstoð. Þetta eru Solveig Sigurðardóttir barnalæknir og Gyða Kristjánsdóttir móðir. 

Einnig vil ég þakka Steingerði Ólafsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og 

jákvæða og uppbyggilega gagnrýni. 

Fyrst og fremst vil ég þó þakka fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu allan þann 

stuðning sem ég hef fengið í náminu í heild sinni. Ég vil þakka börnum mínum fyrir mikla 

þolinmæði í minn garð. Mest af öllu þakka ég eiginmanni mínum Viðari Guðmundssyni og 

yngsta syni mínum Ólafi Kristni fyrir stuðning og innblástur. Án ykkar hefði þetta aldrei 

orðið! 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur 

Það er alltaf mikið gleðiefni þegar barn fæðist inn í fjölskyldu. Mæður og feður, ömmur og 

afar, systkini, ættingjar og vinir bíða spennt eftir litla krílinu sem von er á innan skamms. Í 

flestum tilvikum gengur meðganga og fæðing barns áfallalaust fyrir sig en undantekningin 

sem sannar regluna er alltaf til staðar. Í einstaka tilfellum kemur upp grunur um frávik á 

meðgöngu, við fæðingu, skömmu eftir fæðingu eða á fyrstu mánuðum eða árum barnsins. 

Það er því alltaf mikið áfall fyrir fjölskyldumeðlimi, vini og ættingja þegar grunur um frávik 

í þroska, eða veikindi af einhverju tagi er staðfestur. Það er mikilvægt að styðja vel við 

barn og fjölskyldu þess þegar um alvarlega fötlun eða langvinn veikindi er að ræða.  

Í þessari ritgerð er fjallað um tvo sjaldgæfa sjúkdóma; Angelman heilkenni og 

Lissencephaly, ásamt því að fara yfir helstu atriði í þroska barna.  Greint er frá þeim 

úrræðum sem eru í boði fyrir mikið fötluð og langveik börn. Rannsóknarspurningin er svo 

hljóðandi:  Hvernig er hægt að efla heilsu, og styðja við börn og fjölskyldur þeirra sem 

greinst hafa með Angelman heilkenni eða Lissencephaly? 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kaflanum er 

farið yfir þroskaferlið frá getnaði til fjögurra ára aldurs barna. Greint er frá  fósturþroska, 

þroska miðtaugakerfis og heila, hlutverki mæðra-, ung- og smábarnaverndar ásamt því að 

greina frá helstu þroskaáföngum ungbarna til fjögurra ára aldurs. Í öðrum kafla er fjallað 

um Angelman heilkenni, orsök, einkenni, greiningu og helstu fylgikvilla heilkennisins. Í 

þriðja kafla er fjallað um Lissencephaly. Þar er greint frá orsök, einkennum, Miller-Dieker 

heilkenni, helstu fylgikvillum, meðferð og lífslíkum. Í fjórða og síðasta kaflanum er greint 

frá því hvernig unnt sé að bæta heilsu, og koma til móts við þarfir barna og fjölskyldna 

þeirra sem eru með Angelman heilkenni eða Lissencephaly. Þar er fjallað um snemmtæka 

íhlutun og áherslu á fjölskyldumiðaða þjónustu, greint er frá lögum og reglugerðum sem 

hafa með málefni þessara barna að gera,  einnig er fjallað um þjálfunarleiðir, 

teymismyndun, skyldur ríkis og sveitarfélaga gagnvart þessum börnum og helstu 

stuðningshópum fyrir fjölskyldur þeirra.  
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1  Almennt um þroska barna 

Upphaf þroskaferils okkar hefst þegar eggfruma og sáðfruma hittast og mynda okfrumu 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2009). Upp frá þeirri stundu fjölgar frumum jafnt og þétt 

og mynda síðar líffæri, líffærakerfi, útlimi, augu og eyru og allt sem þarf til þess að 

manneskja geti vaxið og dafnað. 

1.1  Meðganga 

Meðgöngu má skipta upp í þrjú skeið: Kímstig, fósturvísisstig og fósturstig (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013). Kímstig spannar tvær vikur, frá því að egglos verður og þangað til 

frjóvgað egg hefur tekið sér fasta bólfestu í legi.  Á þessu stigi verður frumuskipting mjög 

ör og skiptist í innra og ytra frumulag. Fóstrið sjálft myndast úr innra frumulaginu en ytra 

frumulagið skiptist síðar í æðarbelg og líknarbelg. 

Fósturvísisstig spannar frá viku þrjú til lok áttundu viku. Á þessu stigi hefst 

sérhæfing fruma og kímlögin verða til (Lightfoot, Cole og Cole, 2009, Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Kímlögin samanstanda af útlagi, miðlagi og innlagi. Frá útlagi 

myndast meðal annars taugakerfi, húð, hár, neglur, heiladingull og glerjungur tanna. Frá 

miðlagi myndast meðal annars vöðvar, brjósk, bein, hjarta og æðakerfi. Út frá innlagi 

myndast meðal annars slímhúðir, meltingarfæri, lifur og lungu. Taugakerfið er hvað 

viðkvæmast fyrir áföllum á þessu stigi og komi eitthvað upp á í þessu þroskastigi er hætta 

á því að fóstrið þroskist ekki eðlilega (Laufey Ýr Sigurðardóttir, 2008). Sem dæmi um 

óeðlilegan þroska þá verður hryggrauf til á þessu stigi þar sem að taugarör lokast ekki 

alveg í neðri endann. 

 Á fósturvísisstigi byrjar fóstrið að taka á sig mannsmynd. Útlimir og höfuð 

verða greinanleg. Á þessu stigi á sér stað myndun og þroski ýmissa líffæra og við lok þessa 

tímabils hefur grunnur verið lagður að flestum líffærum (Du Plessis, 2013). Taugakerfið 

tekur mikinn vaxtarkipp á þessu skeiði. Upphaflega mynda frumurnar fósturplötu sem 

síðar verður að taugaröri. Myndun taugarörsins er fullkláruð á 28. degi fósturmyndunar 

(Laufey Ýr Sigurðardóttir, 2008). 

Taugarörið verður síðar að heila og mænu. Þegar myndun taugarörsins er 

fullkláruð er næsta skref myndun heilahvelana og miðlínulíffæra miðtaugakerfisins. 

Taugafrumum fjölgar og heilahvel og heilastofn heldur áfram að þróast (Laufey Ýr 

Sigurðardóttir, 2008). 
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Fósturstig er síðasta stig meðgöngunnar og  spannar allt frá viku níu til lok 

meðgöngu/fæðingar. Á þessu skeiði er fóstrið á fullu að þroskast líkamlega ásamt því að 

halda áfram að móta líffærakerfin (Laufey Ýr Sigurðardóttir, 2008). Þegar frumufjöldi 

fóstursins fer að verða fullbúinn (í kringum fjögurra mánaða meðgöngu) fara 

taugafrumurnar að byggja upp sína vinnu. Þær myndast djúpt í heilanum og skríða síðan 

upp á yfirborð hans og koma sér fyrir í skipulögðum röðum á heilaberkinum. Ef uppröðun 

taugafrumnanna er ekki sem skyldi getur það orsakað veruleg frávik í þroska. Þegar 

taugafrumurnar hafa raðað sér upp byrja þær að kvíslast og tengjast nærliggjandi 

frumum. Þær halda áfram að tengjast eftir að barnið fæðist. 

1.1.1  Bygging heilans og mikilvægi taugafruma 

Á fósturvísisstigi myndast helstu stofnhlutar taugakerfisins og má þar helst 

nefna framheila, miðheila, tígulheila (afturheila) og að endingu taugapípuna (sem síðar 

verður mæna) (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). Alla meðgönguna er heilinn að 

stækka og þroskast en heilabörkurinn fer ekki að mynda fellingar eða gárur fyrr en eftir 

sjöunda mánuð meðgöngu. Það eru þessar fellingar sem einkenna heilabörk mannsins og 

fyrir vikið verður yfirborð heilans meira og fleiri taugafrumur komast fyrir (Laufey Ýr 

Sigurðardóttir, 2008). Hjá heilbrigðum einstaklingum eru frumulög heilabarkarins sex og 

staðsett á gráa svæði heilans (Swenson, 2006). 

Heilahvelin skiptast í grá og hvít svæði.  Gráa svæðið eru frumukjarnar en hvíta 

svæðið myndast vegna mýelíns (Gropman, Keating og Yaun, 2013).  Mýelín er fituvefur og 

umlykur vefurinn enda taugafrumanna með hvítu slíðri. Slíðrið hefur þann eiginleika að 

það flýtir fyrir boðaflutningi milli taugafruma. Ef misbrestur verður á mýelínslíðursmyndun 

getur það orðið til þess að fóstur eða barn þroskist ekki með eðlilegum hætti (Laufey Ýr 

Sigurðardóttir, 2008). 

 

1.2 Meðgöngueftirlit – Mæðravernd 

Öllum sjúkratryggðum konum á íslandi stendur til boða mæðravernd hjá 

Heilsugæslunni þeim að kostnaðarlausu. Yfirleitt er fyrsta mæðraskoðun á heilsugæslu 

framkvæmd þegar konan er gengin um 12 vikur (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). Á 

meðgöngu hafa foreldrar val um að fara í fósturskimun og komi eitthvað athugavert út úr 

þeim niðurstöðum býðst foreldrum að halda áfram í áframhaldandi fósturrannsóknir.  

Fósturskimun er almenn leit að frávikum og er framkvæmd með ómskoðun, 

ýmist með eða án blóðsýnatöku hjá verðandi móður.  Þessi leit er ekki talin skaða fóstrið. 

Ef niðurstöður úr fósturskimun benda til einhverskonar fráviks eru gerðar nánari 
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rannsóknir á fóstrinu. Þær rannsóknir fara fram ýmist með ómskoðun, blóðsýnatöku, 

sneiðmyndatöku eða með legástungu (Karítas Ívarsdóttir og Ragnhildur Backman, 2008). 

Með legástungu er hægt að mæla erfðaefni hjá fóstrinu og greina betur ef um frávik sé að 

ræða en um 1% líkur eru á fósturláti þegar kona fer í legástungu. Fósturskimun er 

framkvæmd þegar konan er gengin 11 til 14 vikur og/eða þegar konan er gengin 19 til 20 

vikur. Allar konur hafa val um að fara í fósturskimun en mælst er til þess að konan fari í 

ómskoðun þegar hún er gengin 19 til 20 vikur. 

Ef niðurstöður ómskoðunar eða fósturrannsókna gefa til kynna alvarleg frávik á 

fóstri eru foreldrar boðaðir í viðtal þar sem farið er yfir niðurstöður og í framhaldinu af því 

er boðið upp á ráðgjöf til verðandi foreldra (Karítas Ívarsdóttir og Ragnhildur Backman, 

2008).  Á þessum tímapunkti þurfa foreldrar að ákveða hvort þeir vilji halda meðgöngunni 

áfram eða að binda enda á meðgönguna með fóstureyðingu. 

