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1. Inngangur: Hvað er AHC?
AHC stendur fyrir Alternating Hemiplegia of Childhood sem er sjaldgæfur 

taugasjúkdómur sem lýsir sé með lömunarköstum þar sem einstaklingurinn 

lamast öðrum megin eða báðum megin líkamanns.  Einnig fylgja köstunum 

krampar í útlimum, augntif og flogaveiki.  AHC hefur mjög mikil áhrif á daglegt 

líf sjúklingsins þar sem ýmiskonar áreiti kemur köstunum af stað.  

AHC hefur slæm áhrif á andlegan og líkamlegan þroska. Í dag eru um 800 ein-

staklingar greindir með AHC í heiminum en gert er ráð fyrir því að 8000 einstak-

lingar séu með AHC og því eru rúmlega 7000 manns ranglega greindir í dag.

MARKMIÐ VERKEFNISINS:

Að kynna AHC með það að markmiði að finna þá 7000 sjúklinga sem eru ranglega 

greindir í heiminum svo að þeir fái rétta meðferð.  Að flýta fyrir rannsóknum á 

AHC og að stuðla að betri stuðningi við AHC sjúklinga.



2. Saga/uppbygging
Farið verður yfir sögu AHC frá því að sjúkdómurinn uppgötvaðist árið 

1971. Rauði þráðurinn gegnum myndina er líf Sunnu Valdísar Sigurðar-

dóttur sem er eini AHC sjúklingurinn á Íslandi.

Fylgst verður með Sunnu Valdísi í hennar daglega lífi. Hvernig sjúkdómur-

inn hefur áhrif á hana og hennar fjölskyldu.  Farið verður með henni til 

Minneapolis þar sem hún hittir helstu AHC sérfræðinga í heiminum.  Við-

töl verða við helstu sérfræðinga um AHC og einnig við fjölskyldurnar sem 

gegnt hafa lykilhlutverki í því að berjast fyrir rannsóknum á AHC. 

https://www.youtube.com/watch?v=5vH-6C6AIGA&list=-

UUKJ4ndtPbGPVCuv2Cn0CqRw

Gert er ráð fyrir því að myndin verði um 40 mínútna löng.

http://yotube.com/wathch%3Fv%3D5vH-6C6AIGA%26list%3DUUKJ4ndtPbGPVCuv2Cn0CqRw
http://yotube.com/wathch%3Fv%3D5vH-6C6AIGA%26list%3DUUKJ4ndtPbGPVCuv2Cn0CqRw


3. Aðstandendur: 
ÁGÚSTA FANNEY SNORRADÓTTIR Kvikmyndagerðarkona útskrifaðist 

árið 2013 úr kvikmyndagerð og sjónvarpsframleiðslu í USA. Hún hefur 

unnið í hinum ýmsu verkefnum fyrir sjónvarp og kvikmyndir jafnt í 

Bandaríkjunum sem og á Íslandi. Hér á landi má nú síðast nefna íslensku 

þáttaröðina Hið blómlega bú þar sem hún vann við kvikmyndatöku og 

klippingar. Ágústa Fanney starfaði einnig sem tökumaður hjá sjónvarps-

stöðinni SCVTV í Los Angeles, ásamt því að vinna við tökur á nýjum sjón-

varpsþáttum sem nú eru í vinnslu. Hún hefur gert tvær stuttmyndir um 

AHC og verður upptökustjóri, leikstjóri og klippari í þessu verkefni. 

SIGURÐUR HÓLMAR JÓHANNESSON formaður AHC samtakana vinnur 

að verkefninu fyrir hönd AHC samtakana sem er framleiðandi. Sigurður 

er faðir Sunnu Valdísar hann er flugumferðarstjóri að mennt og vinnur 

hjá Isavia sem aðalvarðstjóri í Flugstjórnarmiðstöðinni. Sigurður Hólmar 

er formaður AHC samtakana á Íslandi, formaður AHC Sambands Evrópu, 

moderator fyrir AHC International Alliance og situr einnig í ýmsum 

stjórnum og nefndum er varða hagsmuni AHC sjúklinga og sjúklinga 

með aðra sjaldgæfa sjúkdóma.

ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON Listamaður er vel þekktur á Íslandi enda einn 

af okkar albestu leikurum.  Ólafur Darri hefur nýlega leikið í Hamlet í 

Borgarleikhúsinu hann lék aukahlutverk í Banshee sem er einn vinsæl-

asti sjónvarpsþáttur í USA, hann lék aukahlutverk í True Detectives og í 

Walk among the tombstones sem kemur út á þessu ári einnig lék hann 

stórt hlutverk í The secret life of Walter Mitty. Ólafur Darri verður sögu-

maður í heimildarmyndinni, einnig er hann verndari AHC samtakana og 

hefur verið ötull stuðningsmaður Sunnu Valdísar og AHC samtakana um 

árabil. Hérna er að finna lista yfir helstu hlutverk Ólafs Darra á IMDB.

http://www.imdb.com/name/nm0959963/

http://www.imdb.com/name/nmo959963/


4. Undirbúnings-,  
töku- og eftirvinnsluáætlun

Heimildarmyndin verður tekin upp á Íslandi og í Bandaríkjunum og eru 

áætluð lok verkefnisins 15 febrúar 2015.  Undirbúningstímabili er lokið og 

tökur hafa þegar byrjað.  Reiknað er með að tökum verði lokið október og 

eftirvinnsla taki 3-4 mánuði.

5. Kostnaðaráætlun
Áætlaður kostnaður við heimilidarmyndina er 5.130.000 kr. 

Kostnaðaráætlun liggur fyrir sé þess óskað

6. Markaðs- og  
kynningaráætlun

AHC Alliance, www.ahcia.org og AHC Federation of Europe www.ahcfe.eu 

munu sjá um að dreifa myndinni á öll AHC samtök í heiminum sem munu 

svo kynna myndina fyrir sjónvarpsstöðvum í sínu heimalandi. Myndinni 

verður svo dreift innan samfélags um sjaldgæfa sjúkdóma um allan heim.  

Einnig er gert ráð fyrir að myndin verði send á kvikmyndahátiðir stutt-

mynda og heimildamynd í Evrópu og Bandaríkjunum. 

Gert er ráð fyrir þýðingu á heimildarmyndinni á amk 8 tungumálum.  

Frönsku, spænsku, ítölsku, þýsku, hollensku, íslensku, Pólsku og dönsku.

http://ahcfe.eu


SIGURÐUR HÓLMAR JÓHANNESSON 
Formaður AHC samtakana

Sími: 898 9097

ahc@ahc.is

www.ahc.is 
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