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Til de nordiske regeringer 
 

Til de nordiske regeringer 

Skriftligt spørgsmål om ADHD 
I de senere år har vi fået en meget større viden om ADHD, der findes flere løsninger 

for folk med ADHD og heldigvis er samfundets fordomme på retur. Det, som tidligere 

blev betragtet som en børnesygdom, er nu anerkendt som en medfødt neurologisk 

lidelse og ikke en sygdom, og man ved, at 3-5 % af alle voksne døjer med ADHD-

symptomer hele livet. Dette gælder ikke mindst i Norden, som i mange henseender 

har været førende på denne front. Ikke desto mindre møder folk med ADHD stadig-

væk fordomme og forhindringer mange steder i vores nordiske velfærdssamfund. 

Især voksne oplever at møde mindre forståelse og accept end børn. Dette gælder ik-

ke mindst i forbindelse med arbejdsliv og studier, men også andre steder i samfun-

det, hvor personer med ADHD burde have præcis samme muligheder og rettigheder 

som andre borgere i de nordiske samfund, da intet i ADHD-diagnosen retfærdiggør, 

at denne gruppe diskrimineres. 

 

I denne anledning rettes følgende spørgsmål til de nordiske regeringer: 

1) Hvilken effekt, om nogen, har en bekræftet ADHD-diagnose på individets 

muligheder for at kvalificere sig til at blive optaget på en politiuddannelse 

og/eller studere politividenskab (eng. Police Science) for at opnå erhvervs-

mæssige rettigheder? Har det nogen indflydelse, hvorvidt personen får eller 

har fået en anerkendt medicinsk behandling mod ADHD? 

2) Hvilken effekt, om nogen, har en bekræftet ADHD-diagnose efterfølgende på 

individets muligheder for at opfylde betingelser for praktik? Har det nogen 

indflydelse, hvorvidt personen får eller har fået en anerkendt medicinsk be-

handling mod ADHD? 

3) Hvilken effekt, om nogen, har en bekræftet ADHD-diagnose på individets 

muligheder for at opfylde betingelserne for at blive ansat inden for politiet, 

hvad enten det gælder jobansøgningen eller selve ansættelsen? Har det no-

gen indflydelse, hvorvidt personen får eller har fået en anerkendt medicinsk 

behandling mod ADHD? 

 

Reykjavík, den 3. maj 2019 

Oddný G. Harðardóttir (Sf)  

 


