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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmið 

hennar er að fjalla um Munchausen-staðgengilsheilkennið með hliðsjón af þeim 

fræðigreinum og rannsóknum sem til eru um efnið. 

 Munchausen-staðgengilsheilkenni eða Munchausen-heilkenni staðgengils er 

sérstök tegund ofbeldis. Það á sér stað þegar fullorðinn einstaklingur býr viljandi til 

veikindi hjá aðila í hans umsjón, er valdur að þeim eða ýkir þau. Sá aðili gerist þá 

staðgengill (e. proxy) fyrir sálfræðilegar þarfir gerandans. 

 Algengast er að gerandi sé móðir sem reynir eins og hún getur að halda ungu 

barni sínu veiku til þess að uppfylla eigin tilfinningalegar þarfir. Fræðimenn deila um 

hvort líta eigi á heilkennið sem geðsjúkdóm eða einungis eina birtingarmynd ofbeldis, en 

gerandinn fær þá greiningu að hann sé haldinn Munchausen-staðgengilsheilkenni. 

Gerandinn getur einnig verið faðir eða annar umsjónarmaður fórnarlambsins, og það 

getur einnig verið aldrað foreldri eða gæludýr til dæmis. Í flestum tilvikum er þó um að 

ræða móður og barn yngra en eins árs. Gerandinn lifir í stanslausum blekkingaleik og 

þrífst á athyglinni sem hann fær vegna þess að fólk heldur að hann sé umhyggjusamur. 

Til dæmis notar hann lygar og blekkingar við alla í kring um sig, breytir læknaskýrslum 

eða rannsóknarsýnum, framkallar einkenni með því að skaða þolanda, og vill að þolandi 

undirgangist rannsóknir og aðgerðir sem geta verið hættulegar og sársaukafullar. 

 Rannsóknir hafa sýnt að ofbeldið sem þolandi verður fyrir er oftast bæði 

líkamlegt og andlegt, og stundum alvarlegt. Dæmi eru um að gerandi sé valdur að 

uppköstum, niðurgangi, flogaköstum, útbrotum á húð, óeðlilegu þyngdartapi, magasári 

og tannskemmdum. Hann kemur þessu til leiðar með því meðal annars með því að láta 

þolandann innbyrða lyf eða eiturefni, eða skaðar þolandann líkamlega á annan hátt. 

Þetta verður til þess að þolandi þarf að undirgangast læknisaðgerðir, oft alvarlegar. 

 Munchausen-staðgengilsheilkenni er flókið fyrirbæri sem erfitt er að greina og 

rannsaka. Oft kemst ekki upp um ofbeldið fyrr en löngu eftir að það á sér stað, stundum 

of seint til að lífi þolanda verði bjargað. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað 

um heilkennið því miklu skiptir að bregðast fljótt og rétt við. 
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Formáli 
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Ofbeldi og vanræksla í fjölskyldum hjá Freydísi Jónu Freysteinsdóttur þar sem lítillega 

var um það fjallað. Við nánari athugun á veraldarvefnum fann ég engar heimildir um 

efnið á íslensku. Það átti sinn þátt í því að ég ákvað að skrifa BA-ritgerð mína um 

Munchausen-staðgengilsheilkenni.  

 Leiðbeinandi minn, Jóna Margrét Ólafsdóttir, fær bestu þakkir fyrir leiðsögn, 

áhuga og gagnlegar ábendingar. Fjölskyldu minni er ég óendanlega þakklát fyrir 

jákvæðni og hvatningu. Ömmu minni, Matthildi Guðmundsdóttur, þakka ég fyrir 

yfirlestur og mikla hvatningu. Móður minni, Sigrúnu Valgarðsdóttur, þakka ég einnig 

fyrir eilífa jákvæðni og stuðning á meðan skrifum stóð. Að lokum fær sambýlismaður 

minn, Aðalsteinn Hjálmarsson, óendanlegar þakkir fyrir hvatningu, stuðning og gleði á 

lokasprettinum. Án minnar yndislegu fjölskyldu hefði mér ekki tekist að samþætta nám, 

vinnu og fjölskyldulíf við ritgerðarskrifin. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi gagnvart börnum er samfélagsmein. Tegundir þess og birtingarmyndir eru ólíkar. 

Ofbeldi gegn börnum eða barnaníð á sér stað þegar athæfi fullorðinna hefur neikvæð áhrif á 

heilsu, uppvöxt og þroska barnsins. Ofbeldi gegn börnum flokkast yfirleitt í þrennt, andlegt, 

líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Munchausen-staðgengilsheilkenni eða Munchausen-

heilkenni staðgengils er sérstök gerð af ofbeldi og í raun einstakt fyrirbæri sem getur í 

sumum tilvikum verið blanda af öllum þremur tegundum ofbeldis (Turkmen o.fl., 2012). 

Markmið með ritgerðinni er að fjalla um Munchausen-staðgengilsheilkennið. Í þessari 

heimildaritgerð verður leitast við að svara þessum spurningum: 

 Hvernig lýsir ofbeldið sér í tilvikum Munchausen-staðgengilsheilkennis? 

 Hverjir eru gerendur og hvernig haga þeir sér? 

 Hver eru áhrif heilkennisins á þolendur? 

Munchausen-staðgengilsheilkenni er ein flóknasta gerð ofbeldis og mjög erfitt er að 

greina það og rannsaka. eiga við það. Margir fræðimenn telja að heilkennið flokkist undir 

geðröskun en ekki eru allir því sammála. Heilkennið er ekki algengt en ber með sér 

umtalsvert sjúkdómsástand og getur leitt til dauða (Abdul-Kader, Keith og Cunningham, 

1998).  

 Heilkennið er kennt við Munchausen, söguhetjuna í 18. aldar-skáldsögu eftir þýska 

rithöfundinn Rudolf Erik Raspe. Sagan um barón Munchausen er byggð á sögnum af 

Münchhausen baróni, sem frægur var fyrir lygasögur um ótrúlegar raunir sínar og hetjudáðir 

á ferðalögum og í orrustum. 

Árið 1951 var Munchausen-heitið fyrst notað um fullorðið fólk sem segir frá veikindum 

sem eru í raun ekki til staðar eða gerir sér upp veikindi til að uppfylla ákveðnar 

tilfinningalegar þarfir. Slíkir sjúklingar voru þá greindir með geðröskunina Munchausen-

heilkenni (Murray, 1997). Seinna var Munchausen-hugtakið notað um svipaða hegðun fólks 

sem notar annan aðila sem staðgengil og var það heilkenni nefnt Munchausen-

staðgengilsheilkennið (Grace og Jagannathan, 2015). Algengast er að fólk noti líkama ungra 

barna sinna og býr þá sjálft til ástæðu til að fara með börnin til læknis. Flókið samspil 

tilfinningalegra og sálrænna þarfa fyrir athygli og umhyggju liggur hér til grundvallar (Axen, 

1986; Feldman, 2004). Ekki er í raun vitað hvað liggur að baki heilkenninu en þegar 

staðgengill er kominn í spilið er um ofbeldi að ræða. Nokkrir fræðimenn hafa sett fram 
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tilgátur um orsakir og forsendur greiningar (Blackmore, 2001.) Oftast er um að ræða móður 

sem ýkir veikindi eigin barns eða er valdur að þeim (Vennemann o.fl., 2005). Í þessari ritgerð 

verður fjallað um heilkennið og hvernig það lýsir sér. 

 Í ritgerðinni er aðaláherslan lögð á Munchausen-staðgengilsheilkennið en einnig eru 

skilgreind svipuð hugtök og tengdar geðraskanir. Farið er yfir skilgreiningar á hugtakinu og 

reynt að varpa ljósi á kenningar til að dýpka skilning enn frekar. Farið er yfir rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á Munchausen-staðgengilsheilkenninu, bæði um þolendur og gerendur, og 

einnig verður rætt um erfiðleika við rannsóknir á heilkenninu. Að lokum verður farið yfir 

greiningu á heilkenninu og mögulegar gerðir meðferðar, og einnig fjallað um hlutverk 

félagsráðgjafa sem kemur að slíkum málum. 

Helstu heimildir sem voru notaðar við gerð ritgerðarinnar eru rannsóknarskýrslur, og 

ritrýndar greinar, einnig bók Marcs Feldmans sem hefur sérhæft sig í efninu (Feldman, 2004). 

Einnig var tekið viðtal við Guðrúnu Bryndísi Guðmundsdóttur, lækni og yfirmann 

göngudeildar barna- og unglingageðdeildar, til að varpa ljósi á stöðuna á Íslandi. 

Umræða á Íslandi um þetta heilkenni hefur ekki verið mikil hingað til og því hefur ekki 

komist festa á íslensk hugtök. Helst hefur verið notast við „Munchausen-heilkenni 

staðgengils“ eða ámóta, og í heilbrigðisstéttum er oft notuð enska styttingin „Munchausen 

by proxy“ (Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 23.nóvember 2016). Íslenska 

snörunin „Munchausen-heilkenni staðgengils“ er að því leyti gölluð að ókunnugir gætu 

haldið að staðgengillinn sé haldinn heilkenninu. Enska orðasambandið „syndrome by proxy“ 

væri hins vegar nákvæmast að þýða sem „heilkenni með staðgengli“ eða einhverju álíka. Í 

ritgerðinni verður notað íslenska heitið Munchausen-staðgengilsheilkenni, þótt það sé 

nokkuð þunglamalegt.  

2 Uppgerð veikinda 

Þeim tilvikum að einstaklingur gerir sér upp andleg eða líkamleg veikindi eru talin fernskonar. 

Þau flokkast ekki öll undir geðraskanir eða annan samheitaflokk og því er ekki til sameiginlegt 

yfirhugtak fyrir heitin fjögur. Um er að ræða uppgerðarröskun (e. factitious disorder), 

Munchausen-heilkenni (e. Munchausen syndrome), Munchausen-staðgengilsheilkenninu (e. 

Munchausen syndrome by proxy) og skrópsýki (e. malingering) (Feldman, 2004). 
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Sameiginlegt er að í öllum tilvikum eru lygar og blekkingar notaðar til þess að gera sér,eða 

öðrum, upp andlega eða líkamlega kvilla. Ástæðurnar fyrir þessu athæfi eru ekki þær sömu í 

tilvikunum fjórum en þó svipaðar (Murray, 1997). 

 Uppgerðarröskun er helsta hugtakið þar sem Munchausen-heilkennið telst vera slík 

röskun en skapar þó talsvert alvarlegri vandkvæði. Þessar tvær raskanir eru flokkaðar sem 

geðrænar raskanir og tilheyra einnig geðræna greiningarkerfinu DSM (Grace og Jagannathan, 

2015; APA, 2014) sem fjallað verður um síðar. Munchausen-staðgengilsheilkenninu er einnig 

að finna í þessu greiningarkerfi en sú röskun er talsvert flóknari og er þar að auki talin tegund 

af ofbeldi (Adshead og Brooke, 2001). Skrópsýki er nefnd í greiningarkerfi 

Geðlæknasambands Bandaríkjanna, DSM, en ekki flokkuð þar sem geðröskun (LeBourgeois, 

2007).  

 Mörg tilvik þess að fólk geri sér upp veikindi má flokka sem tiltölulega saklausa lygi. 

Hins vegar getur dæmið verið talsvert flóknara en það og hefur maðurinn þá sterka 

sálfræðilega þörf fyrir slíkar blekkingar (Murray, 1997). Þegar fyrrnefndir fjórir flokkar eru 

athugaðir er auðvelt að rugla þeim saman þar sem grunnhugmyndin um þá alla er nokkuð 

svipuð. Hvatinn er það sem skiptir aðallega máli og greinir tilvik sundur í þessa flokka 

(Feldman, 2004). Hér verða þessi fjögur hugtök skilgreind til að ná fram nákvæmari skilningi 

og fyrirbyggja misskilning. 

2.1 Skrópsýki 

Skrópsýki (e. malingering) er ef til vill einfaldast að útskýra vegna þess að flestir kannast við 

einkennin og þekkja til slíkra tilvika. Fólk með skrópsýki gerir sér upp veikindi til þess að 

hagnast á því persónulega, með efnislegum hætti eða til þæginda . Hvati einstaklingsins til að 

ljúga um kvilla sína eða gera sér þá upp er að hann hefur af því augljósan hag. Þetta mætti 

kalla augljósan ágóða gagnstætt hinum tilfinningalegu hvötum í hinum flokkunum (APA, 

2014). 

 Einstaklingurinn gerir sér viljandi upp líkamleg eða sálræn einkenni, eða ýkir þau 

stórlega, og er ástæðan ytri hvati eins og að sleppa við vinnu, forðast herskyldu eða aðrar 

kvaðir, svíkja út skaðabætur eða nálgast lyfseðilsskyld lyf (LeBourgeois, 2007). Dæmi um 

þetta er að fangi gerir sér upp líkamleg veikindi til að vera færður yfir á sjúkrahús þar sem 

aðbúnaður er mun betri. Annað dæmi er að einstaklingur þykist vera með krabbamein til að 
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áskotnast lyfseðilsskyld verkjalyf. Einfaldasta dæmið er eflaust að einstaklingur tekur 

veikindaleyfi þótt hann sé alls ekki veikur (Feldman, 2004). 

 Skrópsýki mætti flokka sem refsivert afbrot frekar en sálrænan kvilla. Auk þess kemur 

fram í greiningarkerfinu DSM-4 að skrópsýki flokkast ekki sem geðröskun (LeBourgeois, 

2007). Þó getur skrópsýki gefið vísbendingu um undirliggjandi vandamál. Skrópsýki skilur sig 

frá hinum kvillunum þar sem hvatinn felst í beinum ágóða. Af fyrrnefndum fjórum flokkum er 

skrópsýki sá eini þar sem karlar eru algengari sem gerendur en konur. Skrópsýki greinist ekki 

endilega sem röskun. Þetta athæfi er oft flokkað undir önnur hugtök og algengt er að ekki 

komist upp um hana. Hér undir geta fallið ,læknarápararʻ, þeir sem rápa á milli lækna til að 

komast yfir lyfseðilsskyld lyf, og fólk sem helst mætti einfaldlega kalla letingja og reynir að 

sleppa við vinnu eða skyldustörf án lögbundinna ástæðna (Feldman, 2004). 

Uppgerðarröskun verður tekin fyrir næst. Henni svipar til skrópsýki, en ákveðin atriði, 

svo sem hvatinn, skilja á milli flokkanna. 

 

2.2 Uppgerðarröskun 

Uppgerðarröskun á sér stað þegar einstaklingur þykist vera veikur eða skapar viljandi eigin 

veikindi eða áverka til að uppfylla ákveðnar tilfinningalegar þarfir. Eins og með skrópsýki er 

oft litið á uppgerðarröskun sem beina lygi. Munurinn milli skrópsýki liggur í hvatanum. Eins 

og áður kom fram liggur hvati skrópsýkinnar í augljósum ágóða af lyginni. Hins vegar er hvati 

uppgerðarröskunar tilfinningalegur. Einstaklingurinn hagnast ekki endilega efnislega eða til 

þæginda á því að vera veikur heldur uppfyllir það flóknar tilfinningalegar þarfir hans, svo sem 

athyglissýki eða aðra erfiðari sálræna kvilla og sjúkdóma., jafnvel vegna vandamála úr æsku. 

Samkvæmt helstu rannsóknum á uppgerðarröskunum eru algengustu sjúklingarnir konur á 

fimmtugsaldri að störfum innan heilbrigðisgeirans (Krahn, Li og O’Connor, 2003). 

 Í fjórðu útgáfu greiningakerfis Geðlæknasambands Bandaríkjanna, DSM-4, er 

uppgerðarröskun flokkuð á sama alvarleikastig og geðklofi, alvarlegt þunglyndi og 

tvískautaröskun (e. bipolar disorder). Hins vegar er uppgerðarröskun á meðal fárra raskana 

þar sem einkenni teljast ekki liggja fullkomlega fyrir (Feldman, 2004). Í DSM-5, nýjustu útgáfu 

greiningarkerfisins, er uppgerðarröskun skýrð í nákvæmara máli. 
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 Einstaklingur með uppgerðarröskun lýgur um veikindi til að uppfylla sálrænar þarfir 

sínar, til dæmis fyrir athygli. Oft greinir slíkur einstaklingur frá sjúkdómi sem hefði mikil áhrif 

á líf hans og tilekur einnig heilmikla aðra erfiða reynslu sem hann gangi gegnum (APA, 2014). 

Hann þrífst á samúðinni og vorkunninni sem hann fær, og býr að því að fólk dettur allajafna 

ekki í hug að einhver fari að ljúga til um alvarleg persónuleg áföll eða eigin veikindi (Murray, 

1997). Í DSM-5-greiningarkerfinu er nefnt dæmi um mann sem greinir frá þunglyndi og 

sjálfsvígshugsunum eftir að hafa misst maka. Þetta sé uppspuni til að fá athygli. Auk þess eru 

nefnd dæmi um fólk með uppgerðarröskun sem bætir blóði í þvagsýni eða sprautar í sig 

bakteríulegi, til dæmis úr saur, fyrir blóðprufu (APA, 2014). 

