
SKRIFLEG FYRIRSPURN 

 

 

 

 

Málsnúmer 19-00118-3 

 

 

E 5/2019  

 

Fyrirspyrjandi Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 
 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 

Skrifleg fyrirspurn um ADHD 
Á liðnum árum hefur þekkingu okkar á ADHD fleygt fram, úrræðum fólks með ADHD 

fjölgað og fordómar samfélagsins eru sem betur fer á undanhaldi. Það sem áður var 

talið barnasjúkdómur er nú viðurkennt sem meðfædd taugaþroskaröskun en ekki 

sjúkdómur, og vitað er að 3–5% fullorðinna glímir við einkenni ADHD alla sína ævi. 

Ekki síst á þetta við um Norðurlönd sem að mörgu leyti hafa verið í fararbroddi hvað 

þessi mál varðar. Engu að síður glímir fólk með ADHD enn við fordóma og hindranir 

víða í okkar norrænu velferðarsamfélögum, ekki síst fullorðnir sem eiga mun erfiðara 

með að fá skilning og viðurkenningu á aðstæðum sínum en börn. Þetta á ekki síst við 

þegar kemur að vinnumarkaði og möguleikum til náms en þar, líkt og annars staðar í  

samfélaginu, ætti fólk með ADHD að eiga nákvæmlega sömu möguleika og sama rétt 

og aðrir þegnar norrænna samfélaga, enda ekkert í ADHD greiningunni sem réttlætir 

að þessi hópur sé settur skör lægra. 

 

Að gefnu tilefni er eftirfarandi fyrirspurn beint til ríkisstjórna Norðurlanda: 

1) Hvaða áhrif, ef einhver, hefur jákvæð niðurstaða úr ADHD greiningu á 

möguleika einstaklings til að uppfylla skilyrði til að hefja nám í lögregluskóla 

og/eða til starfsréttinda í lögreglufræðum (e. Police Science)? Breytir 

einhverju þar um ef viðkomandi nýtur eða hefur notið viðurkenndrar ADHD 

lyfjameðferðar? 

2) Hvaða áhrif, ef einhver, hefur jákvæð niðurstaða úr ADHD greiningu á 

möguleika einstaklings til að uppfylla í framhaldinu skilyrði fyrir starfsnámi? 

Breytir einhverju þar um ef viðkomandi nýtur eða hefur notið viðurkenndrar 

ADHD lyfjameðferðar? 

3) Hvaða áhrif, ef einhver, hefur jákvæð niðurstaða úr ADHD greiningu á 

möguleika einstaklings til að uppfylla skilyrði um starf innan lögreglunnar, 

hvort heldur við umsókn um starf eða eftir ráðningu? Breytir einhverju þar um 

ef viðkomandi nýtur eða hefur notið viðurkenndrar ADHD lyfjameðferðar? 
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