1.2.1  Stuðningur við foreldra þegar koma í ljós alvarleg frávik á fóstri 

Ef eitthvað athugavert hefur komið fram í fósturrannsókn geta foreldrar þurft að standa 

frammi fyrir þeirri erfiðu ákvörðun að binda endi á meðgöngu. Þá þarf gott og faglegt 

teymi að standa að foreldrunum (Sigríður Rut Hilmarsdóttir, 2010). Teymið reynir að 

styðja við foreldrana á eins hlutlausan hátt og mögulegt er, til þess að hafa ekki áhrif á 

ákvörðun þeirra. Rannsóknir sýna að togstreita við ákvörðun er minni hjá einstaklingum 

sem fá ráðgjöf en hjá þeim sem ekki kjósa ráðgjöf. Mikilvægt er að foreldrar fái eins 

vandaðar upplýsingar og kostur er á, svo þeir geti sjálfir tekið upplýsta ákvörðun. 

 

1.3  Fæðing og súrefnisskortur í fæðingu 

  Í um 84.5 % tilvika fæðast börn í gegnum fæðingarveginn en í  um 15,5 % tilvika er barn 

tekið með keisaraskurði hér á landi (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2014). Flestar fæðingar og 

keisaraskurðir hér á landi ganga eðlilega fyrir sig (Þórður Þórkelsson og Atli Dagbjartsson, 

2006) en í um 5-10% tilvika þarf nýburinn á aðstoð að halda eftir fæðinguna og í flestum 

tilvikum dugar að  örva barnið og veita því og öndunaraðstoð í stuttan tíma. Örsjaldan 

þarf að grípa til hjartahnoðs og endurlífgunar.  Staðreyndin er sú að ungbarnadauði hér á 

landi er sá minnsti í heiminum og innan við þrjú börn á hver þúsund látast árlega 

(Landlæknisembættið, 2013).  Algengasta ástæða endurlífgunar á nýbura er  

súrefnisskortur í fæðingu (Þórður Þórkelsson og Atli Dagbjartsson, 2006). 
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1.3.1 Súrefnisskortur í fæðingu 

Ef barn verður fyrir súrefnisskorti í fæðingu getur það haft alvarlegar afleiðingar á 

þroskaframvindu barnsins sökum þess að líffæri geta skaðast (Þórður Þórkelsson, e.d.). 

Yfirleitt er það heili og nýru sem skaðast  fyrst. Súrefnisskortur í heila kallast „hypoxic 

ischemic encephalopathy“ og er honum skipt upp í þrjú stig. Ef súrefnisskorturinn er 

vægur þá eru horfur barnanna yfirleitt mjög góðar. Ef súrefnisskorturinn er töluverður þá 

er hætta á að börn fái krampa og varanlegar heilaskemmdir. Ef um alvarlegan 

súrefnisskort er að ræða þá geta börn misst meðvitund eða verða mjög sljó. Nær 

undantekningalaust fá þessi börn erfiða krampa og hefur súrefnisskorturinn veruleg áhrif 

á þroskaframvindu. Ef barn fer í segulómskoðun á höfði má sjá greinilega merki um 

vefjaskemmdir í heila. 

1.4  Heilsugæslan-ungbarnaeftirlit 

Í reglugerð fyrir heilsugæslustöðvar nr. 787/2007 kemur fram að það sé 

hlutverk heilsugæslunnar að veita ung- og smábarnavernd. 

Landlæknisembættið skilgreinir hlutverk og tilgang ung- og smábarnaverndar á 

eftirfarandi hátt: 

Tilgangur og markmið ung- og smábarnaverndar er að fylgjast reglulega með heilsu 

og framvindu á þroska barna. Þannig er fylgst með vitsmuna- og tilfinningaþroska, 

ásamt félagslegum og líkamlegum þroska frá fæðingu til skólaaldurs. Áhersla er 

lögð á stuðning við fjölskylduna og þannig stuðlað að því, að börnum séu búin 

bestu möguleg uppvaxtarskilyrði á hverjum tíma. Mikilvægt er að uppgötva sem 

fyrst frávik hvað heilsufar og þroska varðar og gera viðeigandi ráðstafanir. Hlutverk 

ung- og smábarnaverndar er því mikilvægt og ber að sinna í góðri samvinnu lækna, 

hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og annars heilbrigðisstarfsfólks (Embætti 

Landlæknis, 2013). 

 Eftir að ungbarnið kemur heim af fæðingardeildinni er boðið upp 

á heimavitjanir frá heilsugæslunni og eru heimavitjanirnar yfirleitt tvær til 

fjórar. Þegar barnið er sex vikna kemur það á heilsugæslustöð í ungbarnaeftirlit 

og fer reglulega í eftirlit fram að 18 mánaða aldri (Embætti Landlæknis, 2013). Í 

þessu eftirliti er barnið skoðað af hjúkrunarfræðing og lækni þar sem tekið er 

tillit til helstu þroskaáfanga barnsins á hverjum tíma. Barnið er síðan boðað 

tvisvar sinnum fyrir grunnskólagöngu í eftirlit þar sem þroskaþættir eru aftur 

skoðaðir. Barnið fer við þriggja og hálfs árs aldur og svo aftur þegar það er fimm 

ára. Ef grunur vaknar hjá heilsugæslunni að barnið sé ekki að þroskast eðlilega 
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eru gerðar viðeigandi ráðstafanir og barninu yfirleitt vísað áfram í frekari 

athugun hjá sérfræðingum. 

1.5  Helstu þroskaáfangar eðlilegs þroska 

Helstu þrosksviðum barna má skipta upp í hreyfiþroska, málþroska, 

félagsþroska og vitsmunaþroska (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008). 

1.5.1  Þroski barna fyrsta árið 

Þegar barn fæðist hefur það meðfædd viðbrögð sem eiga að hverfa á fyrsta ári, eða um 

leið og barnið hefur þróað með sér hæfni til að nota viðbrögðin af sjálfsdáðum (Lightfoot, 

Cole og Cole, 2009). Dæmi um viðbrögð af þessu tagi er þegar ungbarn er látið snerta flöt 

með fótunum tekur það skref eins og það sé að labba, gripviðbragð þegar komið er við 

lófann á því og moro viðbragð sem lýsir sér á þann hátt að þegar barn er látið detta 

snögglega, þá fer barnið út með hendurnar og saman aftur eins og það sé að reyna að 

grípa í eitthvað. 

  Á fyrsta hálfa árinu má ætla að barn sé farið að mynda augnsamband, velta sér 

frá maga yfir á bak og frá baki yfir á maga, brosa, hlæja, hjala og babla, skima um eftir 

leikfangi sem það missir, færir leikfang á milli handa og hjálpar til við að setjast upp 

(Landlæknisembættið, 2013). Eins árs gamalt barn ætti að vera farið að sitja sjálft, skríða, 

standa upp og vera farið að taka fyrstu skrefin þó  það sé ekki endilega búið að sleppa sér 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009). Barn ætti að vera farið að klappa sem og að geta tínt upp í 

sig hluti með tveimur fingrum. Barn getur yfirleitt  farið í leikinn týndur/fundinn og barn 

ætti að geta vinkað ásamt því að skilja einstaka orð (Landlæknisembættið, 2013). 

1.5.2  Þroski barna annað árið 

Á öðru árinu heldur barnið áfram að þroskast og við lok annars árs ætti barnið að vera 

farið að labba afturábak og hlaupa áfram. Á þessu ári fer talið af stað og í kringum 18 

mánaða aldurinn geta börn verið búin að læra  um 50 orð og  upp úr því fara þau að 

mynda tveggja orða setningar (Berger, 2011). Í lok annars ársins eru mörg börn farin að 

geta myndað einfaldar setningar og hafa töluverðan málskilning og í lok ársins lærir barnið 

að meðaltali eitt til þrjú ný orð á dag.  

Tveggja ára gamalt barn ætti að vera farið að borða með skeið og gaffli og ef því 

er réttur litur þá ætti barnið að krota á blað (Landlæknisembættið, 2013). Barn reynir að 

ná athygli annars barns eða fullorðins með því að benda á hlut og barnið er áhugasamt 

um hluti sem því eru sýndir og hefur gaman af því að skoða myndir í bókum. Barn þekkir 
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og getur bent á einfalda líkamshluta og er farið að þekkja mörg orð og ætti að geta sótt 

hlut sem beðið er um. 

1.5.3  Þroski barna frá tveggja til fjögurra ára aldurs 

Upp úr tveggja ára aldrinum er farið að huga að þrifaþjálfun og kenna barninu að nota 

koppinn og klósett og flest börn eru komin af bleyju fyrir þriggja ára aldurinn  (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Á þessu tímabili nær barnið miklum framförum í 

hreyfiþroska og getur hoppað jafnfætis. Við lok fjórða ársins ætti barnið að geta farið í 

kollhnís og verið farið að hjóla á þríhjóli. Barnið er farið að geta klippt með skærum og 

teiknað höfuðfætlu. Við lok fjórða ársins ætti að vera orðið skýrt hvor höndin er ríkjandi. 

Börnin halda áfram að bæta við sig í málþroska og fara að segja heilar setningar og læra 

smátt og smátt að beygja orð rétt. Barnið hefur mjög gaman af því að tala og getur talað 

við sjálft sig.  Á þessum árum er barnið oft í hlutverkaleikum og eru foreldrar gjarnan 

fyrirmyndir í þeim leik. Við fjögurra ára aldurinn eru börnin farin að hafa gaman af því að 

leika við önnur börn og taka þátt í leikjum annarra. Börnin eru með fjörugt ímyndunarafl 

og geta sagt sögur og lifað sig inn í leiki. Á þessum árum fara börnin að læra að telja, 

þekkja helstu liti og form.  

 

1.6 Samantekt 

Þegar okfruman verður til hefst þroskaferill fósturs og er fóstrið stöðugt að þroskast 

þangað til það kemur í heiminn. Mæðravernd er starfrækt hér á landi og er það hlutverk 

hennar að fylgjast með þróun meðgöngu og þroska fósturs. Ef grunur leikur á að eitthvað 

ami að fóstrinu er boðið upp á fósturrannsóknir og skimað eftir hugsanlegum frávikum. 

Eftir að barn kemur í heiminn er fylgst með þroskaframvindu þess í gegnum ung- og 

smábarnavernd á vegum heilsugæslunnar. Börn eiga að fylgja ákveðnum þroskaferlum á 

fyrstu árum ævi sinnar og er það meðal annars hlutverk heilsugæslu og leikskóla að meta 

hvort barn fylgi þeim þroskaáföngum innan skekkjumarka.  
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2 Angelman heilkenni 

Angelman heilkenni er heilkenni sem orsakast af genagalla á litningi númer 15 (Angelman 

foundation, 2009).  Helstu einkenni heilkennisins eru veruleg frávik í málþroska, 

þroskahömlun, seinkun á hreyfiþroska, flogaveiki og skapferli sem einkennist af mikilli 

gleði, kátínu og hlátri. 

2.1  Upphaf Angelman heilkennis 

Upphaf heilkennisins má rekja til ársins  1964, en þá var enskur læknir að nafni  Harry 

Angelman sem áttaði sig á því að þrjú börn sem hann hitti sýndu öll samskonar einkenni 

(Angelman syndrome foundation, 2009).  Þessi einkenni voru stirt göngulag, alvarleg 

málhömlun, flogaveiki og almenn kátína sem einkenndist af miklum hlátri. Angelman 

áttaði sig þó ekki á því að þessi börn væru með sama heilkennið þar sem einkennin voru 

mismikil hjá hverju barni fyrir sig.  Þar sem Angelman hafði ekkert fyrir sér annað en sams 

konar einkenni og engar klínískar rannsóknir skrifaði hann ekki um þetta í 

læknatímaritum. 