 Læknirinn Marc Feldman hefur sérhæft sig í uppgerðarröskunum og efni þeim 

tengdu. Hann greinir (Feldman 2004) frá raunverulegu dæmi um konu sem var nýbyrjuð í 

hjúkrunarfræðinámi. Hún finnur sér trúnaðarvin og lýgur því að honum að hún hafi á 

barnsaldri gengið með ólæknandi sjúkdóm, móðir hennar sé að deyja úr krabbameini, henni 

hafi verið nauðgað, hún hafi fengið furðulegt kýli undir handarkrikann og stuttu seinna 

greinst sjálf með krabbamein – og áfram halda áföllin sem dynja yfir hjúkrunarfræðinemann 

– en á sama tíma nær hún samt að klára námið með fyrstu einkunn. Seinna kemur í ljós að 

þetta var allt uppspuni og konan slítur sambandinu við trúnaðarvininn. Þetta dæmi er 

nokkuð flókið en samt ekki óvenjulegt fyrir einstakling með uppgerðarröskun. Mögulega er 

um að ræða þörf fyrir athygli eða umhyggju, og sjúklingurinn notfærir sér aðra, einn eða 

fleiri, til að uppfylla þessa þörf. 

Menn geta spunnið upp ótrúlega burðarmikinn lygavef til þess eins að fá athygli. 

Krabbamein er sá sjúkdómur sem oftast verður fyrir valinu hjá fólki með uppgerðarröskun. 

Dæmi eru um að fólk skaði sjálft sig til að vekja athygli með áverkum, en oftast gengur fólk 

ekki lengra en að ljúga upp veikinda- eða áfallasögum. Hér er aðalhvatinn að uppfylla mikla 

þörf fyrir athygli (Feldman, 2004). Uppgerðarröskun er yfirhugtak. Til uppgerðarröskunar 

telst meðal annars hugtakið Munchausen-heilkenni, sem er svipuð geðröskun og 

uppgerðarröskunar en tekur á sig alvarlegri mynd. Næst verður hugtakið Munchausen-

heilkenni skýrt. Eins og nafnið gefur til kynna er sá sjúkdómur náskyldur Munchausen-

staðgengilsheilkenni sem er meginviðfangsefnið í þessari ritgerð. 
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2.3 Munchausen-heilkennið 

Munchausen-heilkennið (e. Munchausen syndrome) er flókið fyrirbæri. Til að geta gert sér 

grein fyrir eðli Munchausen-staðgengilsheilkennisins er nauðsynlegt að skilja 

grundvallaratriði í Munchausen-heilkenninu. Það er vegna þess að bæði heilkennin eiga sér 

svipuð undirliggjandi vandamál eða orsakir. Grundvallarmunurinn er sá að Munchausen-

heilkennið snýst um einstaklinginn sjálfan en í tilviki Munchausen-staðgengilsheilkennisins 

koma tveir eða fleiri við sögu. (Feldman, 2004). 

 Munchausen-heilkennið á sér stað þegar einstaklingur notar lygar og blekkingar til að 

gera sér upp veikindi eða alvarlegan sjúkdóm (Wong og Detwiler, 2016). Einstaklingurinn 

þrífst vel í hlutverki sjúklingsins og vill halda sér þar til að uppfylla ákveðnar sálrænar eða 

tilfinningalegar þarfir. Einstaklingar með þessa röskun trúa því ekki sjálfir að þeir séu veikir 

þannig að ekki er um að ræða ímyndunarveiki, það að fólk er sjálft sannfært um kvilla og 

veikindi sem eru í raun ekki til staðar. Fólk með Munchausen-heilkennið er svo ákveðið að 

halda sér í hlutverki sjúklingsins að það gengur oft afar langt til að ná sínu fram (Axen, 1986). 

 Þótt Munchausen-heilkennið sé sérstakur flokkur af fyrrnefndu flokkunum fjórum er 

það skylt uppgerðarröskun og getur raunar flokkast sem afbrigði þess (Feldman, 2004). 

Munchausen-heilkennið er eitt af flóknari geðrænum heilkennum og er oft talið hið 

alvarlegasta af uppgerðarröskununum og fjórum fyrrnefndu flokkunum (Axen, 1986). Ekki er 

alltaf auðvelt að greina á milli hugtakanna uppgerðarröskun og Munchausen-heilkenni. 

Raunar eru ekki allir fræðimenn sammála um þennan skilgreiningarmun. Sumir þeirra notast 

eingöngu við hugtakið uppgerðarröskun og greina ekki á milli þess og setja Munchausen-

heilkennið í þann flokk (Feldman, 2004). Í sumum rannsóknarniðurstöðum er hugtakið 

Munchausen-heilkenni lítið eða ekki notað og í staðinn talað um uppgerðarraskanir í stærra 

samhengi. Flestir gera þó greinarmun (Axen, 1986) og í þessari ritgerð verður rætt um 

uppgerðarröskun og Munchausen-heilkenni sem sitthvort hugtakið. 

 Munchausen-heilkennið tilheyrir flokki uppgerðarraskana og er hættulegasta tegund 

þeirra. Það sem skilur Munchausen-heilkennið og uppgerðarröskun frá til dæmis skrópsýki er 

hvati einstaklingins. Hvati þess sem er haldinn skrópsýki er hinn augljósi ágóði sem fæst með 

lygunum en hvati fólks með Munchausen-heilkenni eða uppgerðarröskun er fyrst og fremst 

sá að uppfylla tilfinningalegar eða sálrænar þarfir (Feldman, 2004). Hins vegar eru þessar 

tilfinningalegu þarfir ekki þær sömu hjá þeim sem hafa Munchausen-heilkennið og þeim sem 
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þjást af uppgerðarröskun. Munurinn liggur í því að hversu langt fólk gengur í að vera staðfast 

í hlutverki sjúklingsins. Sá sem er með uppgerðarröskun er sjúklingur eða glímir við aðra 

erfiðleika á einum stað, en getur lifað eðlilegu lífi á öðrum stað. Svo er ekki um mann haldinn 

Munchausen-heilkenninu heldur snýst allt líf hans um þetta hlutverk og hann gengi miklu 

lengur til þess að skapa sér veikindi. Í þriðju útgáfu greiningarkerfisins DSM frá 

Geðlæknasambandi Bandaríkjanna er Munchausen-heilkenni skýrt sem varanlegt form 

uppgerðarröskunar (Murray, 1997). 

 Hvatinn í Munchausen-heilkenninu eru sálrænar þarfir, svipað og í uppgerðarröskun, 

og þrífst einstaklingurinn á athyglinni sem fylgir hlutverki sjúklingsins (Axen, 1986). Í 

rannsókn Mehtas og Khans (2002) á fólki sem gerði sér upp hjartasjúkdóma, „Hjartveikir 

Munchausen-sjúklingar“, sýndu niðurstöður djúpa sálræna þörf fyrir athygli. Rannsóknin tók 

til 58 manna sem höfðu logið til um hjartasjúkdóma. Flestir þeirra voru sendir beint í þessa 

rannsókn frá læknum, oftast á bráðamóttöku, og gerði fólkið sér ekki grein fyrir 

raunverulegum tilgangi hennar. Af einstaklingunum 58 hafði 41% farið í hjartaaðgerð, eina 

eða fleiri, en aðeins um helmingur þeirra vildi viðurkenna það. Helmingur þeirra laug því upp 

á sig að vera í velmetnum millistéttarstörfum (e. white-collar jobs) og margir reyndu að þróa 

óeðlilega náið persónulegt samband við lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk. Þegar 

uppgerðarröskun eða Munchausen-heilkenni var nefnt við sjúklingana breyttu þeir allir nema 

tveir sögu sinni og urðu ósamvinnuþýðir. Um 66% yfirgaf sjúkrahúsið og hætti þátttöku í 

rannsókninni þrátt fyrir tilmæli heilbrigðisstarfsfólksins og enginn þeirra kom aftur til 

eftirfylgni (Mehta og Khan, 2002). 

 Eins og áður sagði má telja Munchausen-heilkennið alvarlegasta og langvinnasta form 

uppgerðarröskunar. Sá sem því er haldinn leggur mikið á sig við að búa viljandi til sýnileg 

líkamleg einkenni. Hann býr yfir gríðarlegri sýndarmennsku og flakkar á milli 

heilsugæslustöðva, sjúkrahúsa og læknastofa, sem oft leiðir til endurtekinnar innlagnar á 

spítala. Til eru dæmi um fólk sem kemur oft á bráðamóttöku og notar mismunandi nöfn við 

innritun (Murray, 1997). Maður með Munchausen-heilkenni er stöðugt í hlutverki sjúklings, 

vill vera áfram í þeirri stöðu og gerir allt sem hann þarf til að halda hlutverki sínu. Eitt af því 

sérstaka við Munchausen-heilkennið er að það er geðræn röskun, en sá sem gengur með það 

kynnir sig oftast í heilbrigðiskerfinu sem alvarlega veikan sjúkling án geðröskunar. Sjaldgæft 
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er að fólk með Munchausen-heilkennið ljúgi til um geðræn eða sálræn veikindi (Feldman, 

2004). 

 Sálmeinafræði (e. psychopathology) Munchausen-heilkennisins er torskilin.Það sem 

hefur verið skrifað um efnið eru aðallega ferilsathuganir (e. case studies). Eigindlegum 

rannsóknum á Munchausen-heilkenninu fylgja sjaldan megindlegar rannsóknir, og meðferð 

hefur lítt verið rannsökuð. Flestir læknar kynnast heilkenninu að einhverju leyti í námi sínu 

en þeim kemur langflestum mjög á óvart þegar sjúklingur reynist vera haldinn því (Wong og 

Detwiler, 2016). 

 Nefna má ferlisathugun á Munchausen-sjúklingi á fertugsaldri, karlmanni sem hafði 

gert sig heimakominn á bráðamóttöku á níunda áratug seinustu aldar í París. Maðurinn 

heimsótti bráðamóttökuna að minnsta kosti 13 sinnum á tveggja ára tímabili og notaði að 

minnsta kosti átta ólík auðkenni. Hann beitti ýmiss konar fásögnum en oftast greindi hann 

frá yfirliði, flogakasti, verk í hjarta, dofa í vinstri handlegg eða truflun á sjón. Við rannsóknir á 

manninum fannst aldrei neitt sem gæti tengst því sem hann skýrði frá. Nokkrum sinnum 

komu þó í ljós eiturefni í blóði eða í heila sem læknum þótti líklegast að hann sjálfur hefði 

innbyrt eða sprautað í sig. Þrátt fyrir að rannsóknir lækna sýndu aldrei neitt óeðlilegt, fyrir 

utan eiturefnin, undirgekkst hann nokkrar aðgerðir og uppskurði á þessu tveggja ára tímabili. 

Seinna var hann greindur með Munchausen-heilkenni (Fénelon, Mahieux, Roullet og 

Guillard, 1991). 

 Eins og heitin gefa til kynna er Munchausen-heilkennið skylt Munchausen-

staðgengilsheilkenni. Munchausen-heilkennið er flokkað sem geðröskun en Munchausen-

staðgengilsheilkenni einnig sem tegund af ofbeldi. Bæði Munchausen-heilkenninu og 

Munchausen-staðgengilsheilkenninu getur fylgt önnur alvarleg persónuleikaröskun, svo sem 

jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality disorder) (Feldman, 2004). Eins og áður 

var greint frá er fólk með Munchausen-heilkennið að uppfylla eigin tilfinningalegar þarfir 

með því að leika stöðugt sjúkling (Murray, 1997). Sá sem haldinn er Munchausen-

staðgengilsheilkenninu er með svipaðar tilfinningalegar þarfir en notar staðgengil þeim til 

uppfyllingar, oftast ung börn (Adshead og Brooke, 2001; Feldman, 2004; Murray, 1997).   

 Hér hefur nú verið fjallað um sjúkdóma náskylda Munchausen-

staðgengilsheilkenninu. Áður en fjallað verður um heilkennið í heild sinni og það skilgreint 

skal athugaður uppruni hugtaksins. Saga þess – og tengingarinnar við söguna af Munchausen 
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er áhugaverð og gefur einnig innsýn í merkingu heilkennisins. Fyrst verður fjallað um nafnið 

Munchausen eða Münchhausen og síðan um það hvernig heilkennin voru tengd því 

nafni.staðgengilsheilkenni 

3 Hugtakið Munchausen 

3.1 Uppruni hugtaksins 

Uppruna hugtaksins má rekja til 18. aldar. Eins og áður er sagt er var hinn upphaflegi 

Munchausen þýskur aðalsmaður, Hieronymus Carl Friederich von Münchhausen (1720-1791), 

barón eða fríherra, sem hafði aðsetur í Hanover. Hann gekk í rússneska herinn og barðist 

meðal annars gegn Tyrkjum (Wong og Detwiler, 2016). Ekki er kunnugt um að fríherrann hafi 

verið haldinn neinum þeim geðrænu kvillum sem verðskulda að heilkennin hafi dregið nafn af 

honum heldur var hann kraftmikill sagnamaður um afskaplega viðburðaríkt líf sitt við veiðar 

og hernað. Þessar sögur virðast ekki tengjast neins konar geðrænum eða líkamlegum kvillum, 

en raunar ekki margt vitað um sagnalist barónsins sjálfs (Murray, 1997; Wong og Detwiler, 

2016). Rithöfundurinn Rudolf Erik Raspe (1736–94) kynntist Münchhausen, og skrifaði upp 

sögur frá honum eða úr munnlegri geymd annarra. Raspe fluttist síðar til Englands og gaf þar 

út höfundlausa bók árið 1781 með skemmtisögur sem hann tengdi við von Munchausen barón, 

og aðra undir nafni 1785. Seinna urðu þessar sögur vinsælar hjá börnum og fullorðnum og 

hafa verið þýddar á fjölmörg tungumál. Bókin kom fyrst út á íslensku 1913 í þýðingu Þorsteins 

Erlingssonar (Raspe 1913/1785). Sögurnar hafa breyst í gegnum tíðina og hafa sumar hverjar 

enga tengingu við baróninn þótt þær séu honum kenndar (Murray, 1997). 

 Nafnið „Munchausen“ barst í geðræn fræði árið 1951 þegar læknirinn Richard Asher 

notaði það fyrstur til að lýsa fullorðnum sjúklingum sem greindu frá veikindum sem ekki voru 

til staðar og virtust háðir því að leggjast inn á sjúkrahús. Þessir sömu sjúklingar fóru á milli 

lækna og ferðuðust á milli sjúkrahúsa, og spunnu upp sögur af bágri heilsu sinni eða 

veikindum á svipaðan hátt og stórlygarinn Munchausen um ævintýr sín og afrek. Þaðan 

spratt síðan hugtakið Munchausen-heilkenni (Murray, 1997). 

 Innkirtla- og blóðfræðingurinn Robert Asher (1912–69) smíðaði hugtakið til að lýsa 

ákveðnum hópi sjúklinga, þeim sem vildu innlögn á sjúkrahús og voru með sýnileg einkenni 

bráðra veikindi ásamt trúverðugri sjúkrasögu, sem stóðst svo ekki við læknisskoðun. Asher 
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taldi að þetta fólk þyrfti frekar athygli og umönnun en bein læknisverk þar sem veikindi þau 

sem það sagði frá væru óraunveruleg eða þá minniháttar kvillar (Grace og Jagannathan, 

2015). 

3.2 Hugtakið Munchausen-staðgengilsheilkenni 

Árið 1951 skilgreindi Asher hugtakið Munchausen-heilkenni. Nokkru síðar, árið 1977, var 

Munchausen-staðgengilsheilkenni fyrst skilgreint, og gerði það kennarinn og barnalæknirinn 

Samuel Roy Meadow (f. 1933). Skilgreiningu Meadows fylgdi frásögn af tveimur mæðrum 

sem báðar höfðu vegna heilkennisins orðið valdar að skaða á börnum sínum, sem síðan 

leiddu til alvarlegra líkamlegra meiðsla í öðru tilvikinu og dauða í hinu. Meadow taldi 

hugtakið ná yfir sjúkdóm allra þeirra sem viljandi búa til einkenni hjá öðrum og valda því að 

viðkomandi einstaklingur verði veikur eða líði illa (Blackmore, 2001). Á þessum tíma varð 

hugtakið Munchausen-staðgengilsheilkenni þekkt á meðal fræðimanna vegna gríðarlegs 

alvarleika í tilvikunum sem Meadow skrifaði um (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Á seinustu árum hefur skilgreiningin haldist nokkuð svipuð en ýmsar hugmyndir verið 

á lofti um sjálft heiti heilkennisins. Við lestur á rannsóknaniðurstaðna þarf að gá að því að 

fræðimenn nota ekki alltaf sama heiti um sama hugtak. Í fjórðu útgáfu greiningarkerfis 

Geðlæknasambands Bandaríkjanna, DSM, var nýtt heiti, á ensku „facetious disorder by 

proxy“ (Grace og Jagannathan, 2015). Þessi nýjung flækir málið talsvert í íslenskri staðfærslu. 

Vakin skal athygli á að enska heitið á uppgerðarröskun er „factitious disorder“ (Feldman, 

2004) sem hljómar mjög svipað og „facetious disorder“ en merking orðanna er ólík. 

