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Tillaga að svari við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs til 
ríkisstjórna á Norðurlöndum um ADHD 
 

 

1. Skrifleg fyrirspurn Norðurlandaráðs 
 
Oddný G. Harðardóttir (Sf), þingmaður Norðurlandaráðs, beindi 
eftirfarandi fyrirspurn (E 5/2019) til ríkisstjórnanna á 
Norðurlöndum hinn 3. maí 2019:  
 
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?  
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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?  
 
 
2. Svör norrænu ríkisstjórnanna 
 
Ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum veita eftirfarandi svar við hinni 
skriflegu fyrirspurn. 
 
Skilyrði fyrir lögreglunámi, starfsnámi í lögreglufræðum og loks 
atvinnu hjá lögreglunni eru í tilviki þeirra sem hafa verið greindir 
með ADHD mismunandi milli norrænu landanna. Sameiginlegt 
er þó með löndunum að þeir sem glíma við ADHD mæta eða 
geta mætt takmörkunum.  
 
Í Svíþjóð og Noregi er umsækjendum um lögreglunám synjað 
hafi þeir verið greindir með ADHD. Í Noregi eru engar beinar 
takmarkanir á að fólk með ADHD fái vinnu við löggæslustörf. Til 
að fá stöðu sem lögreglumaður í Noregi verður umsækjandinn þó 
að hafa lokið lögreglunámi. 
 
Í Danmörku, Finnlandi og á Íslandi gengst hver og einn 
umsækjandi um lögreglunám undir heilbrigðismat. Að loknu 
slíku mati er tekin ákvörðun um hvort umsækjandi með ADHD sé 
hæfur til að hefja lögreglunám og síðar starfa sem 
lögreglumaður.  
 
Hér að neðan er skilyrðum hvers lands nánar lýst.  
 
Í Danmörku fer fram persónubundið mat á umsækjendum um 

lögreglunám með tilliti til þess hvort þeir séu líklegir til að geta 

tileinkað sér námið og starfað sem lögreglumenn. Matið er í höndum 

læknis eða fer fram samkvæmt leiðbeiningum hans. Lagt er mat á 

andlegan stöðugleika og jafnvægi umsækjandans þar sem 

einstaklega mikilvægt er að lögreglumenn bregðist alltaf rétt við, 
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einnig við erfiðar aðstæður. Þar sem hætta er talin á að fyrri 

geðrænum sjúkdómum eða röskun fylgi erfiðleikar eða bakslag á sá 

sem hefur verið greindur með ADHD oft erfitt með að fá samþykki við 

slíkt mat. Þetta á einnig við um þá sem hafa verið úrskurðaðir 

heilbrigðir.  

 
Í Finnlandi sætir enginn sem hefur verið greindur með ADHD 
neinni skilyrðislausri takmörkun fyrir upptöku í lögreglunám, 
starfsnám eða ráðningu til lögreglunnar. Hæfi hvers umsækjanda 
fyrir sig er metið. Hvort sá sem greindur hefur verið með ADHD 
geti stundað námið eða starfsnámið veltur alfarið á hve alvarleg 
einkenni hans eru og hvernig hann svarar meðferð.  
 
Á Íslandi má synja umsækjanda með ADHD um lögreglunám 
jafnvel þótt hann fái lyfjameðferð við ADHD. Matið er þó 
persónubundið á grunni vottorðs frá sérfræðilækni. Þetta mat 
hefur þar af leiðandi einnig áhrif á möguleikana til að stunda 
starfsnám og fá stöðu sem lögreglumaður.  
 
Í Noregi getur sá sem hefur verið greindur með ADHD ekki hlotið 
inngöngu í lögreglunámið þótt viðkomandi sæti lyfjameðferð. 
Þetta er í samræmi við leiðbeinandi reglur Lögregluháskólans um 
mat á læknisfræðilegum skilyrðum fyrir upptöku. Umsækjanda 
sem fellur ekki lengur undir skilgreiningar fyrir greiningu á 
ADHD, hafi hann t.a.m. fengið ranga greiningu áður, verður ekki 
synjað um upptöku í Lögregluháskólann af þeirri ástæðu. ADHD-
greining kemur ekki í veg fyrir upptöku í meistaranám í 
lögreglufræðum eða í stjórnun innan lögreglunnar sem boðið er 
upp á í Lögregluháskólanum. Slík námskeið geta einnig þeir sótt 
sem ekki hafa lögreglunám að baki.  
 
Í Svíþjóð hefur Ríkislögreglustofnunin (sæ. Polismyndigheten) 
ályktað að þeir sem greindir eru með heila- og taugasjúkdóm 
eins og ADHD séu ekki hæfir til að fá inngöngu í lögreglunám eða 
verða lögreglumenn. Stofnunin byggir ályktun sína á því hve 
lögreglustarfið er krefjandi. Með því að sá kemst ekki inn í 
lögreglunám í Svíþjóð sem hefur verið greindur með ADHD getur 
sá hinn sami heldur ekki stundað starfsnámið eða fengið stöðu 
sem lögreglumaður í Svíþjóð.  
 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar hafa 

samþykkt þetta svar.  
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