 Þegar Angelman var síðar á ferð um Ítalíu rakst hann á málverk sem bar heitið 

„A boy with a puppet.“ Þar sá hann dreng sem virtist vera stirður en mjög glaðbeittur og 

þá sannfærðist hann um að þessi einkenni væru hluti af einu og sama heilkenninu. Hann 

ritaði því grein er nefndist Puppet children, eða brúðubörnin, og vísar þar til stirðra 

hreyfinga barnanna, eins og þau séu strengjabrúður. Foreldrar voru ekki hrifnir af nafninu 

og síðar var nafninu breytt í Angelman heilkenni (e. Angelman syndrome). Greinin sem 

Angelman skrifaði var birt árið 1965 en virtist gleymast þar til rúmum áratug síðar.  

Það var svo á níunda áratug síðustu aldar að læknir að nafni Ellen Magenis 

uppgötvaði að börn sem áætlað var að væru með Prader-Willi heilkennið sýndu að auki 

einkenni sem samræmdust ekki Prader-Willi heilkenninu. Þau einkenni voru mikið 

seinkaður þroski og flogaveiki. Þá kom í ljós að genagallinn á 15. litningi var ekki sá sami 

hjá Prader-Willi börnunum og þeim börnum sem voru að auki með miklar þroskahamlanir 

og flog. Hafi gallaði litningurinn erfst frá föður, orsakar hann Prader-Willi heilkennið, en 

hafi gallaði litningurinn hins vegar erfst frá móður orsakar það Angelman heilkennið. 

2.2  Orsök Angelman heilkennis 

Árið 1997 var genið UBE3A einangrað og kom þá í ljós að það gen orsakar um 85% allra 

Angelman heilkenna (Angelman syndrome foundation, 2009). UBE3A genið er í þessu 
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tilviki ekki rétt staðsett á litningnum, eða það vantar alveg (Margrét Valdimarsdóttir, 

Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013, Genetic home reference, 2015). Einnig 

getur orsökin verð sú að genið er stökkbreytt (Genetic home reference, 2015).  Örsjaldan 

kemur fyrir að báðir litningarnir erfast frá föður, en þá eru einkenni heilkennisins ekki eins 

alvarleg. Orsökin fyrir genagallanum er meðfædd og því er ekki um að ræða áfall á 

meðgöngu sem leiðir til heilkennisins (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2013). Angelman heilkenni er frekar fátítt og ætla má að eitt af 

hverjum tólf til tuttuguþúsund börnum sem fæðast séu með heilkennið. Hér á landi ætti 

því að fæðast eitt barn með heilkennið á nokkurra ára fresti. Vitað er um 4 einstaklinga 

hér á landi, einn fullorðinn og þrjú börn (Ingólfur Einarsson, munnleg heimild, mars 2016). 

2.3  Mismunandi útfærslur galla á litningi  númer 15 

Í 70 % tilvika þegar um Angelman heilkenni er að ræða vantar UBE3A genið frá 

móðurlitningnum og er það algengasta orsök Angelman heilkennis (Genetic home 

reference, 2015). Þegar þessi genagalli orsakar Angelman heilkenni má búast við 

alvarlegum einkennum eins og smáheila, ljósara litarhafti augna, hárs og húðar og miklum 

hreyfiþroska- og málörðugleikum (Angelman syndrome foundation, 2009). 

Í um 11 % tilvika hefur átt sér stað stökkbreyting á UBE3A geninu sem erfist frá móður 

(Genetic home reference, 2015).  Þegar þessi genagalli orsakar Angelman heilkenni má 

búast við alvarlegum einkennum, en þó ekki eins alvarlegum og þar sem genið vantar 

alveg (Angelman syndrome foundation, 2009). Það fer eftir því hvernig stökkbreytingin 

hefur mótast. Það er hætta á smáheila, en ekki öruggt að hann fylgi sem einkenni. Einnig 

getur hreyfi- og málþroskinn sýnt frá vægum og upp í alvarleg einkenni. 

Í um 3-5% tilvika er UBE3A genið til staðar en er ekki virkt og í einungis 1-2% 

tilvika hafa báðir litningarnir erfst frá föður (Angelman syndrome foundation, 2009).  Í 

þessum tilvikum má búast við vægari einkennum en ella. Þá er flogaveikin vel viðráðanleg 

og hreyfiþroski og hreyfifærni nokkuð góð ásamt mestum framförum í málþroska.  

2.4 Greining 

 Í um 85% tilvika orsakast Angelman heilkennið vegna genagalla (Angelman Syndrome 

foundation, 2009). Ekki er hægt að greina Angelman  heilkennið út frá almennri 

litningarannsókn heldur þarf að gera sérhæfðar litningarannsóknir (flúorljómun á 

litningum) til að staðfesta að um Angelman heilkenni sé að ræða (Solveig Sigurðardóttir, 

2008). Í hinum 15% tilvika, þar sem Angelman heilkennið er ekki staðfest með 

litningarannsóknum þá greina læknar sem eru með mikla sérþekkingu á Angelman 

heilkenninu að heilkennið sé til staðar og meta það svo út frá einkennum (Angelman 
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syndrome foundation, 2009). Ekki er þó hægt að segja með vissu að um Angelman 

heilkenni sé að ræða, eða hvort enn eigi eftir að finna aðra genagalla sem orsaka einnig 

Angelman heilkenni. 

Tilgangurinn með því að greina sjúkdóma og raskanir er sá að þá er hægt  að 

grípa inn í  aðstæður barns og fjölskyldu, með viðeigandi aðferðum hvort sem um er að 

ræða læknisfræðilegar eða kennslufræðilegar aðferðir (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Það 

að vita nákvæmlega hvað hrjáir barnið veitir foreldrum oft á tíðum öryggi og getur 

auðveldað fagfólki í kringum barnið og fjölskyldu þess að finna fljótt viðeigandi aðferðir til 

snemmtækrar íhlutunar. 

2.5  Einkenni 

Helstu einkenni Angelman heilkennis eru  þroskahömlun,  alvarleg málhömlun, seinkaður 

hreyfiþroski, ofvirkni, athyglisbrestur, slingurlömun (e. ataxia), sérkennilegt lundarfar sem 

birtist í mikilli gleði og hlátursköstum, flogaveiki og oft á tíðum mikil unun af því að vera í 

vatni (Simpson, 2013). Ungbörn hafa ekki áberandi útlitseinkenni en með hækkandi aldri 

koma ákveðin útlitseinkenni oft í ljós (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2013). Þetta eru einkenni eins og breiður munnur, framstæð haka og 

bil á milli tanna. Hnakkinn getur verið örlítið flatur og í sumum tilvikum er smáheili 

fylgikvilli sjúkdómsins. Um tveggja ára aldurinn fer þá að bera á því að höfuðið stækkar 

ekki í samræmi við eðlilegan líkamsvöxt barnsins (Angelman syndrome foundation, 2009). 

Á fyrstu mánuðum getur barnið átt í erfiðleikum með að taka brjóst vegna lágrar 

vöðvaspennu og þá reynist oft betur að gefa barninu pela (Margrét Valdimarsdóttir, 

Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013). 

Í um 100% tilvika eru einkenni eftirfarandi: 

 Alvarleg þroskahömlun 

 Seinkaður hreyfiþroski 

 Skrykkjótt göngulag og mikið blakað með höndunum 

 Mjög alvarleg málhömlun 

 Skapferli sem einkennist af mikilli kátínu og hlátursköstum 

Í um 80% tilvika eru eftirfarandi einkenni: 

 smáheili - verður vart um tveggja ára aldur 

 flogaveiki/krampar – byrjar yfirleitt fyrir þriggja ára aldur. 

Í um 20-80% tilvika geta eftirfarandi einkenni komið fram: 
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 flatur hnakki 

 útstæð tunga 

 óeðlileg slefmyndun 

 erfiðleikar við að tyggja 

 kyngingarörðugleikar 

 vélindabakflæði sem ungbarn 

 breiður munnur og bil milli tanna 

 framstæð haka 

 tileygð  

 ljósara yfirbragð (hörund, augu, hár) í samanburði við aðra 

fjölskyldumeðlimi 

 ofurhreyfingar á útlimum 

 gleitt göngulag 

 viðkvæmni fyrir hita 

 svefnörðugleikar – þurfa að sofa minna 

 hafa áráttu fyrir vatni og baði 

 áráttur fyrir sérstökum mat 

 hægðatregða 

(Angelman syndrome foundation, 2009). 

2.6  Nánari lýsing á einkennum 

2.6.1 Skapferli og hegðun 

Börn með Angelman heilkenni eru yfirleitt félagslynd (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig 

Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013). Þeirra skapferli einkennist af gleði og þau eru 

yfirleitt blíð, góð og brosmild. Þeirra helsta einkenni er hláturinn (Angelman syndrome 

foundation, 2009). Ekki er vitað af hverju þau hlæja svona mikið en börn með Angelman 

heilkenni bregðast oft við áreiti með hlátri og taka oft hlátursköst á óviðeigandi 

augnablikum.  Sem ungbörn eru þau glaðvær strax á fyrstu þrem mánuðunum. Þá brosa 

þau mikið í félagslegum samskiptum og fljótlega fara þau að hlæja, en að sama skapi hjala 

þau og babla minna en eðlilegt gæti talist. 
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Börn með Angelman heilkenni eiga oft á tíðum við svefnvandamál að stríða og 

sofa þá minna en gengur og gerist, stundum ekki nema þrjá til fimm klukkutíma á 

sólarhring (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013). Í 

þeim tilvikum sem börn sofa ekki mikið er í lagi að gefa þeim smáan skammt af melatonin 

svefnhormóni samkvæmt læknisráði (Angelman syndrome foundation, 2009). 

2.6.2  Ofvirkni og athyglisbrestur 

Ofvirkni er algeng röskun sem fylgir Angelman heilkenni og leggst röskunin jafnt á stelpur 

sem stráka (Angelman syndrome foundation, 2009). Hjá ung- og smábörnum birtist hún 

oft á þann hátt að börn eru sífellt með hendur eða leikfang upp í sér og á iði, ásamt því að 

skipta snögglega um leikfang eða kasta leikfanginu frá sér. Eldri börn með Angelman 

heilkenni eiga það einnig til að grípa í, klóra og bíta önnur börn þar sem þau eiga í 

erfiðleikum með að lesa í svipbrigði og félagslegar aðstæður.  Börn með Angelman 

heilkenni eru yfirleitt með minni einbeitingargetu en jafnaldrar (Margrét Valdimarsdóttir, 

Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013) en oftar en ekki eykst athyglin eftir því 

sem barnið eldist.  

 

2.7  Þroski 

Fyrstu einkenni sem benda til þess að barnið þroskist ekki eins og eðlilegt getur talist eru: 

skert athygli, hreyfiþörf útlima, seinkun á mál- og hreyfiþroska (Angelman syndrome 

foundation, 2013).  Fyrstu þroskafrávik koma í ljós í kringum sex mánaða aldurinn í formi 

seinkaðs hreyfi- og félagsþroska (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2013). 