Fyrrnefnda lýsingarorðið, factitious, merkir á íslensku ,tilbúinn, gervi- og uppgerðar-ʻ en 

facetious er hins vegar þýtt sem ,gamansamur, skopgefinn, spaugsamur á vandræðalegan 

háttʻ. Orðasambandið „by proxy“ merki einna helst fyrir „með staðgengli“ (Snara, e.d. (ýmsar 

orðabækur)). Höfundur hefur ekki fundið þýðingu á „facetious disorder“. Í fjórðu útgáfu 

DSM-greiningarkerfisins er „facetious disorder by proxy“ skýrt sem geðsjúkdómur geranda 

sem skapar veikindi hjá þolanda (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Í fimmtu og nýjustu útgáfu greiningarkerfisins, DSM-5, er komið enn annað heiti yfir 

Munchausen-staðgengilsheilkenni. Þar er tekið fram að eldra heiti sé „factitious disorder by 

proxy“ (sem mætti snara sem uppgerðarröskun með staðgengli) en í nýju útgáfunni sé heitið 

„factitious disorder imposed on another“ (eða uppgerðarröskun yfirfærð á annan) (APA, 

2014). 
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 Mikilvægt er að gera greinarmun á geðröskun og ofbeldi hjá geranda og þolanda. 

Algeng mistök hjá fagfólki í barnavernd er að merkja barn sem þolanda Munchausen-

heilkennis staðgengils með því hugtaki eingöngu. Í þeim tilvikum ætti að merkja (e. lable) 

barnið sem þolanda ofbeldis. Það er gerandinn sem er haldinn geðröskuninni Munchausen-

staðgengilsheilkenni og fremur ofbeldi gegn fórnarlömbum sínum (Blackmore, 2001). Nokkrir 

sérfræðingar segja að einungis eigi að telja það Munchausen-staðgengilsheilkenni þegar 

foreldrar leita eftir læknisþjónustu til að finna lausn á eigin áráttu eða þráhyggju sem tengist 

heilbrigðiskerfinu (Grace og Jagannathan, 2015). Með þráhyggju er átt við hugsanir eða 

hugmyndir sem eru óþægilegar, uppáþrengjandi og óviðeigandi. Þessar hugsanir þrengja sér 

stanslaust inn í hugskot þráhyggjumanns og geta valdið honum vanlíðan og miklum kvíða. 

Árátta er skilgreind sem nokkurs konar viðbrögð við þráhyggjunni og eru endurteknar 

athafnir eða ferli hugsana sem einstaklingnum finnst nauðsynlegar til að draga úr kvíða eða 

ná stjórn á þráhyggju sinni (Magnús Haraldsson, 2015). 

 Aðrir segja að það sé ekki hvatinn hjá foreldrunum sem skiptir meginmáli. Grace og 

Jagannathan (2015) segja frá því í umfjöllun sinni um heilkennið að vegna ósamræmis í 

hugtakanotkun hafi félag bandarískra sérfræðinga um ofbeldi gagnvart börnum sett fram 

hugtakið „pediatric condition falsification“. Ekki hefur fundist íslensk þýðing en heitið vísar til 

þess að falsa heilsuástand barnsins. Félagið telur að til að hægt sé að greina Munchausen-

staðgengilsheilkenni verði bæði fyrrnefnd heilkenni að vera til staðar, „uppgerðarröskun 

staðgengils“ og „pediatric condition falsification“. Þá er barnið, þolandinn, greint sem 

fórnarlamb „pediatric condition falsification“ en greinandinn með uppgerðarröskun 

staðgengils eða „factitious disorder by proxy“. Þegar þetta fer saman eigi að tala um 

Munchausen-staðgengilsheilkenni, sem sumir læknar noti einungis sem greiningu fyrir 

gerandann (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Til eru fleiri heiti um hugtakið en Munchausen-staðgengilsheilkenni. Eitt af nýrri 

heitunum er ,læknisfræðilegt barnaníðʻ (e. medical child abuse) og var nýlega kynnt til sögu 

(Grace og Jagannathan, 2015). Nokkuð algengt er að talað sé um heilkennið sem „fabricated 

illness“ og „induced illness“, sem merkir að veikindi séu búin til eða örvuð, en þá er oftast 

talað um „Munchausen by proxy“ til frekari útskýringar (Terry, 2004). Bass og Glaser (2014) 

segja að heitið Munchausen-staðgengilsheilkenni sé að verða úrelt. Nú séu frekar notuð 

heitin ,tilbúinʻ eða ,uppgerð veikindiʻ (e. fabricated or induced illness) notuð í Bretlandi en í 
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Bandaríkjunum ,læknisfræðilegt barnaníðʻ. Á íslensku verður ekki vart þessarar fjölbreytni í 

heitum. Eins og áður segir virðast fræðimenn og heilbrigðisstarfsmenn hér á landi hingað til 

helst hafa notað „Munchausen-staðgengilsheilkenni“ eða enskuna „Munchausen by proxy“ 

(Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 23.nóvember 2016). 

 Hvaða heiti sem menn nota er inntakið – hugtakið sjálft – yfirleitt svipað. 

Munchausen-staðgengilsheilkenni á við um tilvik þar sem maður býr viljandi og stöðugt til 

heilsuvanda, eða ýkir, hjá öðrum í hans umsjá og veldur honum þar af leiðandi skaða 

(Blackmore, 2001; Feldman, 2004). 

Í næsta kafla verður heilkennið skilgreint og meðal annars útskýrt út frá viðurkenndum 

greiningarkerfum. 

 

4 Skilgreining Munchausen-staðgengilsheilkennisins 

Fræðimenn eru ekki sammála um nákvæma skilgreiningu á Munchausen-

staðgengisheilkenni-staðgengils. Þótt forsendur greiningar liggi ekki fullkomlega fyrir, vegna 

þess að fræðimenn eru ekki sammála um þær, er búið að skilgreina heilkennið í einu 

þekktasta greiningarkerfi heimsins, DSM-kerfinu (APA, 2014). Greiningarkerfin tvö sem hér 

verður fjallað um eru bæði viðurkennd í læknasamfélaginu en mismunandi er við hvaða 

greiningarkerfi læknar eða heilbrigðisstofnanir styðjast.  

 Nánast alltaf er heilkennið skilgreint sem röskun en því eru þó ekki allir sammála 

(Adshead og Brooke, 2001). Lowenstein (2002) nefnir Munchausen-staðgengilsheilkenni í riti 

sínu um blæti (e. fetish). Þar segir hann að í raun noti móðirin barn sitt sem blæti í 

áráttukenndu sambandi við barnalækninn.   

 Til eru þeir sem segja að Munchausen-staðgengilsheilkenni sé ekki til. Blaðamaðurinn 

Michael Nott er talsmaður mæðra sem hafa verið taldar haldnar heilkenninu. Hann segir í 

grein að heilkennið sé í raun ekki til heldur sé það tilbúið til að geta sakfellt mæður með 

geðsjúkdóma (Nott, 2001). Einnig eru til bandarísk samtök sem heita „Mæður á móti 

ásökunum um Munchausen-staðgengilsheilkenni“ (e. Mothers against Munchausen 

syndrome by proxy allegations) eða M.A.M.A. Samtökin telja að heilkennið sé algjör 

uppspuni og stafi af fáfræði heilbrigðisstarfsfólks sem kann ekki önnur ráð til að vinna bug á 
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sjaldgæfum sjúkdómum barna. Heilkennið sé í raun ofbeldi gagnvart mæðrum veikra barna 

(M.A.M.A., e.d.). Hér verður fjallað um greiningarkerfin DSM og ICD og athugað hvernig þau 

taka á heilkenninu. 

 

4.1 Skilgreining samkvæmt DSM 

Greiningarkerfi Geðlæknasambands Bandaríkjanna kallast Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (Greiningarlegur og tölfræðilegur leiðarvísir um geðræn vandamál) og er 

í daglegu tali kallað DSM. Í fjórðu útgáfu DSM kemur fram heitið „facetious disorder by 

proxy“ um geðrænan kvilla sem veldur því að sjúklingur býr til veikindi fórnarlamba sinna 

(Grace og Jagannathan, 2015). 

 Í fimmtu og nýjustu útgáfu greiningarkerfisins DSM er Munchausen-

staðgengilsheilkennið nefnt á nokkrum stöðum. Fyrst kemur það fyrir undir 

uppgerðarröskunum, sem flokkast undir sómatískar raskanir, og er kallað „uppgerðarröskun 

yfirfærð á annan“ (e. factitious disorder imposed on another). Þar eru helstu einkennin sögð 

þau að falsa líkamleg eða andleg einkenni eða áverka annars, eða vera valdur að meiðslum 

hans eða sjúkdómi, þó háð því að blekkingarnar séu sannaðar. Þá segir að heilkennið valdi 

því að sjúklingurinn kynni annan einstakling, fórnarlambið eða staðgengilinn, sem veikan, 

slasaðan eða skertan. Einstaklingurinn heldur blekkingum áfram þrátt fyrir að augljós ágóði 

sé ekki ljós. Hegðun gerandans er ekki hægt að fella undir aðra geðröskun, svo sem 

ímyndunarveiki. Allt ofantalið verður að vera til staðar svo hægt sé að greina einstakling með 

Munchausen-staðgengilsheilkenni. Einnig er tekið fram að staðgengillinn geti verið barn, 

fullorðinn manneskja eða gæludýr. Þá er talið mikilvægt að gerandinn fái greininguna en ekki 

fórnarlambið (APA, 2014). 

 Í umfjöllun um Munchausen-staðgengilsheilkenni í greiningarkerfinu DSM-5 segir að 

líklegt sé að gerendurnir upplifi sálfræðilega erfiðleika eða aðra skerðingu af því að skaða 

aðra. Minnt er á að slíkt athæfi er glæpsamlegt, og á sér ekki einungis rót í geðröskunum. 

Talið er að um 1% af öllum sjúklingum á sjúkrahúsum séu haldnir einhvers konar 

uppgerðarröskun. Uppgerðarröskun yfirfærð á annan, þ.e. Munchausen-

staðgengilsheilkennið, er stundum flokkuð undir yfirheitinu átröskun (e. feeding and eating 

disorder). Þá leitast gerandinn við að láta staðgengilinn nærast óeðlilega mikið eða lítið til að 

viðhalda honum í hlutverki sjúklings. Þá kemur fyrir að gerandinn segi 



19 

heilbrigðisstarfsmönnum að þolandinn vilji ekki neyta matar eða drykkjar þegar í raun er 

verið að svelta hann. (APA, 2014). 

 Eins og áður sagði eru fræðimenn ekki sammála um heiti yfir Munchausen-

staðgengilsheilkenni, og Geðlæknasamband Bandaríkjanna leggur í nýjustu útgáfu af 

greiningarkerfi sínu, DSM-5, til að notað sé heitið „uppgerðarröskun yfirfærð á annan“ (APA, 

2014). Í þessari ritgerð verður áfram talað um Munchausen-staðgengilsheilkenni með þeim 

fyrirvara að fræðimenn og læknar notast við ýmis heiti. Í næsta kafla verður fjallað um 

heilkennið út frá greiningarkerfinu ICD-10. 

 

4.2 Skilgreining samkvæmt ICD-10 

Alþjóða-heilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) gefur út 

flokkunarkerfi heitir fullu nafni „Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála“ (e. International Statistical Classification of Diseases and Health 

Related Problems) en er í daglegu tali skammstafað ICD eftir enska heitinu. Í tíundu útgáfu 

kerfisins, ICD-10, eru 20 aðalkaflar með mismörgum undirköflum. Aðalkaflarnir skiptast eftir 

sjúkdómsgreiningum, tegund sjúkdóms eða orsök, svo sem smitsjúkdómar, krabbamein, 

sjúkdómar sem tengjast ákveðnum líffærakerfum eða eiga sér ytri orsakir, svo sem slys 

(Embætti landlæknis, 2014). 

 Læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi nota í flestum tilvikum flokkunarkerfið 

ICD-10. Sjúkdómsgreining er forsenda réttrar meðferðar, og er því mikilvægt að vanda 

greininguna og hjálpa greiningarkerfin þar mikið til. Tíunda útgáfa ICD var tekin í notkun á 

Íslandi árið 1997 (Hans Jakob Beck og Matthías Halldórsson, 1997). Auk þess er nú í notkun 

gagnagrunnur ICD-10 sem almenningur hefur aðgang að á veraldarvefnum. Þar er hægt að 

finna heiti og lýsingar á sjúkdómum bæði á íslensku og ensku (Landlæknisembættið, e.d.). 

 Í ICD-10 er Munchausen-staðgengilsheilkennið ekki skýrt en þar er uppgerðarröskun 

útlistuð á íslensku. Þar segir að uppgerðarröskun sé „vísvitandi tilbúningur eða uppgerð 

einkenna eða fötlunar, annaðhvort líkamlegra eða sálrænna“. Nánari skýringu má finna á 

ensku. Þar segir að sjúklingur gerir sér ítrekað upp einkenni án neinnar augljósrar ástæðu, og 

kunni jafnvel að skaða sjálfan sig til að framkalla einkenni eða áverka. Ástæðan sé óljós en 

líklega sé fyrir hendi innri hvati til að vera í hlutverki sjúklingsins. Einnig kemur fram að 
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röskunin geti tengst öðrum skýrari röskunum sem snúa að persónuleika einstaklingsins og 

samböndum. Þar á meðal sé Munchausen-heilkennið (Landlæknisembættið, e.d.).  

 Hér hefur verið fjallað um viðurkenndar skilgreiningar á Munchausen-

staðgengilsheilkenni út frá þekktum greiningarkerfum. Í næsta kafla verður fjallað um 

Munchausen-staðgengilsheilkennið sjálft. 

5 Munchausen-staðgengilsheilkenni 

Munchausen-staðgengilsheilkenni er ofbeldi sem á sér stað þegar einstaklingur býr viljandi til 

veikindi hjá einstaklingi í hans umsjón, er valdur að þeim eða ýkir þau. Þolandi ofbeldisins 

gegnir hlutverki „staðgengils“ (e. proxy) fyrir sálfræðilegar þarfir gerandans. Gerandi 

ofbeldisins fær greininguna Munchausen-staðgengilsheilkenni en ekki þolandinn. Hann er 

fórnarlamb ofbeldis (Feldman, 2004). Gerandinn er ekki endilega með undirliggjandi 

geðröskun eða persónuleikaröskun en það er möguleiki. Þolendur eru oftast ung börn, flest 

undir eins árs aldri en annars nær alltaf undir tveggja ára aldri (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Algengast er að gerendur sem greinast með Munchausen-staðgengilsheilkenni séu 

foreldrar eða umsjónarmenn (e. caretaker) en oftast eru þetta mæður. Þær nota þá líkama 

ungra barna sinna sem staðgengla fyrir eigin tilfinningalega ánægju af athygli og stjórnsemi 

(Feldman, 2004). Þessar tilfinningalegu eða sálrænu þarfir geta verið undirliggjandi 

geðröskun sem stundum tengist áföllum í æsku sem samtvinnast jákvæðri reynslu af 

sjúkrahúsinnlögn. Fólk með Munchausen-heilkenni hefur oft upplifað áföll í æsku, svo sem 

foreldramissi og skilnað foreldra. Oft eiga þeir einnig jákvæðar minningar af spítölum og 

þeirri umhyggju og athygli sem þeim var þar veitt (Fénelon o.fl., 1991). Þegar gerandinn er 

ekki móðir barnsins er hann oftast annar fjölskyldumeðlimur sem hefur mikla umsjón með 

barninu (Grace og Jagannathan, 2015). Hér verður aðallega talað um geranda sem foreldra 

eða mæður en gerandinn getur í raun verið hvers konar umsjónaraðili barns þótt minni líkur 

séu á því (Feldman, 2004). 

 Í mörgum tilvikum er barnið með minniháttar veikindi sem foreldrið nær að ýta undir 

og ýkja, til dæmis með því að gefa barninu margfalt stærri skammt af lyfi en það á að fá 

þannig að lyfið hefur önnur áhrif en ætlast var til, eða með því að blekkja lækninn og 

sannfæra hann um að alvarleg einkenni hafi komið fram hjá barninu. Algengt er að þessir 
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foreldrar láti barnið sitt innbyrða mikið af lyfjum og þau láta barnið einnig undirgangast 

hættulegar aðgerðir sem oft eru því sársaukafullar og erfiðar (Feldman, 2004). Ef barnið er 

komið með nógu góðan málþroska þá getur foreldri sannfært barnið um að veikindi þess séu 

mikilfenglegri en þau eru í raun. Þá fer barnið oft sjálft að trúa því að einkennin séu meiri og 

verri og tekur þátt í blekkingunni undir stjórn foreldrisins (Savvidou, Bozikas og Karavatos, 

2002). 

