
Hva  er MND? 

Gefi  út af MND félaginu. tt me  leyfi MND samtakanna í Englandi.
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Franskur læknir, J.M.Charcot var fyrstur til a  skilgreina hreyfitaugahrörnun 
(MND) ári  1874. rátt fyrir miklar rannsóknir á orsökum sjúkdómsins eru ær 
enn ókunnar. 

HVERJIR VER A FYRIR MND?

• Um a  bil tveir af hverjum hundra úsund fá greininguna MND 

• Á Íslandi eru 15-20 manns me  MND á hverjum tíma  

• Oftast nær er a  fólk yfir fimmtugt sem ver ur fyrir MND en fólk getur veri

yngra 

HVA  GERIST? 

Hreyfitaugahrörnun er samheiti margra sjúkdóma sem leggjast á taugar í heila 
og mænu sem stjórna viljast r um vö vum líkamans. essar taugar eru 
kalla ar hreyfitaugar e a hreyfitaugungar, taug og taugungur eru tvö or  um 
sama hlutinn. egar taugarnar eru or nar skemmdar veikjast vö varnir sem 
ær eiga a  stjórna og visna. 
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Vö varnir sem ver a fyrst fyrir bar inu á MND eru oftast í höndum, fótum e a
í munni og hálsi en a  fer eftir ví hva a undirflokk MND er um a  ræ a. 
Venjulega hefur MND ekki áhrif á skynjun annig a  sjón, lykt, snerting og 
heyrn helst ósköddu  svo og sléttir vö var sem stjórna blö ru og ristli. 
Sjúkdómurinn er ekki talinn hafa áhrif á kyngetu og vitsmuni. MND er ekki 
smitandi sjúkdómur. 

MND er hrörnunarsjúkdómur sem hefur áhrif á lengd lífsins, en hra i hrörnunar 
er mjög mismunandi frá einni manneskju til annarrar. 

ER TIL EINHVER ME FER ?

a  er ekki til nein sérstök me fer  sem getur hægt á sjúkdómnum. a  hafa 
veri  ger ar rannsóknir sem vekja vonir og eitt lyf, riluzole (Rilutek™) hefur 
reynst hafa einhver áhrif. 

Sumir me  MND hika vi  a  bi ja um e a iggja hjálp og rá .

ó ekki sé til bein lækning á sjúkdómnum er hægt a  gera miki  til ess a
vinna á einkennum og a  eru margir innan heilbrig isstétta sem geta hjálpa
ér og fjölskyldu inni vi  a  lifa vi  sjúkdóminn. Einnig er hægt a  koma í veg 

fyrir sum einkenni me  réttum a ger um. Heilmargt er hægt a  gera til ess
a  vinna á færnimi u um vandamálum en a  hjálpar ér til ess a  vera 
sjálfbjarga eins lengi og hægt er. 

Læknirinn inn heldur áfram a  sinna læknisfræ ilegum hluta umönnunarinnar 
og vísar ér á a ra sem geta hjálpa . Reyndu a  hitta sama lækninn og e a
hjúkrunarfræ ing í hverri heimsókn. a  er betra svo a  hann geti betur fylgst 
me ví hvernig ér rei ir af. 

HVERNIG ER GREININGIN FRAMKVÆMD?

„Ég var  smám saman sannfær ari um a etta yr i stærra vandamál. Tæpu 
ári eftir a  fyrstu einkenni komu fram byrja i ég a  hrasa á tennisvellinum og 
á var nóg komi . egar mér svo var sagt eftir tveggja daga rannsóknir a  ég 

væri trúlega me  MND á fann ég fyrir nokkurs konar létti.””

a  getur veri  erfitt a  greina MND eftir fyrstu einkennum ar sem margir 
a rir sjúkdómar byrja á svipa an hátt. ér hefur trúlega veri  vísa  á 
taugasérfræ ing eftir a  hafa hitt heimilislækni. Hann hefur sjálfsagt nota
mis próf til ess a  útiloka a rar ástæ ur fyrir eim einkennum sem ú

haf ir. ar sem ekki eru til próf sem s na a ú sért me  MND á getur veri
a  læknirinn inn hafi vilja  bí a og sjá hvernig framhaldi  hjá ér yr i á ur en 
greining væri sett fram. essi bi tími getur veri  erfi ur fyrir alla vi komandi 
a ila. 

TILFINNINGAR OG ÁHYGGJUR

a  getur veri  a ér finnist gott a  tala um tilfinningar ínar og áhyggjur 
vi  einhvern sem tilheyrir ekki nánustu fjölskyldu. Náinn vinur, skilningsríkur 
ættingi e a læknirinn inn geta veitt gó an stu ning. Félagsrá gjafi er einnig 
til sta ar, bæ i hjá MND-teyminu og í sveitarfélaginu. a  getur líka hjálpa  a
tala vi  Félag MND sjúklinga en ar er fólk sem hefur reynslu af MND. 