2.7.1  Hreyfiþroski 

Það er misjafnt eftir alvarleika Angelman heilkennisins hvernig hreyfiþroski er (Angelman 

syndrome foundation, 2009). Flest börn eru þó með frekar lága vöðvaspennu og algengt 

er að þau sitji ekki óstudd fyrr en um og upp úr eins árs aldri og fara oft á tíðum ekki að 

ganga óstudd fyrr en á bilinu þriggja til fimm ára. Þau börn sem eru með væg einkenni 

geta hins vegar setið óstudd frá á bilinu sex til tólf mánaða og fara þá að ganga fyrir 

tveggja ára aldurinn (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur 

Einarsson, 2013) en um 10% barna ná ekki tökum á að ganga óstudd (Angelman syndrome 

foundation, 2009).  Algengt er að börn gangi á táberginu, séu gleiðspora og halli sér fram 

á við og hafi hendur aðeins út til hliðar til að ná betra jafnvægi. Þau börn sem eru með 
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alvarlegri einkenni eru oft á tíðum með stirðara göngulag. Börn skríða yfirleitt nokkuð 

örugglega en eiga erfitt með að ná jafnvægi þegar þau standa upp. 

2.7.2 Málþroski, málskilningur og máltjánig 

Eins og kom fram hér að framan þá byrja börn oft að brosa og hlæja á fyrstu mánuðunum 

en að sama skapi babla, hjala  og gráta þau minna en heilbrigð börn (Angelman syndrome 

foundation, 2009). Í flestum tilfellum mynda börn með Angelman heilkenni ekki nema 

þrjú til fjögur orð, en virðast ekki geta notað þau við réttar aðstæður. Algengt er að börn 

segi mamma, og noti það þá óspart, hvort sem þau eru að tala við eða um mömmu sína 

eða ekki. Í þeim tilvikum sem báðir litningarnir koma frá föður geta börn náð fjölbreyttari 

orðaforða eða um tuttugu orð. Börn með Angelman heilkenni virðast hins vegar hafa mun 

sterkari málskilning heldur en máltjáningu og þau geta yfirleitt skilið einföld fyrirmæli. 

Hvað varðar máltjáningu eru börn með Angelman heilkenni fær í að koma því á 

framfæri hvað þau vilja, ýmist með að benda á hluti eða leiða fólk að hlutum og benda á 

þá (Angelman syndrome foundation, 2009). Börn sækja í félagsskap og vilja taka þátt í 

félagslegum samskiptum á eigin forsendum. En þar sem börn eiga oft á tíðum í 

erfiðleikum með tjáningu þá geta orðið samskiptavandamál sem enda á þann hátt að börn 

með Angelman heilkenni ráðast á önnur börn, bíta og klóra. En með því að aðstoða börnin 

með réttum kennsluaðferðum er hægt að stýra þessari framkomu og auðvelda þeim að 

eiga samskipti þannig að ekki komi til átaka. 

Mikilvægt er að snemmtæk íhlutun hefjist sem allra fyrst til að innleiða 

tjáningaraðferðir hjá börnunum og hjálpa þeim að þróa með sér tjáningarform sem 

hentar þeim (Angelman syndrome foundation, 2009). Mikilvægt er að það komi fram að 

ekkert eitt tjáskiptaform hentar betur en annað hjá börnum með Angelman heilkenni. Það 

þarf því að finna viðeigandi tjáskiptaform fyrir hvert barn. Þetta geta til dæmis verið tákn 

(tákn með tali), tjáskiptatöflur, PECS eða annars konar myndrænt eða hlutrænt 

tjáskiptaform. 

2.7.3 Vitsmunaþroski 

Það getur verið erfitt að meta andlegan þroska barna með Angelman heilkenni og ber þá 

helst að nefna tvö atriði því til stuðnings (Angelman syndrome foundation, 2009). Börnin 

eiga oft erfitt með að tjá sig þar sem talmál er af skornum skammti og hins vegar getur 

ofvirkni og ósjálfráðar líkamlegar hreyfingar gert þeim erfitt fyrir til að reyna að tjá sig. 

Það má því gera ráð fyrir að vitsmunaþoski einstaklinga með Angelman heilkenni sé meiri 

en kemur fram á prófum, en engu að síður er um alvarlega þroskahömlun að ræða. 

Styrkleikar þeirra liggja í málskilningi og óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. 
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2.8  Flogaveiki  

Flogaveiki er líkamlegt ástand sem verður þegar misbrestur verður á rafboðum í heilanum 

(Lauf, e.d.).  Það verður skyndileg breyting á starfsemi heilans og tímabundin breyting á 

skynjun, atferli, tilfinningu eða meðvitund á sér stað á meðan flog er í gangi. Flog geta 

verið mismunandi og átt upptök sín á mismunandi stöðum í heilanum. Til eru einföld 

staðbundin flog, fjölþætt staðbundin flog og altæk flog. Í einföldum staðbundnum flogum 

raskast ekki meðvitund en í fjölþættum staðbundnum flogum raskast meðvitundin. 

Stundum geta fjölþætt staðbundin flog færst yfir í altæk flog. Helstu gerðir altækra floga 

eru krampaflog, störuflog, ráðvilluflog, fallflog, kippaflog og hreyfi- og skynflog. 

Í yfir 80% tilvika glíma börn með Angelman heilkenni við flogaveiki og verður 

hennar nær undantekningarlaust vart áður en börnin ná þriggja ára aldri (Angelman 

syndrome foundation, 2009). Eins og áður var fjallað um þá orsakast Angelman heilkennið 

af mismunandi genagöllum á 15. litningi. Í þeim tilfellum sem orsökin er ekki úrfelling 

gens, ber minna á flogaveiki en ella (Margrét Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2013).  Í um 25% tilvika byrjar flogaveiki hjá börnunum áður en þau ná 

eins árs aldri (Angelman syndrome foundation, 2009).  

Flog hjá einstaklingum með Angleman heilkenni eru ekki einskorðuð við 

ákveðna gerð, heldur getur flogaveikin verið af öllum gerðum, allt frá einföldum 

staðbundnum flogum til allra gerða altækra floga (Angelman syndrome foundation 2009). 

Stundum getur verið erfitt að gera greinarmun á flogi og almennum óreglulegum 

hreyfingum útlima sem eru fylgikvilli heilkennisins.  Eins geta komið fram óeðlileg 

heilalínurit úr EEG heilaskönnum sem benda til þess að flog sé í gangi, þrátt fyrir að flog 

eigi sér ekki stað. 

Einstaklingar með flogaveiki þurfa yfirleitt alltaf að taka flogalyf til að halda 

niðri einkennum (Lauf, e.d.). Ekki er hægt að lækna flogaveiki, en ef vel gengur að halda 

flogaveikinni niðri með lyfjum, þá eru meiri líkur á að hún hverfi um tíma eða jafnvel 

alveg, eftir að hætt er að taka lyfin. Það má aldrei hætta að taka flogaveikilyf nema í 

samráði við lækni. Það er misjafnt hversu mörg lyf þarf að taka við flogaveiki, sumum 

nægir að taka eina gerð af flogalyfjum á meðan að aðrir þurfa að taka fleiri tegundir. Í 

þeim tilvikum sem einstaklingar glíma við mjög erfiða flogaveiki getur reynst vel að fara á 

ketagónískt fæði (Angelman syndrome foundation, 2009). Í ketagónísku fæði er lögð 

áhersla á fituríkt innihald (fitur og olíur) á meðan að kolvetni eru sniðgengin. Ketagon er 

efni í líkamanum sem talið er að hafi mikil áhrif á flogavirkni í heilanum (Haesler, R. og 

Mills, J., 2013). Það eru til sérstakar ketagónín fomúlur til að gefa í gegnum sondu, þannig 
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að allir ættu að eiga möguleika á þessu fæði, hvort sem þeir geta borðað í gegnum munn 

eður ei. 

2.9 Misgreining og framtíðarhorfur 

Hætta er á að heilkennið sé ranglega greint sökum þess hve sjaldgæft það er. Það er á færi 

helstu sérfræðinga að greina réttilega að heilkennið sé til staðar (Angelman syndrome 

foundation, 2009). Það kemur fyrir að börn með Angelman heilkenni eru ranglega greind 

með þroskahömlun, einhverfu og heilalömun sökum þess að einkenni þessara þriggja 

raskana skarast við einkenni einstaklinga með Angelman heilkenni. 

Í flestum tilvikum vaxa og dafna einstaklingar með Angelman heilkenni eins og 

önnur börn (Angelman syndrome foundation, 2009). Þau stækka og þyngjast eðlilega, 

nema höfuðið hjá einstaklingum sem hafa smáheila, en höfuðið stækkar þó, bara ekki í 

takt við eðlilega þroskaframvindu. Einstaklingar með Angelman heilkenni geta lifað langt 

fram á fullorðinsár.  

Með réttri þjálfun og stuðningi geta börn náð töluverðum framförum (Margrét 

Valdimarsdóttir, Solveig Sigurðardóttir og Ingólfur Einarsson, 2013). Á fullorðinsárum geta 

sumir klætt sig sjálfir í föt, notað hnífapör og gert einföld húsverk. Margir geta búið sjálfir í 

sinni íbúð með stuðningi. Rétt er að geta þess að mikilvægi  snemmtækrar íhlutunar er 

gríðarlegt og verður farið yfir atriði sem teljast til hennar síðar í ritgerðinni. 

2.10  Samantekt 

Angelman heilkenni orsakast af genagalla á 15. litningi sem erfist frá móður. Einkenninu 

var fyrst lýst árið 1964 af Harry Angelman, breskum lækni. Helstu einkenni Angelman 

heilkennis eru seinkaður hreyfiþroski og lítill sem enginn málþroski ásamt sérstöku 

skapferli sem einkennist af hlátri og gleði.  Börn með Angleman heilkenni greinast yfirleitt 

með flogaveiki á fyrstu þremur árum ævi sinnar.   

Sökum þess hversu sjaldgæft heilkennið er og að einkenni skarast við einkenni 

barna með einhverfu og CP, þá er hætta á börn með Angelman heilkenni séu rangt greind. 

Angelman heilkenni hefur ekki áhrif á lífslíkur einstaklinga og með réttum inngripum í 

æsku er hægt að styðja vel við þroskaferil barnanna og kenna þeim að tjá sig með 

óhefðbundum aðferðum og styrkja þau til sjálfstæðis á fullorðinsárum. 
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3 Lissencephaly - sléttheili 

 Lissencephaly er genagalli sem orsakar það að uppröðun taugafruma í heila raskast á 

meðgöngu og á þessi röskun sér stað á fyrstu fjórum mánuðum meðgöngunnar 

(Wynshaw, 2007).  Heilinn þroskast ekki til fulls og ysta lag heilabarkarins verður fyrir vikið 

þykkara og sléttara en hjá heilbrigðum börnum  (Gaillard og Muzio, 2005-2016).   