 Foreldrið sjálft getur verið fullkominn valdur að einkennum barnsins. Það er önnur 

birtingarmynd ofbeldisins (Grace og Jagannathan, 2015). Foreldrarnir finna ólíkar leiðir til að 

ná sínu fram. Þau ljúga að heilbrigðisstarfsfólki og blekkja það, og dæmi eru um foreldra sem 

falsa læknaskýrslur, í heild eða að hluta (Savvidou o.fl., 2002). Algengt er að einkenni 

Munchausen-staðgengilsheilkennis sé blanda af hvoru tveggja. Barnið er með minniháttar 

veikindi eða ofnæmi sem læknirinn getur greint. Foreldrið býr svo til aðra áverka sem ætlað 

er að líkjast öðrum eða alvarlegri einkennum. Þetta er ofbeldi sem getur valdið barninu 

miklum líkamlegum og sálrænum skaða (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Ef ekki er til sjúkrasaga um veikindi barns getur foreldri barnsins viljandi framkallað 

einkenni með því að skaða barnið (Vennemann o.fl., 2005). Í þeim tilvikum þar sem upp 

kemst um ofbeldið hafa læknar oft varið miklum tíma í að reyna að finna orsök einkennanna. 

Þessi leit hefur orðið þess valdandi að barnið undirgengst kostnaðarsamar og alvarlegar 

aðgerðir, svo sem uppskurði. Læknar sem eru staðfastir í að finna hvað veldur slíkum 

einkennum eða áverkum gera jafnvel tilraunir í því skyni að elta aðra og nýja sjúkdóma til að 

reyna að fá skýringu á einkennunum, enda gera þeir sér ekki grein fyrir því að einkennin eru 

tilkomin vegna inngrips og ofbeldis foreldris. Þá er foreldrið stanslaust að koma í veg fyrir 

varanlega greiningu þess sjúkdóms sem ekki er til staðar með því að búa stöðugt til nýja 

áverka hjá barninu (Adshead og Brooke, 2001). Foreldrið notar alltaf blekkingar og lygasögur 

þegar kemur að læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki. Foreldrar hafa til dæmis búið til 

áverka með því að hálf-kæfa barnið til að skapa yfirlið, byrlað því eiturefni eða lyf til að 

framkalla uppköst, niðurgang, ógleði eða önnur einkenni (Vennemann o.fl., 2005) og jafnvel 

sprautað lofti eða öðrum efnum undir húð barnsins til að framkalla bólgur (Feldman, 2004). 

 Læknir tekur oft ómeðvitaðan þátt í ofbeldinu sem Munchausen-

staðgengilsheilkenninu fylgir og verður þar milliliður. Sérstaklega er mikilvægt fyrir lækna að 

vera á verði gagnvart óeðlilegum einkennum í höfði og hálsi hjá börnum vegna þess hvað 
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þeir líkamshlutar eru viðkvæmir (Bennett, Bennett, Prinsley og Wickstead, 2005). Stundum 

getur reynst erfitt fyrir lækninn að greina veikindi barns einungis út frá því sem hann sér 

sjálfur. Þá hlustar hann á foreldra barnsins eða aðra aðstandendur. Þetta á einkum við þegar 

barnið lítur út fyrir að vera með einkenni sem passa ekki við neina sjúkdóma eða veikindi. 

Erfitt getur verið fyrir lækninn að koma auga á þann möguleika að foreldri sé sjálft valdur að 

einkenni á barni sínu (Feldman, 2004). Þá eru dæmi um að barnið sé í raun og veru með 

sjúkdóm eða veikindi sem foreldrið nær að ýkja með því að valda frekari áverkum og 

einkennum til að blekkja lækninn. Þetta getur skilað sér í öfgum eða mjög hlutdrægu 

læknisfræðilegu mati og við íhlutun er brugðist við samkvæmt því. Vegna þess er mikilvægt 

að læknir séu vakandi til að verða ekki sjálfur orsakavaldur við ofbeldi gagnvart barni vegna 

rangrar greiningar, ofbeldis sem jafnvel getir leitt til þess að barnið deyr (Grace og 

Jagannathan, 2015). Slíkur milliliður í ofbeldinu er oftast læknir en getur líka verið til dæmis 

skólasálfræðingur, félagsráðgjafi, lögfræðingur eða dómari (Savvidou o.fl., 2002). 

 Ofbeldi gagnvart börnum getur verið ýmiss konar en er alltaf alvarlegt. Munchausen-

staðgengilsheilkenninu fylgir oft mikið skipulagsstarf. Gerendur gefa sér tíma í 

rannsóknarvinnu um sjúkdóma, einkenni þeirra og aðferðir til að vekja þá hjá barninu. Aðrar 

tegundir ofbeldis einkennast allajafna af hvatvísi, og er þetta eitt af því sem greinir 

Munchausen-staðgengilsheilkenni frá öðru ofbeldi (Adshead og Brooke, 2001). 

 Staðgengillinn er oftast ungt barn en eins og áður segir eru til dæmi um aðra 

staðgengla sem eru í umsjón hjá geranda eða eru háðir honum á einhvern hátt. Það getur 

verið aldrað fólk eða jafnvel dýr. Hver sem staðgengillinn er þá notar gerandinn líkama hans 

til að uppfylla tilfinningalegar eða sálrænar þarfir sínar. Gerandi ofbeldisins lítur alltaf út fyrir 

að vera umhyggjusamur og ástríkur. Hann þrífst á athygli og lofi sem hann fær fyrir að hugsa 

vel um hinn veika einstakling. Þá beitir hann þessu ofbeldi án vitneskju maka eða annarra 

fjölskyldumeðlima (Feldman, 2004). 

 Það er ekki alltaf sem upp kemst um ofbeldi í garð barna í tilvikum Munchausen-

staðgengilsheilkennisins. Hegðun gerandans getur oft verið viðvörunarmerki en er ekki alltaf 

það sem kemur upp um ofbeldið. Gerandi sýnir ekki endilega greinileg merki um 

Munchausen-staðgengilsheilkenni. Þegar um líkamlegt ofbeldi gæti verið að ræða verður við 

greininguna að athuga sýnilega hegðun mögulegs geranda, skoða aldur barnsins og eðli 

áverkanna, og kanna hvernig einkenni eða áverkar fara saman við útskýringar foreldra. Þegar 
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ólíklegt er að áverkar barnsins tengist náttúrulegum sjúkdómi (e. natural disease) verður að 

opna fyrir möguleikann á að áverkarnir séu tilbúnir (e. fabricated) og megi rekja til hegðunar 

foreldra (Adshead og Brooke, 2001). Oft kemst upp um Munchausen-staðgengilsheilkenni 

þegar barn eða annað fórnarlamb er fjarlægt frá móður og sýnir skjótan bata (Feldman, 

2004). 

 Nú hefur verið farið yfir Munchausen-staðgengilsheilkennið og hugtakið skilgreint. 

Oft er gott að spegla læknisfræðilegt hugtak með kenningum sem hægt er að tengja við 

hugtakið til þess að fá betri skilning á því. Í þeim heimildum sem höfundur kynnti sér við 

undirbúning þessa verks var lítið um kenningarlega nálgun á heilkenninu en hér verður fjallað 

um þær kenningar sem um er að ræða. 

 

6 Kenningar 

Kenningar geta bæði dýpkað skilning og auðveldað. Kenningar eru ekki staðreyndir heldur 

frekar hugmyndir sem hver sem er getur sett fram, velt fyrir sér og notað til að reyna að 

útskýra ýmsa hluti betur en áður hefur tekist (Baugh, 2006). Kenning er safn af fullyrðingum 

sem tengjast efninu sem verið er að fást við, sýna hvernig það er og skýra þá ferla sem því 

tengjast. Til að tilgátukenning (e. hypothetical theory) standi undir nafni þarf hún að vera vel 

rökstudd þannig að sá sem kynnir sér kenninguna geti samþykkt rökin, fallist á þau eða 

hafnað þeim (Yardley, 2006). Túlkunarkenning (e. interpretation theory) er hins vegar það að 

setja fram ákveðið sjónarhorn til að auka skilning þótt ekki sé hægt að sannprófa rökin 

kenninguna (Baugh, 2006). 

 Við gagnaöflun komst höfundur að því að ekki er algengt að fræðimenn tengi 

rannsóknir sínar eða umfjöllun um Munchausen-staðgengilsheilkenni við ákveðnar 

kenningar. Hér verður þó fjallað um tengslakenningar og áfallakenningar í samhengi við 

Munchausen-staðgengilsheilkenni. 
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6.1 Tengslakenning 

Munchausen-heilkenni og uppgerðarraskanir hafa verið tengdar við tengslakenningu 

Bowlbys (e. Bowlby’s attachment theory). Með tengslakenningunni er skýrð umönnun 

foreldris eða umsjónarmanns (e. caregiver) og umönnunarþörf barnsins ásamt 

hegðunarsamspili á milli foreldris og barns (Bass og Glaser, 2014). Með skýringum sínum á 

afbrigðilegri tengslamyndun á milli móður og barns getur kenningin varpað ljósi á 

Munchausen-staðgengilsheilkenni. 

 John Bowlby (1982) er talinn frumkvöðull tengslakenningarinnar en hann þróaði 

kenningar sínar um tengslamyndun á sjötta áratug seinustu aldar. Mary Ainsworth 

rannsakaði kenningarnar og þróaði þær (Nelson og Bennett, 2008). 

 Með kenningunni er fjallað um þörf mannsins fyrir náin tilfinningatengsl og þau 

viðbrögð sem eiga sér stað ef þessi tengsl bresta (Bowlby, 1982). Ljóst er að tengslamyndun 

hjá móður og barni er mikilvæg strax frá fæðingu. Þegar fæðingarþunglyndi hrjáir móður er 

til dæmis hætt við vandamálum í tilfinningatengslum. Hægt er að koma í veg fyrir veruleg 

vandamál með snemmtækri íhlutun (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

 Samkvæmt ritum Ainsworth eru tengsl ekki yfirborðsleg hegðun heldur eru þau 

innbyggð í taugakerfið. Þar af leiðandi kemur tengslamyndun fram í hegðun barnsins sem er 

afleiðing af reynslu þess sem ungabarns af samskiptum við móður sína (Bowlby, 1982). 

Bowlby segir að barn hafi meðfædda tilhneigingu til að bindast þeim sem annast það en 

þróun tengslanna veltur svo á foreldrinu. Á fullorðinsárum er hægt að sjá gerð 

tengslamyndunar í langvinnum tilfinningatengslum við maka (Nelson og Bennett, 2008). 

Einstaklingur með jákvæð tilfinningatengsl hefur allajafna jákvæða sjálfsmynd og einnig 

jákvæða sýn á aðra. Þetta skilar sér í öruggum tengslum, litlum tengslakvíða og lítilli forðun í 

samskiptum. Einstaklingur með léleg tilfinningatengsl hefur líklega líka neikvæða sjálfsmynd 

og einnig neikvæða sýn á aðra. Því fylgir að sá einstaklingur er með svokölluð óttatengsl, 

mikinn tengslakvíða, mikla forðun í samskiptum, forðast náin tengsl og skapar sjálfur 

fjarlægð við maka. Fólk getur verið með tilfinningatengsl sem spannar allan skalann hér á 

milli. um þar á milli. Konur með sögu um óörugga tengslamyndun eiga til dæmis auðveldara 

með að mynda tengsl við kringumstæður sem einkennast af ástríkri hegðun á sama tíma og 

þær verða fyrir tilviljunarkenndri ofbeldishegðun (Bowlby, 1982). 
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 Bass og Glaser (2014) telja að Munchausen-staðgengilsheilkenni, eða 

uppgerðarröskun staðgengils, megi skýra með tengslakenningu Bowlbys. Fræðimennirnir 

hafa fundið út að samspil er á milli óöryggis í tengslum hjá fólki, uppgerðarhegðun þess í 

hlutverki sjúklings og læknisfræðilega óútskýranlegra einkenna. Síðartöldu þættirnir finnast 

síður hjá Sjúklingi með góða eiginleika til tengslamyndunar en hjá sjúklingi með lélega 

tengslamyndun. Einstaklingur með tengslamyndunarerfiðleika er því líklegri til að vera með 

uppgerðarröskun en annar með góð tilfinningatengsl. Vegna þess eigi tengslakenningar vel 

við Munchausen-staðgengilsheilkenni. Auk þess fundu Turkmen og félagar (2012) út að það 

eru algeng einkenni mæðra sem gerenda að eiga erfitt með að mynda náin tengsl og nota 

veikindi barnsins sem tilraun til að byggja upp samband við barnið (Turkmen o.fl., 2012). 

 Sjúklingar með óörugga tengslamyndun greina miklu frekar frá hvers konar 

líkamlegum einkennum en sjúklingar með örugga tengslamyndun. Auk þess er líklegra að 

sjúklingar sem segjast finna til langvarandi útbreidds líkamlegs sársauka hafi óörugg tengsl 

en þeir sem eru lausir við sársauka. Eigi móðirin sjálf á að baki slæma eða litla 

tengslamyndun við foreldra sína getur það haft áhrif á foreldrahæfni hennar og getu til 

persónulegra framfara. Þessar niðurstöður sýna mikilvæga tengingu á milli afbrigðilegra 

tegunda tengsla – milli mótlætis í barnæsku, líkamlegra veikinda á fullorðinsárum og, hjá 

sumum konum, yfirfærslu afbrigðilegrar hegðunar í hlutverki sjúklings til barna sinna. Þetta 

getur komið fram sem Munchausen-staðgengilsheilkenni (Bass og Glaser, 2014). 

6.2 Áfallakenningar 

Áfallakenningar fjalla um viðbrögð fólks við áföll. Áfallakenningar voru smíðaðar með tilliti til 

hópa fólks eða heil samfélög en einnig er mögulegt að nota þær fyrir einstaklinga þótt það sé 

ekki jafn algengt. Kenningin reynir að útskýra hver viðbrögð einstaklings er sem lendir í áfalli 

eða alvarlegum atburði. Þessi viðbrögð geta varað í styttri eða lengri tíma. Mismunandi er 

eftir því hver á í hlut hvernig hann nær að vinna úr áfallinu og hvort það fylgir honum út í lífið 

(Useem, 1998). 

 Viðbrögðum fólks við áfalli er oft skipt í fjögur stig. Fyrst eftir áfallið kemur lost, svo 

varnarstig eða höfnun, úrvinnsla og seinast endurskipunarstig. Það fer eftir því hvaða tök og 

getu einstaklingur hefur til að vinna úr áfallinu hvort hann kemst þokkalega vel í gegnum öll 

stigin, hvort hann losnar úr greipum áfallsins þannig að neikvæð áhrif þess fylgi honum ekki 
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eftir allt lífið, og hvort hann getur dregið lærdóm af þessari lífsreynslu. Þetta fer mjög eftir 

einstaklingnum sjálfum og umhverfi hans (Westmoreland, 1996). 

 Margir fræðimenn hafa skoðað áfallakenningar og tengt þær við samfélagsleg áföll, 

svo sem náttúruhamfarir (Davidson, 2010). Samkvæmt Davidson er markmið áfallakenninga 

að fyrirbyggja frekari skaða hjá þeim sem verða fyrir áföllum. Þá er mikilvægt að fólk fái 

stuðning til að ná aftur tökum á lífi sínu og þeirri virkni sem það hafði fyrir áfallið (Davidson, 

2010). Í rannsókn Bennetts og félaga (2005) kom fram að móðir og amma með Munchausen-

staðgengilsheilkenni höfðu báðar verið misnotaðar í æsku bjuggu nú við lélegar aðstæður og 

mikinn ótta við barnsföður móðurinnar. Þá er mögulegt að áfall slíkrar móður vegna 

misnotkunar sé dæmi um hvernig áfallakenningar geta skýrt heilkennið. 

 Í rannsókn Fénelons og félaga (1991) er sett fram hugmynd um að Munchausen-

heilkennið gæti tengst áföllum í æsku. Sálrænu þarfirnar fyrir að vera á sjúkrahúsi og fá 

athygli geta tengst því að hafa lent í áfalli á borð við skilnað foreldra eða að hafa verið 

yfirgefinn af foreldrum en hafa jákvæða reynslu af sjúkrahúsdvöl frá svipuðum tíma. Þá gæti 

einstaklingurinn, sem barn, hafa orðið fyrir áfalli tengdu foreldramissi en náð að láta 

umönnun og athygli frá sjúkrahúsinu uppfylla þær þarfir sem foreldrarnir hefðu annars sinnt. 

Barnið fær ekki umhyggju frá foreldrum, en fær hana frá starfsfólki á spítala og finnur fyrir 

vellíðan við að leggjast inn á sjúkrahús. Þessa reynslu tekur barnið með sér yfir á fullorðinsár 

þar sem hún getur þróast í Munchausen-heilkenni (Fénelon o.fl., 1991) eða Munchausen-

staðgengilsheilkenni. Margar rannsóknir hafa sýnt mikil líkindi á því að fólk sem hefur þróað 

með sér Munchausen-heilkenni yfirfæri það á börnin sín sem Munchausen-

staðgengilsheilkenni (Murray, 1997; Fénelon o.fl., 1991; Bennett o.fl., 2005).   

 Hér hefur verið fjallað um tvær kenningar sem tengjast heilkenninu til að öðlast ef til 

vill betri skilning á því. Kenningar geta verið huglægar, og ef til vill væri hægt að nota aðrar 

kenningar sem einnig hæfa efninu. Þá kanna að vera hægt að blanda þeim saman til að fá 

nánari skilning. Í næsta kafla verður litið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilkenninu. 
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7 Rannsóknir um Munchausen-staðgengilsheilkennið 

Ekki er vitað nákvæmlega hver er hvati ofbeldisins í Munchausen-staðgengilsheilkenni. Erfitt 

getur reynst að rannsaka heilkennið vegna þess að ekki liggur í augum uppi hvað felst 

nákvæmlega í heilkenninu og bæði einkenni og greining er enn deilumál á milli fræðimanna 

Einnig er oft erfitt að greina á milli tilbúinna einkenna og raunverulegra (Olczak-Kowalczyk, 

Wolska-Kusnierz og Bernatowska, 2015). Ekki hafa fundist heimildir um rannsókn um 

heilkennið á Íslandi komið hafa upp tilvik um það hérlendis (Guðrún Bryndís 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 23.nóvember 2016).  