Nokkrar ástæ ur fyrir ví hve erfitt er a  greina MND: 

• etta er ekki sérstaklega algengur sjúkdómur 
• Fyrstu einkenni geta veri  mjög væg, eins og a  missa út úr höndunum 

á sér, máttleysi í fótleggjum e a væg breyting á tali. Reyndar er a
oft svo a  einhver tími lí ur á ur en fólki dettur í hug a  leita læknis 
vegna einkennanna 

• Á fyrstu stigum líkjast einkenni MND einkennum annarra algengra 
sjúkdóma sem arf á a  útiloka 

• E li sjúkdómsins er annig a  hann hefur mismunandi áhrif frá einum til 
annars. a  er ekki um a  ræ a einkenni sem tvímælalaust benda til 
ess a  vi komandi sé me  MND 

• MND er alvarlegur og flókinn sjúkdómur annig a  sérfræ ingar urfa 
a  vera vissir um greininguna á ur en hún er sett fram 

Líklegar prófanir:

Bló prufur 
Mænustunga (Lumbar puncture) 
Vö varit (Myelogram) 
Taugariti (Electromyography EMG) 
Vefjas ni 
Heilaskönnun 

Hvernig fólk bregst vi  endanlegri greiningu er mjög breytilegt frá einum 
einstaklingi til annars. Fyrir suma er a  léttir a  vita ástæ una fyrir 
einkennunum en fyrir a ra kemur etta eins og ruma úr hei skíru lofti. 

A AFLA SÉR MEIRI UPPL SINGA

egar tilkynnt er um greininguna ver ur fólk venjulega fyrir áfalli sem lei ir til 
ess a  takmarka  af uppl singum kemst til skila á eim tímapunkti. Vertu 
ess vegna ekki smeyk/ur vi  a  spyrja spurninga í hvert sinn sem ú hittir 

lækninn. ar sem MND er ekki algengur sjúkdómur á getur veri  a  læknirinn 
inn hafi ekki mikla reynslu af sjúkdómnum. Hins vegar er læknir teymisins 

me  mikla ekkingu og reynslu af ví a  sinna fólki me  MND. 

a  er nokku  víst a a  kemur a ví a eir sem hafa fengi  greininguna 
MND vilja afla sér uppl singa um sjúkdóminn, hvort sem er frá fagfólki, 
bókasafninu e a á vefnum. a arf ó a  gæta ess a essar uppl singar 
séu árei anlegar. a  er hægt a  finna, sérstaklega á internetinu, miki  af 
óárei anlegum uppl singum sem geta auki  á kví a e a gefi  falskar vonir um 
lækningu.  

Fólk vill helst leita svara vi  spurningunni á hva a hra a sjúkdómurinn róast, 
en eirri spurningu er nær ómögulegt a  svara. 

ENDURSKO A AR ÁÆTLANIR

Sú sta reynda a ú ert me  MND getur tt a ær áætlanir sem ú hefur 
gert e a sá lífstíll sem ú hefur kosi ér arfnast endursko unar og jafnvel 
breytinga. etta getur átt vi  vinnu, heimili og frístundir. 

a  sem vi  veljum okkur í lífinu er mjög persónulegt en a  er mikilvægt a
vali  sé eftir okkar bestu vitund. ú getur liti  á etta sem tækifæri til ess 
a  gera breytingar til hins betra, ú getur mynda  betri tengsl vi  fjölskyldu 
og vini, eignast n ja vini me ví a  deila reynslu inni, lært um tölvur, 
hvernig hægt er a  hafa samskipti um veraldarvefinn og svo framvegis. a
sem ú getur gert er ekki endilega a  sem ig hefur alltaf langa  til a  gera 
e a hefur áætla  a  gera en ú getur samt lifa  til fullnustu. etta veltur á 
vi horfum ínum og hugmyndaflugi! 

A TAKA JÁKVÆ A AFSTÖ U

A  lifa me  MND felur í sér sífelldar breytingar og persónluega áskorun. A
sætta sig vi á sta reynd a ú ert me  alvarlegan og ólæknandi 
hrörnunarsjúkdóm felur ekki í sér a ú urfir a  gefast upp og bí a
a ger arlaus. a  felur fremur í sér a ú haldir áfram a  gera eins miki  og 
ú getur og skorir á tíma inn og orku til ess a  halda sem mestum 

lífsgæ um og sjálfstæ i.

Líkamleg áhrif MND eru breytileg frá einum til annars líkt og hra i
breytinganna. annig er a  til lítils a  hafa áhyggjur af framtí inni, framtí
sem vi  höfum enga stjórn á.  a  má frekar segja a  vi  högnumst á ví a
njóta dagsins í dag. 

a  mun au vita  koma fyrir a ér lí ur illa yfir ví a  geta ekki gert allt a
sem ú varst vanur, en a  er betra a  halda eins e lilegum lífsstíl og hægt 
er. Sérstaklega mikilvægt er a  tryggja a  allir innan fjölskyldunnar haldi sínum 
hlutverkum ó a  úrvinnsla á daglegum verkefnum krefjist ess a
hlutverkaskipan ri list. 

TILFINNINGAR OG ÁHYGGJUR

a  getur veri  a ér finnist gott a  tala um tilfinningar ínar og áhyggjur 
vi  einhvern sem tilheyrir ekki nánustu fjölskyldu. Náinn vinur, skilningsríkur 