3.1  Fyrstu tilfelli og upphaf 

Fyrsta skráða tilfellið af Lissencephaly var skráð árið 1914 (Special child, 1997-2002). Í því 

tilfelli voru það læknar sem uppgötvuðu að barn hefði missmíð á heila. Það vantaði gárur 

og fellingar auk þess sem hvíta efnið og taugafrumur voru af skornum skammti. Þess utan 

var heilabörkurinn óeðlilega þykkur. Öðrum tilfellum var ekki lýst fyrr en upp úr 1960 

þegar tveir læknar (Miller og Dieker) uppgötvuðu hvor í sínu lagi systkini sem voru bæði 

með einkenni Lissencephaly. Þessi uppgötvun benti til þess að Lissencephaly væri eða 

gæti verið tengt erfðum. 

Árið 1977 uppgötvaðist sú staðreynd að Lissencephaly tengdist galla á 17. 

litningi (Special child, 1997-2002). Á sama tíma sögðu sérfræðingar þó að ekki væru öll 

Lissencephaly tilvik tengd erfðum. Í dag eru skráð 6 gen sem vitað er að orsaka 

Lissencephaly (Simpson,  2013). 

3.2 Einkenni og fylgikvillar 

Aðaleinkenni Lissencephaly er að heilinn er sléttur. Önnur helstu einkenni Lissencephaly 

eru lág vöðvaspenna og spasmi (Gaillard og Muzio, 2005-2016). Við fæðingu er höfuð 

yfirleitt í eðlilegri stærð en við eins árs aldurinn hefur hægt mikið á vexti höfuðsins 

þannig að það er sjáanlega orðið minna og því búið að þróa með sér smáheila. Í 90% 

tilvika verður flogavirkni vart fyrir sex mánaða aldur (Genetics home reference, 2013).  

Auk þessara einkenna koma kyngingarerfiðleikar fram sem valda því að börn eiga í 

erfiðleikum með að þyngjast. Vegna lágrar vöðvaspennu er mikið um bakflæði og oft fer 

magainnihald í lungu. Sökum þess eru öndunarfærasjúkdómar algengir hjá börnum með 

Lissencephaly. Hjá sumum börnum eru barnatennur lengi að koma niður 

(Simpson,2013:780). 
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3.3  Nánari útlistun á einkennum 

3.3.1 Sléttheili 

Stundum er talað um smooth brain  í sama samhengi og Lissencephaly. Ef engar gárur 

eða fellingar eru til staðar þá er það nefnt agyria, eða sléttheili (Genetic home reference, 

2013). Ef hins vegar er um fáar gárur eða fellingar að ræða þá er það nefnt pachygyria, 

eða fágáruheili (Laufey Ýr sigurðardóttir, 2008).   

Heilabörkurinn samanstendur af sex frumulögum hjá heilbrigðum 

einstaklingum en hjá börnum með Lissencephaly týpu 1 eru frumulögin einungis fjögur 

(Agamanolis, 2014). Í þessum fjórum frumulögum má finna þunnt lag af hvíta efninu 

ásamt dreifðum taugafrumum sem komust ekki alla leið á áfangastað sökum þess að ystu 

tvö lögin sem mynda gárur og fellingar vantar. Þunnt lag af hvíta efninu er á milli 

heilabarkarins og heilahólfanna. þessi missmíð á heila veldur því að yfirborð heilans er 

margfalt minna en hjá heilbrigðum börnum ásamt því að taugafrumurnar ná ekki að 

tengjast sem veldur alvarlegri hreyfi- og þroskahömlun 

3.3.2  Flogaveiki 

Börn með Lissencephaly eru yfirleitt með mjög erfiða flogaveiki og oft getur gengið 

erfiðlega að stilla flogin af með lyfjum (Genetic home reference, 2013). 

 Börn geta þó einnig fengið kippi í útlimi sem ekki eru eiginleg flog. Flogin eru ekki 

einskorðuð við eina tegund heldur geta börnin verið með margar gerðir floga, eins og 

störuflog, kippaflog og krampaflog  

Alvarleg flog geta haft áhrif á þroskaframvindu og því má ætla að mikil 

flogavirkni þessara barna geti haft afleiðingar varðandi þroska og almenna heilsu (Rho og 

Sankar, 2007).  Auk þess geta alvarleg flog dregið fólk til dauða (Epilepsy society, 2016). 

3.3.3 Kyngingarerfiðleikar- næring 

Vegna lágrar vöðvaspennu eiga börn oft á tíðum erfitt með að kyngja og svelgist oft á 

þannig að næring endar að einhverju leyti í lungum.  Þar af leiðandi nær líkaminn ekki að 

nýta næringuna úr fæðunni sem skyldi og þyngjast börnin því illa (NIH, 2015).  Sökum þess 

er yfirleitt sett upp sonda til næringargjafar. Sonda er ýmist sett í gegnum nef og niður í 

maga eða beint inn í skeifugörn eða maga (Landspítali, 2011). Helstu áhættuþættir 

varðandi sondu inngjöf er að bakflæði getur aukist og þá sérstaklega hjá fólki með 

kyngingarvandamál. Þá er ráð að vera eins mikið uppréttur og kostur er á meðan að 

inngjöf stendur og að lágmarki hálftíma eftir að inngjöf lýkur. 
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3.3.4 Öndunarfærasjúkdómar  

Öndunarfærasjúkdómar eru samverkandi kyngingar- og næringarerfiðleikum. Mjög 

algengt er að magainnihald lendi í lungum sem orsakar ýmis konar sýkingar og 

slímmyndun í lungum (Genetic home reference, 2013). Vegna þess að börn með 

Lissencephaly eru með lélega vöðvaspennu þá geta þau ekki hóstað nógu kröftuglega til 

að losa sig við slímið sem er í lungunum, þar af leiðandi eru lungnabólgur og aðrar 

sýkingar í lungum algeng og alvarleg vandamál. Algengt er að nota astmapúst, astmavélar 

og sýklalyf til að hjálpa til við að losa um slímið og stundum eru notaðar sogdælur til að 

aðstoða börnin við að ná slíminu upp þegar þau hósta. Einnig er lungnabank notað til að 

losa um slím (WebMD, 2014) og til eru sérstök vesti sem gefa léttan titring á lungun sem 

hjálpa til við að losa um slím (Steo-Medical, 2011). 

3.3.5 Hreyfi- og þroskahömlun 

Hjá börnum með Lissencephaly er um mjög alvarlega hreyfi- og þroskahömlun að ræða. 

Börnin hafa fyrst um sinn mjög lága vöðvaspennu sem síðar getur þróast yfir í mikinn 

spasma. Börn með Lissencephaly ná ekki mikilli færni í hreyfiþroska og yfirleitt er 

hreyfiþroski þessara barna samsvarandi hreyfiþroska þriggja til sex mánaða gamalla 

barna (NIH, 2015) sem þýðir með öðrum orðum að barn með Lissencephaly hefur litla 

stjórn á hreyfingum sínum.  

Alvarleg þroskahömlun fylgir líka börnum með Lissencephaly (Special children, 

1997-2002). Málþroskinn er lítill sem enginn og börnin tjá sig yfirleitt með hljóðum eins 

og hlátri og gráti þar sem þau geta ekki myndað orð.  

Þar sem að börnin eiga í erfiðleikum með hreyfingar og mál er erfitt að meta 

vitsmunaþroska þeirra en samkvæmt rannsóknum má ætla að vitsmunaþroski sé töluvert 

skertur en þó ber þess að geta að einkenni barna með Lissencephaly er 

einstaklingsbundin og sum börn ná meiri framförum en önnur. 

3.4 Mismunandi genaorsakir  

Sex gen hafa verið fundin sem geta orsakað Lissencephaly (Simpson, 2013). Tvö gen eru 

staðsett á 17. Litningi, annars vegar genið PAFAH1B1 sem oft er nefnt LIS1 (17.p.13,3)  og 

hitt ónefnt (14-3-3).  Tvö gen eru staðsett á X litningi DCX (Xq22.3) og ARX (Xp22.13), 

síðan genið RELN á 7. litningi (7q22), og TUBA1A á 12.litning (12q12-q14). 

Ein orsök fyrir Lissencephaly er skortur á efninu reelin, en það efni er að finna í 

ysta lagi heilabarkarinns (Du Plessis, 2013). Ef að reelin er ekki til staðar geta aðrar 

frumur heilans ekki myndað gárur eða fellingar í heilann. Heilinn er því sléttur og yfirborð 

heilans því margfalt minna en hjá heilbrigðum börnum. 
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Algengasta orsök Lissencephaly er galli á LIS1 geninu og þar á eftir galli á DCX 

geninu (Pilz o.fl, 1999). Lissencephaly getur verið genatengt í gegnum arfbera, en einnig 

getur átt sér stað stökkbreyting á geni og þá eru foreldrar ekki endilega arfberar, heldur 

er um einstakt tilfelli að ræða (Gleeson, e.d., Genetic home reference, 2013). 

3.5 Mismunandi gerðir af Lissencephaly 

3.5.1  Lissencephaly type I – classical Lissencephaly 

Þessi gerð er hin klassíska gerð af Lissencephaly  og ætla má að um 1 af hverjum 100.000 

börnum fæðist með þessa gerð Lissencephaly (Genetic home reference, 2009).   Öll 

einkenni hér að ofan eiga við þetta heilkenni. 

3.5.2 Miller- Dieker syndrome 

Miller-Dieker syndrome er heilkenni sem svipar til Lissencephaly en orsök þess er að 

genið 17p13.3 (LIS1-genið) vantar.  Auk þess sem LIS1 genið er ekki til staðar, þá er 

nærliggjandi gen á 17. Litning (YWHAE) ekki heldur til staðar, og orsakar það Miller-

Dieker heilkennið. Í einstaka tilfellum Miller-Dieker heilkennisins vantar einnig önnur 

nærliggjandi gen sem ýta þá undir alvarleika heilkennisins (Genetic home reference, 

2009).  

Auk ofangreindra einkenna sem fylgja klassískum Lissencephaly  þá er 

sérkennilegt andlitsfall einkenni á Miller-Dieker heilkenninu (Gleeson, e.d.). Sérkennilegt 

andlitsfall getur falið í sér breitt andlit, lítinn kjálka, að efri vörin sé löng og mjó, nefið 

uppbrett og eyrun staðsett frekar neðarlega á höfðinu. Börnum með Miller-Dieker 

heilkenni er einnig hættara við að glíma við alvarlega hjarta og nýrnasjúkdóma (Genetic 

home reference, 2009). 

3.6 Meðferð og lífslíkur 

Ekki er til nein lækning við Lissencephaly en hins vegar er hægt að auka lífslíkur með 

inngripum eins og lyfjagjöf og skurðaðgerðum. Lyfjagjöf tengist yfirleitt flogaveiki og 

skurðaðgerðir tengjast því að setja upp sondu. Þegar um líffæragalla eins og hjarta- eða 

nýrnagalla þá geta skurðaðgerðir verið nauðsynlegar til að bæta lífsgæði (Cortical 

foundation, 2012). Ásamt lyfjagjöf og skurðaðgerðum er mikilvægt að barnið fái þjálfun 

frá fagfólki eins og iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, þroskaþjálfum og öðrum sem geta veitt 

snemmtæka íhlutun og örvun (Cortical foundation, 2012). 