 Gerandi ofbeldisins notar líkama annars aðila, sem er háður gerandanum á einhvern 

hátt, til að uppfylla eigin þarfir (Adshead og Brooke, 2001). Eigindlegar rannsóknir um 

heilkennið nægja ekki til að hægt sé að fá fram lýsandi tölulegar upplýsingar sem ná til 

samfélagsins í heild. Einnig er það deilumál hvort heilkennið er van- eða ofgreint og þá 

tilkynnt of oft eða of sjaldan. Til dæmis geta margar tilkynningar borist um einn sjúkling sem 

fer á milli sjúkrahúsa, ekki síst ef hann notar dulnefni. Þá kemst alls ekki alltaf upp um 

heilkennið og eflaust kemst fjöldi tilvika um allan heim ekki upp á yfirborðið (Bennett o.fl., 

2005). Til eru eigindleg gögn frá mörgum löndum en lítið er af tölulegum upplýsingum sem 

gætu sýnt stærri heildarmynd (Adshead og Brooke, 2001). 

 Talsvert er um fræðigreinar og tilviksathuganir (e. case reports) þar sem einstök tilvik 

eru útlistuð og nákvæmlega útskýrð. Stundum geta fræðimenn getið sér sæmilega til um 

orsakir ofbeldisins en hafa sjaldan tækifæri til að rannsaka nánar slíkar tilgátur. Helsta 

skýringin á skorti á rannsóknum er að oft kemst ekki upp um ofbeldið (Bennett o.fl., 2005). 

Læknar vilja ekki alltaf viðurkenna heilkennið og eru hræddir um að lendi í skömm í 

læknasamfélaginu fyrir að geta ekki greint hvað amar að barninu, og eltast því við tilbúna 

sjúkdóma mánuðum eða árum saman (Feldman, 2004). Eitt aðalvandamálið er líklega að 

gerendur vilja oftast ekki viðurkenna ofbeldið þótt það komist upp, og verður því erfiðara um 

rannsóknir (Adshead og Brooke, 2001). 

 Rannsóknir um þetta heilkenni í stórum hópum gætu reynst erfiðar. Hugtakið er 

oftast miðað við einstök tilvik þar sem það á skýrlega við (Feldman, 2004). Fræðimenn eru 

ekki sammála um hvort eigi að nota hugtakið yfir þolendur eða gerendur eða um tilvikið í 

heild sinni. Í flestum nýlegum rannsóknum kemur fram að Munchausen-staðgengilsheilkenni 

er notað sem greining fyrir gerandann, en einfaldlega litið á barnið sem þolanda ofbeldis 
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(Adshead og Brooke, 2001). Í Póllandi er til að Munchausen-staðgengilsheilkenni er skipt 

niður í þrjá flokka, mildan, miðlungs og alvarlegan. Talað er um milt tilvik þegar læknir fær til 

sín barn með lítilvæg tilbúin einkenni, miðlungstilvik þegar tilbúnu einkennin eru nokkru 

grófari en ekki lífshættuleg. Greiningin alvarlegt Munchausen-staðgengilsheilkenni á við tilvik 

þar sem einkennin geta talist lífshættuleg (Olczak-Kowalczyk o.fl., 2015). 

 Þótt kenningasmíð sé ekki mikilfengleg um Munchausen-staðgengilsheilkennið hafa 

margir fræðimenn lagt fram niðurstöður úr tilviksathugunum um einkenni geranda og einnig 

hjá þolendum (Grace og Jagannathan, 2015) og geta þær einnig gefið vísbendingar í 

kenningarlegum efnum. Næst verður fjallað um helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

Munchausen-staðgengilsheilkenninu. Fjallað verður um rannsóknir á þolendum annars vegar 

og gerendum hins vegar. Einnig verða kynntir erfiðleikar við rannsóknir, og fjallað um aðrar 

rannsóknir en þær klassísku á þolendum og gerendum. 

7.1 Rannsóknir á þolendum 

Munchausen-staðgengilsheilkenni er ofbeldi sem mörgum kemur á óvart að sé í raun og veru 

til en er líklega algengara en flestir halda (Adshead og Brooke, 2001). Oftast er þolandinn 

ungt barn en þó eru til undantekningar á því og verður fjallað um þær seinna í þessum kafla. 

Þegar umönnunaraðili barns býr viljandi til einkenni, áverka og er valdur að veikindum barns, 

þá er hann einnig að valda barninu gríðarlegum tilfinningalegum og sálrænum skaða. Börn 

sem hafa verið þolendur í tilviki Munchausen-staðgengilsheilkennis hafa þurft að upplifa 

óhemju mikla streitu og kvíða í kjölfar ofbeldisins (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Rannsakendurnir Grace og Jagannathan gerðu árið 2015 samantekt á tilkynntum 

tilvikum um Munchausen-staðgengilsheilkennið. F rá því að hugtakið var skilgreint árið 1977 

og til rannsóknarársins, 2015, komu fram 700 tilkynningar um heilkennið frá 52 ríkjum . 

Rannsakendurnir skráðu tilkynningarnar og settu fram á tölfræðilegan hátt til að fá 

vísbendingu um hvað einkenndi þolendur ofbeldisins (Grace og Jagannathan, 2015). 

Niðurstöður samantektar Grace og Jagannathan hafa verið settar í tölfræðilegt 

samhengi. Í þessum 700 tilvikum var ekki marktækur munur á kyni þolenda. Hins vegar sést 

mikill munur á aldri þeirra. Börn undir eins árs aldri voru fjórum sinnum fleiri en börn eldri en 

eins árs. Eftir að börnin urðu eldri fækkaði tilvikunum. Af öllum börnum yngri en 16 ára eru 

þolendur Munchausen-staðgengilsheilkennisins 0,4 af hverjum 100.000 (Grace og 

Jagannathan, 2015). Aðrar rannsóknir sýna einnig að þolendur heilkennisins eru í langflestum 
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tilvikum yngri en tveggja ára og oftast yngri en eins árs (Olczak-Kowalczyk o.fl., 2015). Af 

öllum börnum yngri en eins árs verða tvö af hverjum 100.000 þolendur Munchausen-

staðgengilsheilkennis. Miðað við þessar tilkynningar nær hlutfall allra þolenda ekki heilli 

prósentutölu. Af öllum börnum hafa 0,0002% verið þolendur Munchausen-

staðgengilsheilkennis. Annað sem rannsakendum þótti athyglisvert var að þau börn sem áttu 

sér raunverulega sjúkrasögu áður voru fleiri en þolendur sem höfðu enga sjúkrasögu áður en 

ofbeldið byrjaði. Það bendir til þess að algengara sé að þeir foreldrar sem ýkja og dýpka 

einkenni sem eru raunverulega til staðar séu fleiri en þeir sem eru fullkominn valdur að 

veikindum barnsins. Veikindi, ofnæmi eða sjúkdómar voru oft til staðar fyrir inngrip foreldra. 

Talið var að af öllum börnum með ofnæmi væru á bilinu 16–30% þolendur Munchausen-

staðgengilsheilkennisins, og 1% af öllum börnum með astma (Grace og Jagannathan, 2015). 

 Birtingarmyndir ofbeldis í tilvikum Munchausen-staðgengilsheilkennis geta verið 

ýmiss konar, og það er með ólíkindum sem þolendur þess þurfa að upplifa. Dæmi um tilbúin 

einkenni hjá börnum – sem foreldrarnir valda viljandi – eru uppköst, niðurgangur, flogaköst, 

of hár eða lágur líkamshiti, útbrot á húð, mikill hósti, óeðlilegt þyngdartap og magasár 

(Olczak-Kowalczyk o.fl., 2015). Í rýnisrannsókn (e. review study) árið 2015 var farið yfir tilvik 

sem tengjast Munchausen-staðgengilsheilkenni og tannskemmdum. Á árunum 1990 til 2014 

komu upp fimm tilvik þar sem tannskemmdir barna voru tengdar við Munchausen-

staðgengilsheilkennið. Börnin voru með alvarlegar tannskemmdir, bólgur á vörum og í 

munnholdi, blæðingar í gómi og höfðu sum misst tennur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur fram að mikilvægt sé fyrir tannlækna að vera á verði gagnvart tilbúnum einkennum 

(Olczak-Kowalczyk o.fl., 2015). 

 Eins og hér hefur verið sýnt geta afleiðingar Munchausen-staðgengilsheilkennis fyrir 

þolendur verið misalvarlegar. Ekki er til staðföst vitneskja um þær afleiðingar sem geta fylgt 

barninu eftir að upp kemst um ofbeldið, eða um þau áhrif sem heilkennið hefur á þroska 

barna. Þó gefur það augaleið að einhverjar afleiðingar hefur slíkt ofbeldi á barn (Savvidou 

o.fl., 2002). 

 Rannsóknir hafa sýnt að börnin, þolendur í Munchausen-

staðgengilsheilkennistilvikum, innbyrða oft ógrynni af lyfjum eða eiturefnum sem foreldrar 

gefa þeim. Einnig hafa mörg börn undirgengist margar og alvarlegar aðgerðir. Börn með 

stöðugan niðurgang, truflun á blóðsaltajafnvægi (e. electrolyte imbalance) og mikið 
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þyngdartap kunna að lokum að þurfa aðgerðir á meltingarvegi, fá til dæmis inngrædda sondu 

og inngræddan þvaglegg fyrir ofnæringu til að lækna vanfrásog (e. malabsorption) á meðan 

móðir barnsins er að byrla því hægðalosandi lyf í laumi (Hughes og Corbo-Rickert, 1999). 

 Ekki er nóg með að börnin verði að þola beint ofbeldi af hálfu foreldra sinna heldur 

upplifa þau einnig annars konar ofbeldi innan heilbrigðiskerfisins. Þessi börn eru oft lögð inn 

á sjúkrahús í langan tíma. Mörg þeirra undirgangast því miður erfiðar, sársaukafullar og 

kostnaðarsamar aðgerðir og tilraunir. Sumar þeirra eru endurteknar til að fá betri greiningu 

eða niðurstöður (Turkmen o.fl., 2012). Auk þess verða börnin fyrir erfileikum í daglegu lífi. Til 

dæmis geta þau ekki sótt skóla nægilega mikið vegna sjúkrahúsinnlagna, og á sama tíma 

verður þeim torvelt að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Þetta getur orðið til þess að barnið 

einangrast, nær ekki þroska við félagslega hæfni og geta síður notið lífsins með jafnöldrunum 

(Bass og Glaser, 2014). 

 Bennett og félagar (2005) tóku saman nokkur tilvik þar sem börn hafa gengið í 

gegnum óþarfar aðgerðir vegna heilkennisins. Einu barnanna var dýft í litaðan 

sótthreinsivökva þannig að það leit út fyrir að vera með alvarlega sýkingu í innra eyra. Þetta 

leiddi til tveggja uppskurða áður en hjúkrunarfræðingur sá hver raunverulega orsökin var. 

Annað dæmi er um 18 mánaða gamalt barn sem var sett í uppskurð á höfði til að fjarlægja 

sýktar frumur í holu rými í hauskúpunni. Foreldri hafði komið fyrir blóði í eyra barnsins. Mörg 

dæmi eru um það að foreldri herðir að öndunarvegi barnsins til að stöðva öndun þess 

tímabundið og greinir síðan frá því að barnið hafi fallið í yfirlið (Bennett o.fl., 2005). 

 Í rýnisrannsókn árið 2005 (Vennemann o.fl.) var talið að um 50% barna sem verða 

þolendur Munchausen-staðgengilsheilkennis þrói með sér langvarandi líkamleg eða geðræn 

heilbrigðisvandamál. Þar kemur auk þess fram að systkini verða einnig fórnarlömb í um 40% 

tilvika (Vennemann o.fl., 2005). Talið er að meirihluti þolenda þurfi að glíma við langvarandi 

fötlun (Goldfarb, Lawry, Steffen og Sabella, 1998). Í börnum sem þolendum þróast ýmsir 

erfiðleika sem fylgja þeim eftir á unglings- og fullorðinsárum. Þá má nefna ýmis tilfinningaleg 

og sálræn vandkvæði, áfallastreituröskun, skort á trausti og það að forðast læknismeðferð 

(Turkmen o.fl., 2012). 

 Andlát barns er það alvarlegasta sem getur komið fyrir í ofbeldi tengdu Munchausen-

staðgengilsheilkenni. Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið um ofbeldið eru niðurstöður 

misjafnar um fjölda andláta. Í tveimur rýnisrannsóknum frá árinu 2004 kemur fram að börnin 
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deyi í 8–12% tilvika (Vennemann o.fl., 2005). Í annarri rannsókn eldri, frá árinu 1999, kemur 

fram að börnin deyi í allt að 20% tilvika (Hughes og Corbo-Rickert, 1999). Í ferilsathugun frá 

árin 1998 segir að dánartíðnin sé 10% (Goldfarb o.fl., 1998). Samkvæmt Bass og Glaser 

(2014) er dánartíðni 6% hjá börnum sem verða fyrir Munchausen-staðgengilsheilkenni. 

 Dánarorsök barna sem látast vegna Munchausen-staðgengilsheilkennis er langoftast 

eitrun eftir töku lyfja eða annarra efna. Einnig er köfnun algeng orsök. Lyf sem hafa fundist í 

blóði, þvagi eða við krufningu eru ýmiss konar, svo sem lyfið Ipecac sem notað er til að 

framkalla uppköst, og ýmis hægðalosandi lyf, benzódíazepín sem eru sterk róandi lyf, lyf til 

að minnka bjúg, rottueitur, örvandi efni, þunglyndislyf og klózapín sem er lyf við geðklofa. 

Auk þess hafa fundist ólögleg fíkniefni í líkama látnu barnanna (Vennemann o.fl. 2005). 

  

7.2 Rannsóknir á gerendum 

Rannsóknir eða athuganir sem gerðar hafa verið á gerendum með Munchausen-

staðgengilsheilkenni eru oftast tilgátur lækna frekar en vísindalegar rannsóknir (Feldman, 

2004). Í þeim tilvikum sem hafa verið rannsökuð koma fram svipuð einkenni hjá 

gerendunum. 

 Gerandi er oftast móðir sem lætur ofbeldið bitna á mjög ungu barni. Oftast er barnið 

yngra en eins árs. Í einni rannsókn kemur fram að 76% geranda séu blóðmæður þolendanna 

(Bass og Glaser, 2014). Það er mjög óalgengt að feður séu virkir eða beinir þátttakendur í 

ofbeldinu, og oftast grunar þá ekki hvað í raun og veru er í gangi (Vennemann o.fl., 2005). Í 

annarri rannsókn voru um 7% gerenda feður (Bass og Glaser, 2014). Auk þess er algengt að 

heilkennið eigi sér stað í kjölfar skilnaðar eða ágreinings á milli foreldra sem á sér rætur (ak. 

m.a.) í því að eiginkonan hefur óstjórnlega þörf til að stjórna og fá athygli (Savvidou o.fl., 

2002). Þá finnur móðirin þversagnakennda leið til að mynda sér öryggiskennd með því að 

skapa sjálf veikindaástand hjá barninu sínu. Líklegra en ekki er að mæðurnar umtöluðu hafa 

ákveðna þekkingu á sjúkdómum og þær vinna oft í heilbrigðiskerfinu eða í nánd við það. Til 

dæmis eru nokkur dæmi um mæður sem eru sjúkraliðar eða við aðstoðá skrifstofu læknis 

(Vennemann o.fl., 2005). Samkvæmt Bass og Glaser (2014) eru 14–30% geranda nátengdir 

heilbrigðiskerfinu. 
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 Í nokkrum rannsóknum hefur komið í ljós að mæður með Munchausen-

staðgengilsheilkenni hafa sjálfar verið þolendur heilkennisins þegar þær voru börn. Í 

rannsókn Trejo-Hernández reyndust fimm mæður af 14 hafa verið þolendur sjálfar (Olczak-

Kowalczyk o.fl., 2015). Í annarri rannsókn frá árinu 2014 (Bass og Glaser, 2014) kom fram að 

af 28 mæðrum sem bjuggu til einkenni hjá börnum sínum höfðu tvær af hverjum þremur 

sómatískar raskanir eða uppgerðarröskun, eða hvorttveggja. Í sömu rannsókn kom í ljós að 

54% mæðranna höfðu upplifað alvarlega misnotkun sem börn (Bass og Glaser, 2014). 

 Mæður sem gerendur sýna svipuð persónueinkenni, og hafa læknar tekið eftir þeim 

og skráð í rannsóknarskýrslur. Margt af þessum sameiginlegu einkennum eru frekar eðlileg 

þannig að erfitt getur reynst að leita geranda út frá þeim. Mæðurnar hafa oftast hlýtt viðmót 

og mynda gott samband við lækna og hjúkrunarfólk. Einnig virðast þær njóta umhverfisins og 

andrúmsloftsins á sjúkrahúsinu (Vennemann o.fl., 2005) og hafa einstakan áhuga á öllum 

prófum og rannsóknum (Feldman, 2004). Oftast lítur móðirin út fyrir að vera vel gefin, 

samvinnuþýð, þakklát heilbrigðisstarfsfólkinu og áhugasöm um heilsu barnsins, og oft fegrar 

hún eða lífgar upp á umhverfið á spítalanum. Oft er nóg fyrir móðurina að vera til staðar á 

sjúkrahúsinu og fá sjálf umönnun, athygli og vorkunn vegna veikinda barnsins (Turkmen o.fl. 

2012).   

 Bass og Glaser (2014) nefna nokkrar mögulegar skýringar um innri hvata móður sem 

geranda. Ein er sú er að mikill kvíði móður leiði til öfgafullra viðbragða, svo sem að útbúa 

einkenni eða ýkja þau, til þess að fanga athygli læknis. Þessari mæður upplifa það sem 

umbun ef læknirinn staðfestir einkennin og tengir þau við sjúkdóm. Önnur skýring er, eins og 

áður hefur verið nefnt, ótrúleg þörf móðurinnar fyrir athygli. Einnig er nefndur sá möguleiki 

að móðirin sé að refsa barninu fyrir hegðun sem hún telur slæma. Enn önnur skýring er að 

móðirin sé að reyna að skapa nánd við barnið sitt þar sem barninu á að líða eins og móðirin 

sé að veita því ást og umhyggju (Bass og Glaser, 2014). 

 Samkvæmt niðurstöðum Vennemann og félaga (2005) á Munchausen-

staðgengilsheilkenni ekki við um geðmeinafræðilega stöðu (e. psychopathology) gerandans. 

Það er vegna þess að ekki hafa fundist sérstök einkenni, sem mætti lista sem nákvæma 

greiningu, og meðfylgjandi geðraskanir eru sjaldgæfar. Í sömu rannsókn kemur fram að það 

eina sem einkenni flesta gerendur sé að þeir eru oftast mæður ungra barna. Ekkert annað 

geti bent á mögulegan geranda fyrir utan einstök persónueinkenni sem virðast algeng á 
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meðal gerenda en eru ekki næg forsenda fyrir greiningu. Í fáeinum tilvikum hafa mæðurnar 

verið með persónuleikaraskanir, svo sem jaðarpersónuleikaröskun og sómatískar og 

sjálfskaðandi raskanir eins og Munchausen-heilkennið (Vennemann o.fl., 2005), 

sjálfhverfuröskun (e. narcissist), sadó-masókísku, þunglyndi (Turkmen o.fl., 2012; Bass og 

Glaser, 2014), átröskun eða misnotkun áfengis og annarra vímuefna (Vennemann o.fl., 

2005). Önnur algeng einkenni mæðra sem gerenda er að þær eiga erfitt með að mynda náin 

tengsl, eins og fram kom í kynningu tengslakenningarinnar hér að ofan, en nota veikindi 

barnsins sem tilraun til að byggja upp samband við barnið (Turkmen o.fl., 2012). Bass og 

Glaser (2014) benda á að mæður með andlega eða geðræna röskun eigi oftar börn sem 

greinast með líkamlega kvilla. Ekki kemur fram hvort um þar er um uppgerða eða 

raunverulega kvilla að ræða. 

 Fénelon og félagar (1991) gerðu tilraun til að útskýra Munchausen-heilkennið út frá 

sneiðmyndum af heila en tóku Munchausen-staðgengilsheilkennið ekki inn í myndina. Þeir 

töldu að hægt væri að sjá á heilaskanna eða sneiðmyndum á heila að einstaklingur þjáðist af 

Munchausen-heilkenninu. Því væri Munchausen-heilkennið líffræðilega útskýrð röskun. Í 

rannsókninni var einungis tekin heilasneiðmynd af einum manni sem einnig var með 

lifrarbólgu og HIV-smitaður. Á myndinni sást óvanalegt frávik í báðum heilahvelum. 

Niðurstöðurnar sýna flókið samspil raunverulegra sjúkdóma og Munchausen-heilkennisins 

(Fénelon o.fl., 1991). Þetta er athyglisverð nálgun en varla nógu marktæk til að álykta frá 

henni um önnur Munchausen-tilvik.  

 Í fyrrnefndri rannsóknarskýrslu frá Vennemann og félögum árið 2005 voru rannsökuð 

átta tilvik um Munchausen-staðgengilsheilkenni. Þolendurnir voru átta börn í fimm 

fjölskyldum en móðirin var alltaf gerandinn . Í öllum tilvikunum hafði móðirin byrlað 

börnunum eitur og/eða lyf eða látið þau næstum því kafna. Tvö börn, af þessum átta, sitt í 

hvorri fjölskyldunni,létust af áverkum frá móður sinni. Í báðum tilvikum var barnið úrskurðað 

látið af náttúrulegum ástæðum. Það var ekki fyrr en systkin barnanna beggja fengu seinna 

sömu einkenni sem læknana byrjaði að gruna að eitthvað væri óeðlilegt og upp komst að 

lokum að um væri að ræða Munchausen-staðgengilsheilkenni. Lyfin hjá öllum átta börnunum 

voru lyf sem læknir hafði skrifað upp á. Þá höfðu börnin fengið of stóra skammta af lyfinu 

eða öðrum lyfjum verið bætt við sem hafði neikvæð áhrif á börnin. Lyfin, eiturefnin og 

kæfinguna notuðu mæðurnar til að framkalla einkenni á borð við yfirlið, krampa og flog. Allar 
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mæðurnar í rannsókninni, einnig þær tvær sem myrtu börnin sín, áttu það sameiginlegt að 

þær virtust vera góðar mæður sem önnuðust börnin sín vel að sögn læknum og annars 

starfsfólks sjúkrahússins (Vennemann o.fl., 2005). 

 Bennett og félagar (2005) rannsökuðu tilvik þar sem móðir hrækti ítrekað blóði í 

eyrað á fimm mánaða gömlu barni sínu. Hún sýndi læknum einnig myndbönd af sýkingu í 

eyra barnsins. Aldrei fannst neitt athugavert við eyra barnsins en þó fékk móðirin 

uppáskrifaða eyrnadropa sem hún átti að gefa barninu. Móðir barnsins og amma komu sífellt 

á bráðadeild og heilsugæslu með barnið og myndböndin. Þar sem efnið í eyranu leit ekki út 

eins og sýking var það rannsakað og niðurstöðurnar sýndu að um var að ræða munnvatn. 

Móðirin neitaði sök en amma barnsins tók hana á sig. Sett var saman teymi til að rannsaka 

málið og kom í ljós að bæði móðirin og amman höfðu verið misnotaðar, þau þrjú sváfu 

saman í herbergi í félagslegu húsnæði hjá föður barnsins sem var virkur vímuefnaneytandi og 

heimsótti þær öðru hverju (Bennett o.fl., 2005). Þegar gerandi er móðir barnsins, sem er 

langalgengast, er nokkuð algengt að amma barnsins aðstoði móðurina og hvetji hana áfram 

við verknaðinn (Bass og Glaser, 2014).   

 Gerendur í tilviki Munchausen-staðgengilsheilkennis nota fjölbreyttar aðferðir til að 

halda blekkingunni áfram. Allt að 95% mæðranna heldur áfram að búa til áverka eða 

framkalla einkenni eftir að barnið hefur verið lagt inn á sjúkrahús. Einnig er algengt að 

gerendurnir, þá oftast mæður, noti aðrar blekkingar til þess að barnið líti út fyrir að vera 

alvarlega veikt. Til dæmis hefur fólk gert tilraun til að taka læknaskýrslur ófrjálsri hendi til að 

breyta upplýsingum, breyti ýmsum sýnum, svo sem með því að bæta eigin blóði í þvagsýni 

(Vennemann o.fl., 2005), setja eigið blóð á húð barnsins (Bennett o.fl., 2005) og sprauta 

jafnvel lofti undir húð þess svo það líti út fyrir að vera með bólgur (Feldman, 2004). 

 Eins og áður segir eru fræðimenn ekki sammála um ákveðnar forsendur fyrir 

greiningu á Munchausen-staðgengilsheilkenni. Nokkrir rannsakendur hafa þó gert tilraun til 

að smíða forsendur greiningar. Adshead og Brooke (2001) nefna í rannsókn sinni þrjár 

forsendur fyrir greiningu. Í fyrsta lagi er býr umsjónarmaður til veikindin eða veldur þeim í 

þeim tilgangi að eiga aðild að heilbrigðiskerfinu. Í öðru lagi neitar þessi sami umsjónarmaður, 

hvort sem það er móðir eða annar, ábyrgð á veikindunum. Í þriðja og síðasta lagi telst það 

forsenda greiningarinnar að lækna mistúlka veikindin en orsakir þess hafa ekki verið 
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skilgreindar nákvæmlega. Til þess að um sé að ræða Munchausen-staðgengilsheilkenni þurfa 

þessar þrjár forsendur að vera fyrir hendi (Adshead og Brooke, 2001). 

 Þrátt fyrir að ekki liggi fyrir sérstök greining á klassískum geranda má fá vísbendingar 

með því að fylgjast með ákveðnum viðvörunarmerkjum, segja Vennemann og félagar (2005) 

og vitna til skrifa Meadows um heilkennið. Meadow (1982), sem fyrstur útskýrði 

Munchausen-staðgengilsheilkenni, talar um eftirfarandi níu viðvörunarmerki: 

1. Óskiljanleg, langvarandi eða endurtekin veikindi sem læknar ,hafa aldrei séð áðurʻ. 

2. Ósamræmi á milli þess sem rannsóknir á sjúklingnum (þ.e. þolandanum) sýna og 

þess sem foreldrar greina frá. 

3. Einkenni og merki sem sýna tengsl við nærveru foreldris. 

4. Foreldrar vilja hefja meðferð sem barnið þolir ekki, til dæmis vegna uppkasta. 

5. Ólíkar greiningar sem benda til raskana sem eru lítið þekktar. 

6. Endurteknar innlagnir á sjúkrahús og misheppnaðar læknisfræðilegar greiningar. 

7. Móðir er stöðugt hjá barninu á sjúkrahúsinu, er óvenjulega háð starfsfólkinu og 

fagnar sársaukafullum rannsóknum á barni sínu. 

8. Móðirin hefur minni áhyggjur en starfsfólkið og sýnir því umhyggju. 

9. Fjölskyldan á sögu um óútskýrt lát ungbarns eða óvanalega sjúkrasögu.   

Mikilvægt er að vita af þessum viðvörunarmerkjunum þannig að fagfólk geti brugðist rétt 

við. Meadow varð þekktur vegna rannsókna sinna á heilkenninu. Talað var um lögmál 

Meadows (e. Meadow’s law) þegar fleiri en eitt barn í fjölskyldu deyr: „Eitt er harmleikur, tvö 

vekur grunsemdir og þrjú er morð, nema um fullgilda sönnun sé að ræða“ (Meadow, 1982). 

Lög Meadows heyra sögunni til en á tímabili var hann oft fenginn til að bera vitni ef höfða 

átti dómsmál vegna Munchausen-staðgengilsheilkennis (Venneman o.fl., 2005). 

 



36 

7.3 Aðrar rannsóknir 

Birtingarmynd Munchausen-staðgengilsheilkennis er oftast ofbeldi gagnvart börnum yngri en 

eins árs, eins og áður hefur komið fram, en fórnarlömbin geta þó verið önnur en ungbörn. Til 

eru dæmi um aldrað fólk sem þolendur, fatlað fólk (Murray, 1997; Bartsch, Ribe, Schutz, 

Weigand og Weiler, 2003) eða jafnvel gæludýr (Tucker, Finalay og Guiton, 2002). Þolandinn 

er alltaf háður gerandanum á einhvern hátt og hefur þörf fyrir umönnun eða stuðning. 

Gerandinn nýtir sér traust viðkomandi eða bjargarleysi til að uppfylla þarfir sínar fyrir athygli 

og umhyggju (Feldman, 2004). 

 Upp hafa komið tilvik þar sem þolandi er aldraður. Þá er gerandinn líklegast oft 

fullorðið barn aldraðra foreldra sem treysta á stuðning þess og umönnun (Bartsch, o.fl., 

2003). Læknirinn Granot og samstarfsmenn hans (2004) skrifuðu grein um slíkt Munchausen-

staðgengilsheilkennistilvik. Tilgangur greinarinnar var að gera lækna og heilbrigðisstarfsfólk 

meðvitað um möguleg tilvik Munchausen-staðgengilsheilkennis. Þolandinn var aldraður 

maður sem hafði verið að glíma við ýmis vandamál tengd hjarta og stoðæðakerfi í 16 ár. 

Manninn svimaði oft,, varð gríðarlega þreyttur og fékk stundum aðsvif. Hann hafði prufað 

margar lyfjameðferðir, farið í aðgerðir og skipt nokkrum sinnum um lækna og spítala. Upp 

komst að konan hans hafði byrlað bæði honum og móður sinni lyfið lórazepam (Granot, 

Berkovic, Patterson, Hopwood og Mackenzie, 2004). Það er kvíðastillandi og róandi lyf sem 

getur haft alvarleg áhrif á sjón og minni sé það notað lengi (Giersch, Speeg-Schatz, Tondre og 

Gottenkiene, 2006), og olli greinilega einkennum gamla mannsins (Granot o.fl., 2004). 

 Í grein Tuckers og félaga (2002) er greint frá tilviki um Munchausen-

staðgengilsheilkenni þar sem gæludýr er staðgengill eða þolandi. útskýrt þar sem gæludýr 

koma sem staðgenglar. Í rannsókn árið 1998 voru eitt þúsund dýralæknar valdir af handahófi 

og þeir beðnir um að gefa nákvæmar upplýsingar um áverka á dýrum sem ólíklegt var að 

stöfuðu af slysi eða náttúrulegum orsökum. Samtals fengu rannsakendur 448 svör með 

nákvæmlega skýrðum dæmum. Níu þeirra voru að öllum líkindum tilvik Munchausen-

staðgengilsheilkennis. Í öllum níu tilvikum var margt sameiginlegt með tilvikum þar sem börn 

eru þolendur ofbeldisins. Gerendur í þessari rannsókn höfðu svipuð persónueinkenni og 

flestir gerendur í öðrum tilvikum Munchausen-staðgengilsheilkennis. Til dæmis sögðu þeir 

allir lygasögur sem pössuðu ekki við einkennin og vildu gjarnan að dýrið yrði sett í alvarlegar 
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aðgerðir (Tucker o.fl., 2002). Flest dýr í hlutverki staðgengils eru kettir og hundar en hestar 

hafa bæst við á síðustu árum (Oxley og Feldman, 2016). 

 Árið 2002 gaf breska heilbrigðisráðuneytið út leiðarvísi um barnavernd sem heitir 

„Barnavernd þar sem veikindi eru tilbúin eða framkölluð“ (e. Safeguarding children in whom 

illness is fabricated or induced). Í því riti kemur fram að flókið sé að finna út hvort fatlað barn 

geti verið með tilbúna áverka. Þar kemur einnig fram að hvati foreldra til að búa til veikindi 

barna sinna eða valda þeim geti verið að skapa með því rétt á sérkennslu eða sérstökum 

skólum. Mikilvægast sé þó að fólk geri sér góða grein fyrir möguleikanum á að um 

Munchausen-staðgengilsheilkenni geti verið að ræða (DCFS, 2008). 

Lítið er til af upplýsingum um Munchausen-staðgengilsheilkennistilvik þar sem dýr er 

staðgengill og er líklegt að dæmin séu talsvert fleiri en þau sem hafa verið skráð (Oxley og 

Feldman, 2016). 

 

7.4 Erfiðleikar við rannsóknir 

Það er ekki auðvelt að rannsaka Munchausen-staðgengilsheilkennið. Sumir erfiðleikarnir eru 

augljósari en aðrir. Eins og þegar er getið kemst ekki alltaf upp um ofbeldið og ýmist eru það 

læknar eða gerendur sem ekki vilja viðurkenna sannleikann. Þá getur verið erfitt að fylgja 

gerendum eftir því að það eru ekki margir viljugir til að taka þátt í rannsóknum sem gefa 

rétta mynd af heilkenninu (Adshead og Brooke, 2001).  

 Þegar grunur kemur upp um heilkennið getur verið erfitt að sanna verknaðinn. Til eru 

dæmi um að forráðamenn sjúkrahúss reyni að fá leyfi til að fylgjast með hegðun meints 

þolanda eða geranda. Í nokkrum tilvikum hafa spítalar fengið leyfi til að setja upp faldar 

eftirlitsmyndavélar til að afla sönnunar um að móðir sé að skaða barnið sitt. Til eru mál þar 

sem slíkar upptökur hafa þetta verið helsta sönnunargagn við að sakfella foreldra haldna 

heilkenninu (Goldfarb o.fl., 1998; Bennett o.fl., 2005).   

 Læknisfræðileg greining á Munchausen-staðgengilsheilkenni getur verðið erfið. 