Talið er að allt að helmingur barna með Lissencephaly nái tíu ára aldri og sum 

þeirra lifa fram undir tvítugt (Gaillard og Muzio, 2005-2016). Börn með Miller-Dieker 

heilkenni eru yfirleitt með alvarlegri einkenni en börn sem eru með klassíska 
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Lissencephaly  þar sem alvarlegir líffæragallar eru fylgikvillar Miller-Dieker heilkennis 

(Home genetic reference, 2009). Sjaldgæft er að börn með Miller-Dieker heilkenni lifi fram 

á unglingsár. 

3.7  Samantekt 

Lissencephaly er alvarlegt heilkenni sem einkennist af missmíð á heilanum sem gerir það 

að verkum að gárur og fellingar vantar á hann. Þá er mikill skortur á taugafrumum í heila 

sem orsakar mikil fráhvörf. Flogaveiki, öndunarfæravandamál og mikil hreyfi- og 

þroskahömlun eru helstu einkenni Lissencephaly. Helstu týpur Lissencephaly eru 

Lissencephaly gerð 1 og Miller-Dieker heilkenni, sem sýnir yfirleitt alvarlegri einkenni en 

hjá þeim sem eru með gerð 1. Alvarleiki einkenna er mismunandi eftir einstaklingum og 

lífslíkur barna með Lissencephaly gerð 1 eru betri en hjá einstaklingum með Miller-Dieker 

heilkenni þó að fæstir einstaklingar lifi fram á fullorðinsár. Engin lækning er til við 

Lissencephaly en ýmiss konar inngrip geta aukið lífslíkur barna, svo sem lyfjagjafir og 

læknisaðgerðir sem og að hefja snemmtæka íhlutun og fá aðstoð frá fagfólki. 
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4 Hvernig er hægt að bæta heilsu og koma til móts við þarfir barna og 
fjölskyldna þeirra sem greinst hafa með Angelman heilkenni eða 
Lissencephaly? 

Nú hefur verið fjallað um þroskaferil fósturs, fæðingu og þroska barna fram til fjögurra ára 

aldurs ásamt yfirgripi um Angelman heilkenni og Lissencephaly. Í þessum kafla verður 

rannsóknarspurningunniHvernig hægt er að koma til móts við þarfir barna og fjölskyldna 

þeirra sem glíma við þessa sjúkdóma  svarað ásamt því að greina frá því hvernig lög og 

reglugerðir á Íslandi styðja við þjónustu til þessara barna. 

 

4.1 Lagaumhverfi í kringum stoðþjónustu við börn með fötlun 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 kemur fram að ef grunur leikur á að barn sé 

með fötlun þurfi að fara fram frumgreining. Leiði frumgreining í ljós þörf fyrir frekari 

greiningar eða meðferðarúrræði skal vísa barni áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins eða til viðeigandi fagaðila sem finna heppileg úrræði og íhlutun í samráði við 

foreldra eða forráðamenn. Einnig kemur fram að fjölskyldur fatlaðra barna eiga kost á 

stuðningsfjölskyldu, skammtímavistun, sumardvöl, liðveislu, frekari liðveislu og 

ferðaþjónustu fatlaðra. 

Í lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003 segir að markmið 

laganna sé að „tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái 

greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða að því að draga úr afleiðingum 

röskunarinnar, enn fremur að tryggja öflun, viðhald og miðlun fræðilegrar þekkingar á 

þessu sviði“ og skal Greiningar- og ráðgjafastöð  þjóna öllu landinu. Einnig er það hlutverk 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins að veita börnum sem hafa fengið greiningu 

eftirfylgd, og veita ráðgjöf til  fagfólks sem sinnir barninu í daglegu lífi. 

Samkvæmt reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007 eiga allir rétt á 

heilsugæslu í sinni heimabyggð og skal jafnframt vera starfrækt heimahjúkrunarþjónusta 

fyrir þá einstaklinga sem hennar þarfnast og skal þjónustunni vera sinnt af 

hjúkrunarfærðingi eða sjúkraliða. Mæðravernd skal jafnframt vera í heimabyggð 

tilvonandi foreldra og er hlutverk hennar meðal annars að greina áættuþætti meðgöngu á 

byrjunarstigi og veita ráðgjöf og eftirfylgd. Ung- og smábarnavernd hefur síðan eftirlit 

með heilbrigði ung- og smábarna með tilliti til andlegs, líkamlegs og félagslegs þroska 

þeirra. 
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Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á 

starfsemi leikskóla og ber þeim að sjá til þess að börn með fötlun fái viðeigandi þjónustu í 

sínu sveitarfélagi. Sérfræðiþjónusta á að vera í boði í hverjum leikskóla og hlutverk 

sérfræðiþjónustunnar er að veita barni með sérþarfir stuðning og þjálfun ásamt því að 

styðja við fjölskyldu barnsins. 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr 40/1991 kemur fram að markmið 

laganna eru meðal annars að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna 

og veita fólki með fötlun þjónustu ásamt því að gæta velferðar barna og unglinga í 

hvívetna. Starfsfólk félagsþjónustunnar á að veita foreldrum ráðgjöf og hlutverk þeirra er 

meðal annars að veita félagslega heimaþjónustu svo sem vegna fötlunar barns. 

4.2 Snemmtæk íhlutun 

Á sjöunda áratug síðustu aldar var farið að gera vísindalegar rannsóknir á sviði 

snemmtækrar íhlutunar og kom þá í ljós að þau börn með Down‘s heilkenni sem ekki 

fengu markvissa örvun voru með lægri greindarvísitölu en þau börn sem fengu örvun 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Það var upphafið að þeirri vitundarvakningu sem snemmtæk 

íhlutun felur í sér.  

Snemmtæk íhlutun miðast við að byrjað sé að vinna markvisst með barn fyrir 

sex ára aldur (Tryggvi Sigurðsson, e.d.) og rannsóknir sýna að mikilvægt sé að hefja íhlutun 

eins snemma og kostur er, eða um leið og upp kemur grunur um frávik (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008).         

Margskonar áætlanir er tengjast snemmtækri íhlutun hafa litið dagsins ljós og 

flestar þeirra eiga þrjú sameiginleg grundvallarmarkmið sem eru að „draga úr áhrifum 

meðfæddrar eða áunninnar fötlunar eða leitast við að koma í veg fyrir að barn verði fatlað 

með markvissum og skipulögðum aðgerðum“ (Tryggvi Sigurðsson, 2008), aðstoða foreldra 

og fjölskyldur til að takast á við þroska og frávik barna og kenna þeim að vinna með 

börnunum í nærumhverfi barnsins. Lokamarkmiðið með snemmtækri íhlutun er að stuðla 

að samfélagslegum ávinningi með því að gera allt sem í valdi fagmanna og fjölskyldna 

stendur til að gera börn sem glíma við fötlun eða röskun af einhverju tagi að eins 

sjálfstæðum einstaklingum og völ er á hverju sinni.. 

Eftir yfir fimmtíu ára rannsóknir á því hvort snemmtæk íhlutun virkar er óhætt 

að segja að hún skili markvissum árangri og þá sér í lagi þegar til lengri tíma er litið (Kid 

source, e.d.). Þó snemmtæk íhlutun kosti sveitarfélög og ríki töluverða fjármuni á meðan 

verið er að veita þjónustuna þá sýna tölur að kostnaðurinn við hana er mun minni en ef 

engin íhlutun hefði átt sér stað. 
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Útfærsla snemmtækrar íhlutunar er í stanslausri þróun og markvisst er verið að 

rannsaka þætti sem hafa áhrif á þroska og færni (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins vinnur eftir hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar og fer 

íhlutunin ýmist fram á stofnunum eða heimilum barna, nema hvort tveggja sé. 

4.2.1 Viðurkenndar leiðir til íhlutunar 

Eins og kom fram hér að framan er mikilvægt að hefja íhlutun þegar grunur leikur á að um 

frávik í þroska sé að ræða. Þegar verið er að velja íhlutunarleið er mikilvægt að fjölskyldan 

sé með í ráðum þar sem  foreldrarnir eru þeir sem þekkja barnið best og samvinna 

fjölskyldu barns við fagaðila skiptir sköpum og ætti alltaf að vera í fyrirrúmi (Jóna G. 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010), það kallast fjölskyldumiðuð snemmtæk 

íhlutun. Ef  góð samvinna er á milli foreldra og fagaðila eru meiri líkur á að jafnvægi og 

sátt ráði ríkjum (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Eins er staðreynd að fjölskylduaðstæður hafa 

áhrif á þroska og hegðun barna og fyrir vikið er enn mikilvægara að hafa gott traust á milli 

foreldra og fagfólks.  

Ríki gott traust skapast einnig virðing fyrir störfum hvors annars og það ætti að 

vera hlutverk fagfólks að leiðbeina og vinna með foreldrum í stað þess að vinna fyrir þá. 

Með þessu „byggir fagmaðurinn upp traust og öryggi hjá foreldrunum sem stuðlar að 

hámarksfærni barnsins og fjölskyldunnar allrar“ (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008).  Það er 

mikilvægt  að hlusta á og virða gildi og skoðun fjölskyldunnar þegar allur stuðningur er 

skipulagður. Þjónustan þarf að endurspegla gildi fjölskyldunnar og þess vegna er 

fjölskyldan mikilvægust við ákvarðanatökur um þarfir sínar fyrir þjónustu. 

Fjölskyldumiðuð snemmtæk íhlutun byggir einnig á valdeflingu. Valdefling er 

ekki skilgreind sem eiginleg meðferð heldur frekar sem nokkurs konar ferli eða markmið 

sem hægt er að styðjast við sem nálgun í starfi með fötluðu fólki (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling snýst um að færa valdið frá þjónustuveitanda til 

þjónustunotanda. Það á að fela í sér aukin lífsgæði að fjölskyldan fái sjálf að skilgreina 

eigin þarfir og vilja. 

Unnið er með styrkleika fjölskyldunnar og tekið mið af þeim gildum sem ríkja 

innan hennar (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Allar fjölskyldur hafa styrkleika sem geta þó 

verið dulist vegna mikils álags en þá er mikilvægt að veita stuðning í þeim tilgangi að efla 

fjölskylduna. Sameiginlegt markmið fjölskyldu og fagfólks er því velferð barnsins og 

fjölskyldunnar í heild. 

Þegar barn hefur fengið frumgreiningu er stofnað teymi í kringum barnið og 

fjölskylduna til að finna hvaða íhlutunarleið á að velja ásamt því að finna út þarfir og 
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þjónustu barnsins og fjölskyldunnar allrar. Þegar teymið er stofnað í kringum barnið skal 

það samanstanda af foreldrum/aðstandendum barnsins, 

þjálfum/kennurum/stuðningsaðilum, deildarstjóra og leikskólastjóra (ef við á), fulltrúa 

sveitarfélags, fulltrúa Greiningarstöðvar og öðrum sem koma að þjónustu við barnið og 

fjölskylduna Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  Þetta teymi er umsjónarteymi 

sem sér um að miðla upplýsingum á milli sín og skulu aðilar fylgja sameiginlegum settum 

markmiðum sem byggja á snemmtækri fjölskyldumiðaðri íhlutun.  