Læknar verða til dæmis að geta sér til um hvata. Samkvæmt DSM-5 er hvati gerandans að lifa 

í hlutverki sjúklingins í gegnum staðgengil. Í mörgum tilvikum verður aldrei hægt að skilja 

fullkomlega þá þörf gerandans að gera sig að virkum aðila í heilbrigðiskerfinu. Ef til vill þyrfti 

dýpri viðtalsrannsóknir til að komast að því hver er raunveruleg ástæða gerendanna, hvort 
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um sé að ræða flóknar tilfinningalegar eða sálrænar þarfir sem hafa sprottið upp í æsku eða 

þjáist af geðrænni röskun (Adshead og Brooke, 2001).  

 Þeir Adshead og Brooke, ritstjórum bókarinnar Munchausen‘s syndrome by proxy: 

Current issues in assessment, treatment and research (2001), segja að tvenns konar vandi sé 

erfiðastur við að eiga við rannsóknir á heilkenninu. Í fyrsta er hugtakanotkun fj0ölbreytilrha, 

eins og áður hefur komið fram, og getur það leitt til margvíða flokkunar bæði í 

barnalækningum og geðheilbrigðiskerfinu. Í öðru lagi getur íhlutunin haft áhrif á þjónustu og 

meðferð. Þegar gefið er í skyn að um sé að ræða Munchausen-staðgengilsheilkenni getur 

það til dæmis valdið breytingum aðstoð frá félagsþjónustu, sem er afar mikilvæg við 

barnavernd. Hafa skal í huga að bók Adsheads og Brooks var gefin út árið 2001 en önnur 

vandamál hafa komið upp á seinustu árum. 

Á seinni árum hafa komið upp ýmis vandamál sem tengjast tækniþróun á okkar tímum, 

einkum netvæðingunni. Nú er sífellt algengara að fólk notist við leitarvélar á veraldarvefnum 

til að leita uppi veikindaeinkenni, bæði fyrir raunverulega sjúkdóma og uppgerða, eða koma 

sér í tengsl við annað fólk með svipaðar hugmyndir (Oxley og Feldman, 2016), hvort sem 

staðgengill í Munchausen-staðgengilsheilkennistilviki er barn eða gæludýr. Þeir geta þá 

framkallað svipuð einkenni og þeir sjá á netinu, og læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk á 

erfiðara með að komast að hinu sanna þar sem einkennin líta út fyrir að vera ósvikin. Einnig 

er veraldarvefurinn notaður til að fá tilfinningalegan stuðning fyrir aðstandendur. Margir 

nota stuðningshópa þar sem þeir deila sögum til þess að fá samúð, ráð eða athygli. Það á 

einnig við um gerendur haldna Munchausen-staðgengilsheilkennis, og deila þeir þar fölskum 

upplýsingum (Pulman og Taylor, 2012). 

 Munchausen-staðgengilsheilkenni tengist nú veraldarvefnum í eim mæli að 

fræðimaðurinn Feldman bjó til heitið „Munchausen-staðgengilsheilkenni með 

veraldarvefnum“ (e. Munchausen by proxy by internet, MBPBI). Auk þess að leita samúðar 

annars fólks í gegnum veraldarvefinn er orðið mjög algengt að fólk sé að gorta sig af góðu 

sambandi sínu við lækninn. Feldman bendir á nokkur atriði sem vísbendingar um að 

einstaklingur á veraldarvefnum sé með Munchausen-staðgengilsheilkenni. Eitt er að hann vill 

eingöngu tjá sig á netinu en aldrei símleiðis eða beint við lækna. Annað er að oft eru 

mótsagnir í lýsingum á einkennum eða sjúkrasögu þolandans. Enn ein er að viðkomandi segir 

frá því á dramatískan hátt að sjúklingur hans hafi verið að dauða kominn en síðan hafi 
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kraftaverk virst bjargað honum í bataferil. Þetta er þó ekki búið að rannsaka mikið þannig að 

enn sem komið er verður að fara varlega við að draga ályktanir um Munchausen-

staðgengilsheilkenni á veraldarvefnum (Oxley og Feldman, 2016).   

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið um heilkennið. 

Þar sem það er í raun ekki algengt og forsendur þess liggja ekki fullkomlega fyrir hafa enn 

ekki verið gerðar rannsóknir um meðferðarúrræði. Þó hafa læknar fjallað um hugmyndir 

sínar um greiningu og meðferð út frá rannsóknum á heilkenninu. Í næsta kafla verður fjallað 

um greiningu og meðferð sem tengjast Munchausen-staðgengilsheilkenni. 

8 Greining og meðferð 

Erfitt getur reynst að greina Munchausen-staðgengilsheilkenni. Ekki liggja fyrir fullkomnar 

forsendur fyrir greiningu heilkennisins og lítið er hægt að alhæfa út frá rannsóknum. Margir 

læknar með ýmsa sérþekkingu þurfa að koma að greiningunni. (Olczak-Kowalczyk o.fl., 

2015).  

 Þar sem aðferð við greiningu á geranda er enn óljós er erfitt að segja til um viðeigandi 

meðferð. Ekki er vitað um undirliggjandi sálmeinafræðileg kerfi heilkennisins. Þó er mögulegt 

geðræn eða sálræn meðferð fyrir gerandann, sem er oftast móðir barns í 

staðgengilshlutverkinu, geti bætt stöðuna en þetta þarf að rannsaka nánar (Turkmen o.fl., 

2012). 

 Mikilvægt er að fagfólk geri sér fullkomna grein fyrir tilvist Munchausen-

staðgengilsheilkennis, læknar, hjúkrunarfræðingar (Feldman, 2004), tannlæknar (Olczak-

Kowalczyk o.fl., 2015), félagsráðgjafar (Vennemann o.fl., 2005) og annað fagfólk innan 

heilbrigðisgeirans. Bennett og félagar (2005) segja að mikilvægasta meðferðin felist alltaf í 

tafarlausar ráðstöfunum til að tryggja öryggi barnsins eða annars þolanda. – setja saman 

viðeigandi teymi sérfræðinga um leið og grunur kemur upp og sjá til þess að barnið sé á 

öruggum stað undir eftirliti. Þegar hægt er að vera fullviss um greininguna má fyrst byrja að 

tala við gerandann um hana. Þá er líklegt að ofbeldinu linni þrátt fyrir að gerandinn neiti sök. 

Niðurstaðan er oftast að barnið er tekið úr umsjá móður og komið fyrir á fósturheimili 

(Bennett o.fl., 2005).   

 Oft er gerandi skyldaður í sálfræðimeðferð en hann getur einnig hlotið fangelsisdóm. 
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Móðirin þarf þá að vinna úr skaðanum sem hún hefur valdið barninu. Einnig er mögulegt að 

hún þurfi að vinna úr sambandsslitum við barnið, maka eða aðra fjölskyldumeðlimi. 

Meðferðin þarf að taka á tilfinningum sem spretta af skömm og eftirsjá og stundum sækja 

sjálfsvígshugmyndir að. Ef tilfinningar tengdar skömm og eftirsjá eru til staðar, þá er 

gerandinn hæfur til að gera sér grein fyrir skaðanum sem hann hefur valdið og getur unnið í 

sínum málum (Bass og Glaser, 2014). Ein leiðin er að spegla eigin æsku svið athæfi sitt. Eins 

og áður segir hafa margir gerendur í Munchausen-staðgengilsheilkennistilvikum sjálfir 

upplifað vanrækslu eða misnotkun í æsku (Fénelon o.fl., 2001). Sé gerandinn ekki fær um að 

upplifa þessar tilfinningar þarf hann líklega aðra greiningu sem gæti frekar eða einnig útskýrt 

verknaðinn og fengi hann þá annars konar viðeigandi meðferð út frá því. Þá er rétt að prófa 

þá meðferð sem reynst hefur vel í tilviki ákveðinna annarra geðraskana (Bass og Glaser, 

2014). 

 Bass og Glaser fjalla um þarfir fjölskyldunnar fyrir meðferð. Eftirfarandi leið er valin 

með tilliti til gagnkynhneigðrar kjarnafjölskyldu þar sem móðirin er gerandinn. Það 

fjölskyldumynstur er algengast í þessum tilvikum. Faðirinn þarf þá sérstaka sálfræðimeðferð 

til að átta sig á áfallinu sem fjölskylda hans hefur orðið fyrir, við ofbeldi eða misnotkun sem 

barn hans eða börn urðu fyrir af hálfu eiginkonunnar. Ef hann heldur umsjá yfir barninu þarf 

hann ef til vill aðstoð við uppeldishlutverkið sem einstæður faðir á meðan fjölskyldan jafnar 

sig eftir áfallið – hafi móðirin ekki þegar verið fjarlægð af heimilinu og faðirinn ekki fundinn 

meðsekur. Ef fórnarlambið á systkin er nauðsynlegt að hlúa að þeim líka. Fjölskyldan þarf 

aðstoð við að sameinast með nýju upphafi með aðra getu og þarfir. Hafa þarf í huga að það 

er ólíklegt að sama meðferðarúrræði henti öllum fjölskyldumeðlimum þannig að samspilið 

getur orðið flókið þegar reynt er auk fjölskyldumeðferðar að sinna ólíkum þörfum hvers og 

eins. (Bass og Glaser, 2014). Þar gæti félagsráðgjafi veitt aðstoð, og í næsta kafla verður 

fjallað um hlutverk félagsráðgjafa þegar upp kemst um Munchausen-staðgengilsheilkenni. 

9 Hlutverk félagsráðgjafa 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir tilvist heilkennisins svo auðveldara sé 

að greina það. Ef efasemdir kvikna hjá fagfólkinu um veikindi í einstökum tilvikum gæti 

félagsráðgjafi til dæmis fylgt því máli eftir og haft fulla yfirsýn. Allar tiltækar athuganir þarf 
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að gera til að hægt sé að sjá hvort einkennin eru tilbúin eða ekki. Félagsráðgjafinn er þá í 

aðalhlutverki við hlið læknisins sem sér um málið (Mercer og Perdue, 1993). 

 Í rannsóknarskýrslu Vennemanns og félaga (2005), þar sem rannsökuð voru átta tilvik 

frá árunum 1990 til 1999, eru útlistuð ákveðin atriði sem fagfólk getur fylgt eftir þegar 

grunur liggur á um Munchausen-staðgengilsheilkenni. Þessi verkefni er heppilegast að 

félagsráðgjafi annist. Í upphafi er rétt að grandskoða allar upplýsingar sem komið hafa frá 

foreldrum, líka þær sem varða ekki veikindi barnsins beint. Síðan er mikilvægt að athuga 

áreiðanleika einkennanna, athuga til dæmis hvort hægt er að þvo útbrotin af eða hvort 

blóðið í sárunum sé úr barninu sjálfu. Athuga þarf hvort fylgni er á milli einkenna barnsins og 

viðurvist móðurinnar, meðal annars hvort barnið sýnir einungis ákveðin einkenni þegar 

móðirin er viðstödd. Mikilvægt er að skoða heildarmyndina, athuga málin hjá öðrum 

fjölskyldumeðlimum, einkum systkinum, og kanna hvort borið hefur á öðrum gerðum 

ofbeldis innan fjölskyldunnar. Mikilvægt er að geyma sýni og skýrslur á öruggum stað til 

nánari rannsókna (Vennemann o.fl., 2005).   

 Styrki þessar frumathuganir grun um að heilkennið sé á ferð skal félagsráðgjafinn 

fullvissa sig um velferð barnsins og öryggi. Fara þarf yfir meðferðir sem barnið hefur verið 

sett í og hætta strax öllum óþarfa meðferðum og rannsóknum á barninu. Félagsráðgjafinn 

sest niður með foreldrum barnsins og ræðir opið um að grunur liggi á um Munchausen-

staðgengilsheilkenni. Félagsráðgjafinn og læknir barnsins þurfa að ákveða næstu skref í 

sameiningu, með hag barnsins að leiðarljósi. Ákveða þarf hvernig best sé að tryggja velferð 

barnsins út frá viðtali við foreldra, lagalegu umhverfi og sérfræðiþekkingu þeirra sem sjá um 

mál fjölskyldunnar. Fara á með málið eins og önnur mál sem snúast um ofbeldi gagnvart 

barni. Mikilvægt er að allt sé skráð og öll gögn málsins liggi fyrir á einum stað (Mercer og 

Perdue, 1993).   

 Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir á göngudeild barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans (BUGL), segir í viðtali (23. nóvember 2016) að ef upp kemur grunur um 

Munchausen-staðgengilsheilkenni yrði kallað saman teymi fagfólks og sérfræðingur fenginn 

til að meta barnið út frá líkamlegum einkennum þess. Ef til dæmis um væri að ræða einkenni 

sem tengjast þvagfærum yrði þvagfærasérfræðingur beðinn að athuga einkennin sérstaklega 

 Þegar kemur að því að leggja fram kæru nefna Vennemann og félagar nokkur atriði 

sem fagfólk ætti að tileinka sér. Þar á meðal ráðleggja þeir fagfólkinu að segja fjölskyldunni 
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hvorki frá gruninum né kærunni fyrr en búið er að leggja hana fram kæruna því annars er 

hætta á að fjölskyldan neiti og forði sér í burtu. Lögsókn sjúkrahússins ætti að beinast að því 

að barnið sé tekið af foreldrunum eða haft undir ströngu eftirliti, þá einkum til að athuga 

bataferli. Svo er mikilvægt að fá geðræna aðstoð bæði fyrir barnið og móðurina en á þessu 

stigi málsins er algengt að móðirin reyni sjálfsvíg (Vennemann o.fl., 2005). Félagsráðgjafi gæti 

haldið utan um flókið samspil meðferðarúrræða fyrir alla fjölskyldumeðlimi ásamt eftirfylgni 

(Bass og Glaser, 2014). 

10 Umræða og lokaorð 

Munchausen-staðgengilsheilkenni er flókið fyrirbæri sem samanstendur af geðröskun og 

ofbeldi (Murray, 1997; Adshead og Brooke, 2001; Feldman, 2004) en aðallega lýsir hugtakið 

því að ákveðin tegund af ofbeldis á sér ítrekað stað (Feldman, 2004). Í þessari ritgerð var 

heilkennið skoðað og ljósi varpað á það hvernig ofbeldi heilkennisins lýsir sér, hverjir eru 

gerendur, hvernig þeir haga sér og hver eru áhrif ofbeldisins á þolanda. Farið var yfir 

heilkenni og geðraskanir sem svipar til Munchausen-staðgengilsheilkennisins, og gerð 

sérstök grein fyrir skrópsýki, uppgerðarröskun og Munchausen-heilkenninu. Sagt var frá 

smíði heitanna Munchausen-heilkenni og Munchausen-staðgengilsheilkenni og því lýst 

hvernig heitin og hugtökin komust á geðfræðilegan vettvang sem greining á geðröskun. 

Munchausen-staðgengilsheilkenni var síðan skilgreint og gerð grein fyrir heilkenninu sjálfu. 

Til að dýpka skilning á heilkenninu var það skoðað út frá tengslakenningu og áfallakenningu. 

Fjallað var um rannsóknir þar sem áhersla er lögð á þolendur annars vegar og gerendur hins 

vegar, og greint frá erfiðleikum við rannsóknir. Farið var yfir greiningu, mögulega meðferð og 

þátt félagsráðgjafa. Lögð var áhersla á að svara eftirfarandi rannsóknarspurningunum: 

Hvernig lýsir ofbeldið sér í Munchausen-staðgengilsheilkennistilvikum? 

Hverjir eru gerendur og hvernig haga þeir sér? 

Hver eru áhrif heilkennisins á þolendur? 

 Ofbeldið í Munchausen-staðgengilsheilkenni lýsir sér læknisfræðilega ofbeldi þar sem 

þolandi getur bæði orðið fyrir hlotið bæði líkamlegan og sálrænan skaða (Feldman, 2004). 

Algengast er að gerandi sé móðir barns yngra en eins árs. Oft er móðir eða annar gerandi 

valdur að líkamlegum veikindum barns, til dæmis með því að nota ýmsar leiðir til að barnið 
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veikist eða líti út fyrir að vera veikt. Þá eru framkölluð uppköst, niðurgangur, flogaköst, 

útbrot á húð, óeðlilegt þyngdartap, magasár o.fl. Þetta er gert meðal annars með því að 

svelta eða vannæra barnið, hálf-kæfa barnið þar til það missir meðvitund, byrla því eitur eða 

gefa því of mikið af lyfjum (Fénelon o.fl. 1991; Feldman, 2004; Grace og Jagannathan, 2015). 

 Annars konar líkamlegt ofbeldi sem börn, geta orðið fyrir sem þolendur í 

Munchausen-staðgengilsheilkennistilviki sprettur af samspili foreldris og læknis. Inngrip 

læknis er óþarft ef um er að ræða uppgerð veikindi en þessi börn hafa oft þurft að fara í 

óhemjumargar aðgerðir, svo sem uppskurði, og innbyrt mikið af lyfjum sem læknir skrifar 

upp á, allt vegna blekkinga móður eða annars umsjónarmanns (Goldfarb o.fl., 1998; Hughes 

og Corbo-Rickert, 1999; Savvidou o.fl., 2002; Feldman, 2004). 