Ásamt umsjónarteyminu skal stofna þjónustuteymi sem kemur að daglegu lífi 

barnsins. Í þjónustuteymi skulu vera foreldrar/aðstandendur, þjálfarar og kennarar, 

ráðgjafar sveitafélags og ráðgjafi frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Mikilvægt er að 

kalla til ráðgefandi sérfræðinga svo sem sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og barnalækna ef þörf 

krefur. Snemmtæk íhlutun er einstaklingsmiðuð og þarf teymið að setja niður 

einstaklingsáætlun fyrir barnið og velja markmið sem unnið skal að (Jóna G. Ingólfsdóttir. 

2008).  

Hlutverk þjónustuteymis er að halda utan um íhlutun, vinna að skammtíma og 

langtímamarkmiðum og halda utan um kennslu, þjálfun og aðferðir ásamt skráningu um 

hvernig miðar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  Þegar kemur að snemmtækri 

íhlutun í leik- og grunnskóla eru tvær viðurkenndar leiðir hér á landi sem unnið er eftir. 

Þetta er annar vegar  Skipulögð kennsla – TEACCH og hins vegar snemmtæk atferlisþjálfun 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  

Foreldrar eiga að koma að ákvarðanatöku varðandi þá þjálfunarleið sem valin 

verður fyrir barnið. Þegar ákveðin hefur verið íhlutunarleið eru fengnir ráðgjafar í þeirri 

leið til að handleiða teymið og þjónustuna í kringum barnið. Ásamt því er æskilegt að 

foreldrar og aðstandendur fari á námskeið í valinni þjálfunaraðferð, en þau námskeið eru í 

boði á Greiningar- og ráðgjarfastöð ríkisins (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2016). 

Mikilvægt er að fagaðilar sinni þjónustu og þjálfun barnsins eins og kostur er 

þegar barnið er í leik- og grunnskóla og handleiði foreldra til að vinna með barnið á heimili 

sínu.  Æskilegt er að þroskaþjálfar og sérkennarar komi að þjálfunarstundunum þegar 

verið er að vinna með tjáskipti og eflingu á vitsmunaþroska barnsins. 

4.3 Efling hreyfiþroska 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur Æfingastöðina sem er miðstöð þjónustu og 

þekkingar í hæfingu og endurhæfingu fyrir börn og ungt fólk með frávik í hreyfingum og 

þroska (Æfingastöðin, e.d.,a). Beiðni um aðstoð þarf að koma frá lækni og því geta 

foreldrar ekki hringt beint og pantað tíma. Þegar barn hefur verið tekið inn á 
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Æfingastöðina fer fram mat á þjónustuþörf barnsins ásamt ráðgjöf til foreldra. Boðið er 

upp á einstaklings- og/eða hópþjálfun fyrir barnið. 

  Þegar kemur að þjálfun og eflingu hreyfiþroska eru sjúkra- og iðjuþjálfarar í 

aðalhlutverki (Æfingastöðin, e.d.,b). Í samráði við foreldra er sett saman æfingaprógramm 

sem fylgt er eftir ýmist á Æfingastöðinni, í leikskóla barnsins eða á heimili barnsins en 

umfram allt er lögð áhersla á að nýta tækifærin sem gefast í daglegu lífi barnsins til 

þjálfunar (Æfingastöðin. (e.d.,c). Sjúkraþjálfarar einbeita sér frekar að því að efla og 

styrkja grófhreyfingar líkamans á meðan að iðjuþjálfar sjá meira um að þjálfa fínhreyfingar 

(Æfingastödin, e.d.,d og e). Þess ber þó að geta að börn geta fengið ráðgjöf, sjúkra- og 

iðjuþjálfun frá fleiri aðilum en Æfingastöðinni. 

Samkvæmt reglugerð um styrki vegna hjálpartækja nr. 1155/2013 eru 

hjálpartæki skilgreind á eftirfarandi hátt: „Hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr 

fötlun, aðstoða fatlaða við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og 

sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. Hjálpartækið verður jafnframt að teljast 

nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda athafnir daglegs lífs“. 

Hluti barna með Angelman heilkenni og flest börn með Lissencephaly þurfa 

mikla aðstoð í formi hjálpartækja. Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands býður upp 

á ráðgjöf og annast afgreiðslu á hjálpartækjum (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.,a). 

4.4 Mál og óhefðbundin tjáskipti 

 Þær leiðir sem notaðar eru til annara tjáskipta en talmáls kallast óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2010). Þar sem börn með Angelman 

heilkenni og börn með Lissencephaly hafa lítinn sem engan málþroska þá eru valdar aðrar 

leiðir til að aðstoða þau við að tjá sig. Dæmi um óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru; 

svipbrigði, bendingar, látbragð, táknmál, tákn með tali, hlutbundin tákn- þar sem hlutir og 

tákn eru notuð til tjáningar, og myndræn tákn. Myndræn tákn geta verið hvers kyns 

myndir, tjáskiptatöflur, Bliss táknmálskerfið, PECS tjáskiptaleiðin og annarskonar 

myndrænn stuðningur (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2010) auk þess sem augnbendlar 

teljast líka til óhefðbundinna tjáskiptaleiða (Tölvumiðstöð, e.d.).  

Það er í höndum hverrar fjölskyldu að finna tjáskiptaleið sem hentar sínu barni 

en fagaðilar eru fengnir til að leiðbeina, kynna og veita foreldrum ráðgjöf um það hvernig 

tjáskiptum viðkomandi leiðar er háttað. Einnig er hægt að sækja námskeið í óhefðbundum 

tjáskiptaleiðum eins og  Tákn með tali og PECS hjá  Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2016).  
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4.5 Heimahjúkrun barna 

Börn með Angelman heilkenni og Lissencephaly eru skilgreind sem langveik börn. Bára 

Sigurjónsdóttir (e.d.) sérfræðingur í hjúkrun langveika barna skilgreinir langveik börn á 

eftirfarandi hátt: „Langveikt barn lifir við veikindi sín, það getur verið frískt um lengri tíma 

en síðan verið veikt inni á milli. Langvinn veikindi setja mark sitt á allt líf fjölskyldu 

barnsins og foreldrarnir þurfa oft á tíðum  að takast á við flókin hlutverk í umönnun 

barnsins. Langvinn veikindi barna þarfnast stundum sérstakar meðhöndlunar, lyfjagjafa, 

öndunarstuðnings, sérstakra aðferða við næringargjafir, o.s.frv. Mjög misjafnt er hvað 

veikindin fela í sér hjá hverju barni fyrir sig. Hjá einstaka barni kalla veikindin á tíðar 

innlagnir á sjúkrahús, enn nú í dag eru flest langveik börn heima hjá sér í umsjá fjölskyldu 

sinnar.“ 

  Til að koma til móts við þarfir barnanna og fjölskyldna þeirra er boðið upp á 

heimahjúkrun þannig að barnið geti verið heima í faðmi fjölskyldunnar eins og kostur er. 

Heilsueflingarmiðstöðin rekur heimahjúkrun fyrir börn á stór-Reykjavíkursvæðinu og er 

hlutverk þeirra að vitja barna á heimilum þeirra og veita umönnun, stuðning og ráðgjöf 

(Heilsueflingarmiðstöðin, e.d.). Heilsueflingarmiðstöðin veitir einnig ráðgjöf til 

hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni sem sinna langveikum börnum í sinni heimabyggð. 

4.6 Önnur stoðþjónusta  

Í lögum um málefni fatlaðs fólks númer 59/1992 kemur fram að fjölskyldur fatlaðra barna 

eigi rétt á stuðningsfjölskyldu fyrir börnin sín. Stuðningsfjölskyldur eru hugsaðar til þess 

að draga úr álagi á heimilinu ásamt því að veita börnum tilbreytingu og gefa þeim kost á 

auknum félagslegum samskiptum (Sjónarhóll, e.d.,a). Einnig á barn rétt á sumardvöl eða 

skammtímavistun.  

Skammtímavistun felur í sér rétt fatlaðs barns til að dvelja tímabundna dvöl  

utan heimilis til hvíldar vegna veikinda eða mikils álags á heimilinu (lög um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992). Rjóðrið er skammtíma- og endurhæfingarvistun sem er hluti af kvenna- 

og barnasviði Landspítala Háskólasjúkrahúss. Börn sem koma þangað í hvíldarinnlagnir 

geta verið upp í sjö daga í mánuði allt árið um kring (Rjóður, 2014). Hverju sveitarfélagi 

ber þó að bjóða upp á skammtímavistun eða finna viðeigandi úrræði (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992).   

Sumardvöl er hugsuð sem grundvöllur fyrir fötluð og langveik börn þannig að 

þau geti skipt um umhverfi sér til ánægju og skemmtunar (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992).  Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur sumardvölina Reykjadal sem er sumar- 
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og helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni frá 8 – 21 árs og stendur þeim til boða ýmist 

eins eða tveggja vikna dvöl ár hvert (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d., a).  

Hverju sveitarfélagi er skylt að bjóða upp á liðveislu og ferðaþjónustu fyrir 

fötluð börn. Liðveisla er persónulegur stuðningur eða aðstoð sem hefur það markmið að 

rjúfa félagslega einangrun, sem og aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. Einnig er 

hægt að sækja um frekari liðveislu sem felur í sér aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs 

(Sjónarhóll, e.d.,b). 

Sveitarfélög skulu bjóða barni með fötlun upp á ferðaþjónustu og tryggja með 

þeim hætti að börn komist á milli staða, þar sem þau geta ekki nýtt sér 

almenningsfarartæki (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

Stuðningur frá ríkinu kemur meðal annars í  gegnum Tryggingastofnun Ríkisins 

(Tryggingastofnun, e.d.). Fjölskyldur fatlaðra barna geta sótt um umönnunargreiðslur en 

þær eru hugsaðar sem fjárhagsleg aðstoð vegna mikillar fötlunar og krefjandi 

umönnunnar. Umönnunargreiðslur eru greiddar út mánaðarlega og þá geta foreldrar 

einnig fengið niðurfelld bifreiðagjöld af einum bíl (Tryggingastofnun, 2016,a). Foreldrar 

langveikra eða alvarlega fatlaðra barna geta fengið foreldragreiðslur greiddar út frá 

Tryggingastofnun. Þær eru greiddar út ef foreldri/foreldrar þurfa að leggja alveg niður 

vinnu eða geta ekki stundað nám vegna veikinda eða fötlunar barns síns 

(Tryggingastofnun, 2016,b). 

Hjá Sjúkratryggingum Íslands er hægt að sækja um hjálpartæki til afnota á 

heimili og leikskóla/grunnskóla/dagvistun, ásamt hjálpartækjum til að nota í bifreiðum. 

Hjálpartæki eru hvers kyns stólar, standar og tæki sem auðvelda umönnun og bæta líðan 

barns. Þegar barn er orðið þriggja ára er einnig hægt að sækja um styrk vegna kaupa á 

bleyjum (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.,a). Sjúkratryggingar Íslands bjóða einnig upp á 

greiðsluþáttöku vegna lyfjakaupa (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.,b). 