 Þolendur Munchausen-staðgengilsheilkennis verða oft fyrir miklu líkamlegu ofbeldi 

en ekki má gleyma hinu sálræna ofbeldi sem heilkenninu fylgir og lýsir sér meðal annars í 

óeðlilegri tengslamyndun við umönnunarmanninn. Barni er háð móður sinni en ef það elst 

upp við að hún skaði það líkamlega hefur það sín áhrif á tengslamyndun og sjálfsöryggi 

barnsins allt lífið. Það hefur einnig sínar afleiðingar að þurfa að alast upp í sjúklegum 

blekkingarleik vegna geðröskunar móður. Ekki síst getur að skaðað barnið að vera tekið af 

foreldrum og sett í fóstur þegar upp kemst um ofbeldið (Turkmen o.fl., 2012; Bennett o.fl., 

2005). 

 Gerendur í Munchausen-staðgengilsheilkennistilvikum eru langoftast mæður með 

ákveðnar sálrænar þarfir fyrir athygli og umönnun (Feldman, 2004). Eins og kom fram í 

rannsóknarkafla er líklegt að mæðurnar séu tengdar heilbrigðiskerfinu. Ástæðan fyrir þessum 

sálrænu þörfum er allajafna flókin og ekki er fyrir hendi mikil vitneskja um hana. Þó hafa 

fræðimenn gert sér gagnlegar hugmyndir um ástæður. Algengt er að gerendur hafi sjálfir 

verið þolendur í Munchausen-staðgengilsheilkennistilviki eða orðið fyrir annars konar 

misnotkun sem börn. Flestar eiga mæðurnar það sameiginlegt að virðast umhyggjusamar og 

fólk heldur oftast að þær geri allt í sínu valdi til að hugsa vel um barnið sitt. Þær reyna oft að 

mynda óeðlilega náið samband við lækna, þeim líður vel á sjúkrahúsum, í nálægð við 

rannsóknir og læknisfræðileg sýni, og vilja endilega að gerðar séu sem mestar rannsóknir og 

aðgerðir á barni sínu. Flestar halda mæðurnar áfram að framkalla áverka á börnum sínum 

eftir að þau eru lögð inn á sjúkrahús. Þær útbúa líkamleg einkenni á börnunum, breyta 

blóðsýnum, þvagprufum og rannsóknarskýrslum og reyna að blekkja lækna og annað 
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heilbrigðisstarfsfólk með tilbúnum sögum um veikindi barnsins (Fénelon o.fl., 1991; Adshead 

og Brooke, 2001; Savvidou o.fl., 2002; Feldman, 2004).  

 Heilkennið hefur mikil áhrif á þolendur og kemur fram í ýmsum birtingarmyndum. 

Þolendur þurfa oft að upplifa gríðarlegan sársauka en það sem einkum ber á er líkamlegur 

skaði eftir að hafa undirgengst aðgerðir, uppskurði og svo framvegis. Þá eru ónefndir 

sálrænir þættir, svo sem streita og kvíði. Talið er að börn sem þolendur þrói með sér ýmis 

tilfinningaleg og sálræn vandkvæði, áfallastreituröskun og skort á trausti. Þau forðast sjálf 

læknismeðferð og eiga á hættu að fá sjálf Munchausen-staðgengilsheilkenni á 

fullorðinsárum. Alvarlegasta afleiðing heilkennisins er að sjálfsögðu þegar ofbeldið endar 

með andláti barns eða annars þolanda. Í heimildum er talið að þolandi deyi í 6–20% tilvika. 

(Hughes og Corbo-Rickert, 1999; Turkmen o.fl., 2012; Grace og Jagannathan, 2015). 

 Eins og áður hefur komið fram eru þolendur heilkennisins langoftast ungbörn. Til eru 

þó dæmi um aldraða foreldra, maka, fatlaða og gæludýr sem þolendur (Murray, 1997; 

Bartsch o.fl., 2003; APA, 2014). Það sama á við um gerendur. Þeir eru í flestum tilvikum 

mæður en dæmi eru um hvers konar umsjónarmenn þess sem verður þolandi ofbeldisins 

(Feldman, 2004). 

 Ekki er búið að rannsaka Munchausen-staðgengilsheilkenni nægilega mikið til að 

hægt sé að móta heildarmynd af gerendum eða gera sér fyllilega grein fyrir tilvist 

heilkennisins (Bass og Glaser, 2014). Ekki er fyrir hendi næg þekking eða nægilega mikið af 

gögnum til að alhæfa út frá niðurstöðum þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar. Þá 

einfaldar það ekki athugun á heilkenninu að sumir fræðimenn segja að heilkennið sé 

einfaldlega ekki til, sé sjálf uppspunni og einkennin eigi undir önnur tilvik geðröskunar (Nott, 

2004). 

 Á Íslandi hefur heilkennið lítið verið rannsakað á Íslandi og nánast engar heimildir eru 

til um það á landinu. Í viðtali við Guðrúnu Bryndísi Guðmundsdóttur, yfirlækni á göngudeild 

BUGL, kom fram að upp hafa komið dæmi um Munchausen-staðgengilsheilkenni á Íslandi 

þótt ekki séu um þau opinber gögn. Íslenskt samfélag er fámennt land en efnið mjög 

viðkvæmt og skal ekki farið nánar út í þessi tilvik hér. Vegna alvarleika ofbeldisins er hins 

vegar nauðsynlegt að rannsaka þetta betur til að íslenskir heilbrigðisstarfsmenn geti betur 

gert sér grein fyrr vandanum (Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

23.nóvember 2016).  
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 Í ferlinu við gerð þessarar heimildaritgerða hafa vaknað nokkrar spurningar um efnið. 

Sú fyrsta var af hverju erfiðlega gekk að finna efni á íslensku um heilkennið. Eflaust kemur 

Munchausen-staðgengilsheilkenni fyrir í erlendu námsefni hjá stéttum sem tengjast 

heilbrigðiskerfinu en ekki fundust neinar greinar eða rannsóknir um efnið hér á landi. Hægt 

er að velta fyrir sér hversu mörg tilvik eru í raun til hér eða ytra sem kannski eiga aldrei eftir 

að koma upp á yfirborðið. Einnig má spyrja rannsakendur eða læknar eigi einhvern tímann 

eftir að verða þokkalega sammála um forsendur greiningar hjá geranda. Væri ef til vill hægt 

að útbúa alþjóðlegan gagnabanka fyrir lækna til að gera þeim auðveldara fyrir að nálgast 

fræðslu og greiningarleiðbeiningar um heilkennið og hefja bataferlið sem fyrst?  

 Þegar fjallað er um ofbeldi er oft talað um áhættuþætti og verndandi þætti sem því 

tengjast. Munchausen-staðgengilsheilkenni er óalgengt og að auki mjög sérstök gerð af 

ofbeldi en höfundur fann enga sérstaka umfjöllun um áhættu eða verndarþætti tengda 

heilkenninu. Miðað við rannsóknirnar gæti það verið áhættuþáttur að móðir sé með 

geðröskun, að hún hafi upplifað áföll í æsku og ekki unnið úr þeim og að hún sækist eftir 

athygli frá samfélaginu, sem hvetur hana til verka. Einnig gæti það verið áhættuþáttur að 

sjúkrasaga liggur ekki fullkomlega fyrir og að henni veitist létt að ganga á milli lækna eða 

sjúkrahúsa. Verndandi þættir eru líklega helst athugulir heilbrigðisstarfsmenn sem vita af 

heilkenninu og gera sér grein fyrir helstu þáttum þess. Einnig þeir læknar sem leyfa sér að 

efast um frásagnir hugsanlegra gerenda ef einkenni þolandans passa ekki við þær. Mikilvægt 

er að fólk sé á verði og bregðist ekki tilkynningaskyldu sinni þegar grunsemdir vakna.  

 Þessi heimildarritgerð skiptir máli vegna þess að hún er, mér vitanlega, sú fyrsta hér á 

landi sem samin er sérstaklega um þetta efni. Munchausen-staðgengilsheilkenni er í öllum 

tilvikum alvarlegt og mikilvægt er að fólk, sérstaklega heilbrigðisstarfsfólk, sé meðvitað um 

tilvist þess. Þrátt fyrir að heilkennið sé ekki algengt þá er nauðsynlegt að rannsaka það 

sérstaklega á Íslandi vegna þess hversu alvarlegt það er og hvað það getur valdið miklum 

sársauka hjá fórnarlambinu. Auk þess er kostnaðarsamt fyrir heilbrigðiskerfið að læknar eyði 

miklum tíma og rannsóknarvinnu í að elta sjúkdóma sem ekki eru til staðar. Þá er ljóst að 

rannsaka þarf betur meðferðarúrræði fyrir fjölskylduna í heild sinni þannig að 

heilbrigðiskerfið sé viðbúið þegar kunnugt verður um tilvik, Þ eru ekki bara þolandi og 

gerandi sem þurfa á einhvers konar meðferð að halda. 

 Munchausen-staðgengilsheilkenni – sérstök gerð ofbeldi gagnvart börnum – veldur 

erfiðleikum við rannsókn og skilgreiningu. Ekki er auðvelt að koma auga á ofbeldistilvik og 
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ennþá erfiðara getur reynst að staðfesta það. Heilkennið getur valdið miklum líkamlegum og 

andlegum þjáningum hjá þolanda og er því mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk þekki 

einkennin, sé á verði og viti hvernig á að bregðast við (Blackmore, 2001; Feldman, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Heimildir 

 

Abdul-Kader, S., Keith, D.V. og Cunningham, A.S. (1998). Munchausen Syndrome By Proxy. 

Clinical Pediatrics, 37.8. 

Adshead, G. og Brooke, D. (ritstjórar). (2001). Munchausen’s syndrome by proxy: Current 

issues in assessment, treatment and research. London: Imperial Collage Press. 

American Psychiatric Association (APA). (2014). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders DSM-5. (5.útg). Arlington: Höfundur. 

Axen, D.M. (1986). Chronic factitious disorders: Helping those who hurt themselves. Journal 

of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 24.3. 

Bartsch, C., Ribe, M., Schutz, H., Weigand, N. og Weiler, G. (2003). Munchausen syndrome by 

proxy (MSBP): an extreme form of child abuse with a special forensic challenge. 

Forensic Science International, 137.2. 

Bass, C. og Glaser, D. (2014). Early recognition and management of fabricated or induced 

illness in children. The Lancet. 383.9926 

Baugh, E. (2006). Literary theory and the Carribbean: Theory, belief and desire, or Designing 

Theory. Journal of West Indian Literature, 15.1/2. 

Bennett, A.M.D., Bennett, S.M.V., Prinsley, P.R. og Wickstead, M. (2005). Spitting in the ear: 

A falsified disease using video evidence. The Journal of Laryngology and Otology, 

119.11. 

Bowlby, J. (1982). Attachment: Volume I attachment and loss. (2.útgáfa). New York: Basic 

Books. 

Blackmore, C. A. (2001). Munchausen syndrome by proxy: A complex problem. The Journal 

of the Health Visitors’ Association. Community Practitioner, 74.7. 

Davidson, S. (2010). The developement of the British Red cross’ psychosocial framework: 

„Calmer“. Journal of Sociology & Social Welfare, 42.1. 

Department for children, schools and families (DCFS). (2008). Safeguarding children in whom 

illness is fabricated or induced. England: Höfundur. 

Embætti landlæknis. (2014). ICD-10. Sótt 18.11.2016 af http://www.landlaeknir.is/tolfraedi- 

og-rannsoknir/flokkunarkerfi/icd-10/ 



48 

Feldman, M.D. (2004). Playing sick: Untangling the web of munchausen syndrome, 

Munchausen by proxy, Malingering, and Factitious disorder. New York: Routledge. 

Fénelon, G., Mahieux, F. Roullet, E. og Guillard, A. (1991). Munchausen’s syndrome and 

abnormalities on magnetic resonance imaging of the brain. British Medical Journal, 

302. 6783 

Giersch, A., Speeg-Schatz, C., Tondre, M. og Gottenkiene, S. (2006). Impairment of contrast 

sensitivity in long-term lorazepam users. Psychopharmacology, 186.4. 

Goldfarb, J., Lawry, K.W., Steffen, R. og Sabella, C. (1998). Infectious diseases presentations 

of Munchausen syndrome by proxy: Case report and review of the literature. Clinical 

Pediatrics, 37.3. 

Grace, E. og Jagannathan, N. (2015). Munchausen syndrome by proxy: A form of child abuse. 

International Journal of Child and Adolescent Health, 8.3. 

Granot, R., Berkovic, S.F., Patterson, S., Hopwood, M. og Mackenzie, R. (2004). Idiopathic 

recurrent stupor: a warning. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 75.3. 

Hans Jakob Beck og Matthías Halldórsson. (1997). Leiðbeiningar um notkun ICD-10. 

Reykjavík: Landlæknisembættið 

Hughes, L.M. og Corbo-Rickert, B. (1999). Munchausen syndrome by proxy: Literature review 

and implications for critical care nurses. Critical Care Nurse, 19.3. 

Krahn, L.E., Li, H. og O’Connor, M.K. (2003). Patients who strive to be ill: Factitious disorder 

with physical symptoms. The American Journal of Psychiatry, 160.6. 

Landlæknisembættið. (e.d.). SKAFL: Stöðluð kóðun í alþjóðlegum flokkunarkerfum 

Landlæknisembættisins. Sótt 19. nóvember 2016 af http://skafl.is/ 

LeBourgeois, H.W. (2007). Malingering: Key point in assessment. Psychiatric Times, 24.5. 

Lowenstein, L.F. (2002). Fetishes and their associated behavior. Sexuality and Disability, 20.2. 

Magnús Haraldsson. (2015). Þráhyggjuárátturöskun – falinn sjúkdómur. Læknablaðið, 101.2. 

M.A.M.A. (e.d.). Mothers against Munchausen syndrome by proxy allegations. Sótt 2.1.2017 

af http://www.msbp.com/ 

Mehta, N.J. og Khan, I.A. (2002). Cardiac Munchausen syndrome. Chest, 122.5 

Mercer, S.O. og Perdue, J.D. (1993). Munchausen syndrome by proxy: Social work’s role. 

Social Work, 38,1. 

http://www.msbp.com/


49 

Murray, J.B. (1997). Munchausen syndrome / Munchausen syndrome by proxy. The Journal 

of Psychology, 131.3. 

Nelson, J.K. og Bennett, C.S. (2008). Introduction: Special issue on attachment. Clinical Social 

Work Journal, 36,1. 

Nott, M. (2004). Justice Out of Balance. Nexus Magazine, 22.18. 

Olczak-Kowalczyk, D., Wolska-Kusnierz, B. og Bernatowska, E. (2015). Fabricated or induced 

illness in the oral cavity in children. A systematic review and personal experience. 

Central European Journal of Immunology, 40.1 

Oxley, J. og Feldman, M.D. (2016). Munchausen by proxy by internet and pets. The 

Veterinary Record, 178.26. 

Pulman, A. og Tayloe, J. (2012). Munchausen by internet: current research and future 

directions. Journal of medical Internet research, 14.4. 

Raspe, R.E. (1913/1785). Ferðir Münchhausens barons. Þýð. Þorsteinn Erlingsson. Reykjavík : 

Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar. (Frumútg. London 1785: The Surprising 

Adventures of Baron Munchausen.) 

Savvidou, I., Bozikas, V.P. og Karavatos, A. (2002). False allegations of child physical abuse: A 

case of Munchausen by proxy-like syndrome? International Journal of Psychiatry in 

Medicine, 32.2 

Snara (e.d.). Þýðingar og samsvörun orða milli mála. Ýmsar orðabækur. Sótt 15. nóvember 

2016 af https://snara.is/ 

Sæunn Kjartansdóttir. (2009). Árin sem enginn man: Áhrif frumbernskunnar á börn og 

fullorðna. Reykjavík: Mál og menning – Forlagið ehf. 

Terry, L. (2004). Fabricated or induced illness in children. Paediatric Nursing, 16.1. 

Tucker, H.S., Finlay, F. og Guiton S. (2002). Munchausen syndrome involving pets by proxies. 

Archives of Disease in Childhood, 87.3. 

Turkmen, Z., Ziyalar, N., Tari, I., Mercan, S., Kayiran, S.M., Sener, D., Cengiz, S. og Akcakaya, 

N. (2012). Toxicological evaluation of two children diagnosed as Munchausen 

syndrome by proxy. The Turkish Journal of Pediatrics, 54. 

Useem, B. (1998). Breakdown theories of collective action. Annual Review of Sociology, 24. 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Surprising_Adventures_of_Baron_Munchausen
https://en.wikisource.org/wiki/The_Surprising_Adventures_of_Baron_Munchausen


50 

Vennemann, B., Bajanowski, T., Karger, B., Pfeiffer, H., Köhler, H. og Brinkmann, B. (2005). 

Suffocation and poisoning – the hard-hitting side of Munchausen syndrome by proxy. 

International Journal of Legal Medicine, 119 . 

Yardley, J. (23.3 2006). Fighting Words: [Final Edition]. The Washington Post. 

Westmoreland, P. (1996). Coping with death: Helping students grieve. Childhood Education, 

73.3. 

Wong, L. og Detwiler, M.B. (2016). Munchausen syndrome: A review of patient 

management. Psychiatric Annals, 46.1. 