 

4.7 Styrktarfélög og hagsmunasamtök 

Fjölskyldur fatlaðra og langveikra barna geta leitað ráðlegginga vegna þarfa og þjónustu 

barna sinna hjá hagsmunasamtökum víða um land. Dæmi um slík samtök eru Leiðarljós, 

Sjónarhóll, þroskahjálp, Umhyggja, Einstök börn og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra. 

Leiðarljós er stuðningsmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sjaldgæfa og 

alvarlega langvinna sjúkdóma. „Miðstöðin veitir heilbrigðis-og félagsþjónustu út frá einum 

vísum stað og hefur það hlutverk að skipuleggja og samræma þjónustu við fjölskyldur sem 

byggist á þeirra forgangsröðun og þörfum. Markmið Leiðarljóss er að samhæfa 
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þjónustuna til að geta fundið bestu mögulegu lausnir fyrir hverja fjölskyldu fyrir sig, svo 

hægt sé að skapa henni bestu mögulegu skilyrði til góðra lífsgæða, þrátt fyrir veikindi 

barnsins“ (Leiðarljós, e.d.). 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað 1952 og hefur það hlutverk að 

aukinni orku, starfshæfni og velferð fólks með fötlun. Meðal verkefna sem Styrktarfélagið 

stendur að er Æfingastöðin og Reykjadalur (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.,b). 

Landssamtökin Þroskahjálp eru samtök sem berjast fyrir réttindum og 

málefnum fólks með þroskahömlun og annara fatlaðra barna og fullorðinna. Samtökin 

reyna  að vera leiðandi aðili gagnvart stjórnvöldum, ríki og sveitarfélögum á sviði málefna 

fatlaðra (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.,a). Aðildarfélög Þroskahjálpar koma víðs vegar 

að af landinu (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.,b) og býður Þroskahjálp upp á íbúð í 

Kópavogi þar sem fötluð börn af landsbyggðinni geta dvalið með foreldrum sínum án 

endurgjalds til dæmis vegna heimsóknar á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, þjálfunar, 

læknisheimsókna eða annarar meðferðar (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.,c). 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð og veitir óháða og faglega ráðgjöf fyrir 

aðstandendur barna sem eiga við langvarandi veikindi og fötlun að stríða. Sjónarhóll hefur 

yfirgripsmikla vitneskju og gætir að réttindum, og veitir leiðsögn (Sjónarhóll, e.d.).  Að 

Sjónarhóli standa ADHD samtökin, Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og 

fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. 

Hér á landi eru einnig starfræk félagasamtök sem heita Systkinasmiðjan en það 

er vettvangur fyrir systkini fatlaðra barna að hitta önnur börn sem eru í svipuðum 

aðstæðum og þau sjálf eru (Systkinasmiðjan, e.d.). þar geta börnin rætt við önnur börn á 

sameiginlegum grundvelli ásamt því að læra hvernig megi vinna úr erfiðum aðstæðum 

sem geta verið heimafyrir.  Unnið er með börnunum í gegnum leiki og markmiðið að 

barnið njóti sín á sínum forsendum. Systknasmiðjan er fyrir börn á aldrinum 8-14 ára. 

 

4.8 Samantekt 

 Í þessum kafla var rannsóknarspurningunni svarað og eins og sjá má á lögum og 

reglugerðum þá er reynt að koma til móts við þarfir fjölskyldna fatlaðra og langveikra 

barna með ýmsum hætti. Ber þar helst að nefna lög um málefni fatlaðs fólks og lög um 

leikskóla. Á grundvelli þeirra laga er talin upp sú þjónusta sem ríki og sveitarfélögum ber 

lagaleg skylda til að fylgja. 

Fjölskyldumiðuð þjónusta er eða ætti að vera leiðarljós þjónustunnar sem 

börnin njóta. Vægi fjölskyldumiðaðrar þjónustu er mikið þegar kemur að samvinnu milli 
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fagfólks og aðstandanda langveiks eða fatlaðs barns. Með því að stuðla að góðri samvinnu 

á milli fagfólks og aðstandenda skapast traust og gagnkvæm virðing.  Barnið nýtur góðs af 

vel heppnaðri samvinnu aðstandenda og fagaðila. Foreldrarnir verða öruggari með sitt 

hlutverk í þjálfun og umönnun og rannsóknir sýna að þegar gott samstarf er á milli 

fagaðila og aðstandenda stuðlar það að hámarksárangri hjá barninu og fjölskyldunni allri. 

Snemmtæk íhlutun fer fram jafnt  í leikskóla sem og á heimili barnsins og 

mikilvægt er að hefja íhlutun eins fljótt og auðið er. Þá skal skipa þjónustuteymi í kringum 

barnið og ákveða íhlutunarleiðir, óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og leiðir til að efla 

hreyfifærni. Öll íhlutun er einstaklingsbundin og sameiginlega er unnið að markmiðum 

sem ákveðin eru með hagsmuni barns og fjölskyldu í fyrirrúmi. 

Langveik börn geta fengið heimahjúkrun  sem stuðlar að betra jafnvægi inni á 

heimilinu. Talið er betra að fá hjúkrun inn á heimilið heldur en að barnið þurfi að fara á 

spítala, sé þess kostur á að hafa barnið heima. 

Á Íslandi eru nokkur samtök sem hafa það að leiðarljósi að styðja við fjölskyldur 

fatlaðra og langveikra barna og veita ráðgjöf í málefnum tengdum þeim. Bæði geta 

foreldrar sótt styrk í aðra foreldra sem eiga börn í svipuðum aðstæðum og þeirra eigin, 

sem og að leita eftir stuðningi og ráðgjöf varðandi ýmiss konar réttindi og þjónustu. 
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Umræður og lokaorð 

Fjölskyldumiðuð þjónusta ætti að vera leiðarljós þegar kemur að þjónustu við börn með 

alvarlega fötlun og langvinna sjúkdóma. Mikilvægt er að hafa starfrækt gott faglegt teymi í 

kringum barnið. Teymi  sem tekur mið af þörfum barnsins og fjölskyldunnar í heild. 

Teymið ætti að innihalda fagfólk með sérþekkingu á þeim sviðum sem verið er að vinna að 

með barninu hverju sinni. Í slíku teymi er mikilvægt að hafa þroskaþjálfa sem kemur bæði 

að íhlutun og ráðgjöf.  

Þroskaþjálfar starfa í auknum mæli innan þjónustumiðstöðva og hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaganna  sem ráðgjafaþroskaþjálfar. Ráðgjafaþroskaþjálfi er vel 

inni í málefnum fatlaðra hvað varðar ráðgjöf vegna almennra réttinda á vegum ríkis og 

sveitarfélaga. Ráðgjafaþroskaþjálfar sjá meðal annars um að aðstoða börn og foreldra 

þeirra að finna liðveislu og önnur stuðningsúrræði sem og að aðstoða foreldra við 

umsóknir á umönnunargreiðslum. Þar að auki veita þeir ráðgjöf inn á heimili barnsins með 

tilliti til þarfa fjölskyldunnar, svo sem vegna sjónræns skipulags eða hegðunarvanda. 

Ráðgjafaþroskaþjálfi er styrk stoð við fjölskyldur fatlaðra barna. 

Þar sem þroskaþjálfar eru vel að sér varðandi málefni fatlaðs fólks eru þeir 

mikilvægir í starfi  leik- og grunnskóla. Þeir hafa góða þekkingu á þjálfunarleiðum og 

margir hverjir hafa mikla reynslu af slíkri vinnu og því er mikilvægt að þroskaþjálfar fái að 

nýta sína þekkingu í meira mæli þegar kemur að aðstoð við fötluð börn og fjölskyldur 

þeirra. 

Börn með Angelman heilkenni og Lissencephaly eru eins og hver önnur börn 

sem vilja vera í faðmi fjölskyldunnar og njóta lífsins eins vel og kostur er á hverju sinni. 

Það er í höndum ríkis og sveitarfélaga að veita stoðþjónustu til  barnanna og fjölskyldna 

þeirra, en oft er það skortur á fjármagni eða skilningsleysi á aðstæðum sem skilur að 

þjónustuna sem er í boði og þjónustuna sem barnið og fjölskyldan þarf. 

Angelman heilkenni og Lissencephaly eru mjög sjaldgæfar og alvarlegar raskanir 

og því þurfa sérfræðilæknar og annað fagfólk með góða þekkingu á þeirra einkennum að 

starfa í teymi sem sinnir barninu og fjölskyldu þess. Á það einnig við í öðrum tilvikum þar 

sem um alvarlegar raskanir er að ræða. Þar af leiðandi er enn mikilvægara að unnið sé 

eftir hugmyndafræði fjölskyldumiðaðar snemmtækrar íhlutunar þar sem mikið álag er oft 

á fjölskyldum þessara barna.  
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Óhætt er að segja að Íslendingar hafi komist langt á veg síðustu áratugi og 

stofnanavæðing í þjónustu við alvarlega fötluð börn minnkað, en þjónusta inn á heimili og 

í nærumhverfi barns hefur aukist til muna, ásamt því að boðið er upp á heildstæðar 

þjálfunarleiðir sem snúa að öllum þeim þroskaþáttum sem barnið þarf örvun og eflingu 

við.  En betur má ef duga skal og þá kemur mikilvægi hagsmuna- og styrktarsamtaka 

sterkt inn. Hagsmunasamtök sem láta í sér heyra og koma röddum foreldra áfram í 

stjórnsýsluna er gríðar miklivægur hlekkur í þeirri keðju sem snýr að heilsueflingu og 

þjónustu við alvarlega fötluð og langveik börn. 

Það er mikilvægt að sofna ekki á verðinum, foreldrar verða að láta raddir sínar 

heyrast, og hagsmunasamtök og stjórnsýsla að vinna saman sem ein heild til að tryggja að 

alvarlega fötluð og langveik börn fái þá þjónustu sem þau eiga sannarlega rétt á. 

Við gerð þessa verkefnis skoðaði ég lög og reglugerðir sem hafa með 

málaflokkinn að gera. Það kom mér verulega á óvart hversu sjaldan þroskaþjálfi er 

nefndur þegar talað er um hvers kyns stoðþjónustu við fötluð börn þar sem gera má ráð 

fyrir að þroskaþjálfar hafi breiða samfélagslega þekkingu á málefnum fatlaðra og séu auk 

þess vel til þess fallnir að sinna þjálfun og útbúa einstaklingsáætlanir fyrir börn sem fylgja 

ekki hefðbundu námi hvort sem um er að ræða í leik- eða grunnskóla. Út frá þeirri 

staðreynd að þroskaþjálfi er varla nefndur í lögum og reglugerðum velti ég því fyrir mér 

hvort þroskaþjálfar séu ekki metnir að verðleikum þegar kemur að stoðþjónustu barna 

innan skólakerfisins, og ef svo er þá velti ég því líka fyrir mér af hverju það sé þannig og 

hvernig megi auka virðingu fyrir þroskaþjálfastarfinu í heild sinni. Þroskaþjálfi ætti að vera 

jafn mikilvægur hlekkur í teymi og þjálfun barns og kennarar, sérkennarar, 

talmeinafræðingar og iðju- og sjúkraþjálfarar. Þessar vangaveltur gætu verið 

rannsóknarspurning sem væri við hæfi að svara í öðru B.A. lokaverkefni í 

þroskaþjálfafræðum. 
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