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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
 

um greiningu á athyglisbresti með ofvirkni og 

lyfjagjöf til barna og ungmenna á 

Norðurlöndum 

1. Tillaga nefndarinnar 

 

 Velferðarnefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að þróa frekari þekkingu á Norðurlöndum á langtímaáhrifum 

lyfjagjafar og sálfélagslegrar meðferðar við athyglisbresti með 

ofvirkni (ADHD) 

 

að þróa samnorrænar verkreglur um greiningu og meðferð ADHD  

 

að hvetja til þess að ADHD-rannsókninni í Noregi, sem er einstök á 

heimsvísu, verði fram haldið haustið 2012 og niðurstöður gerðar 

aðgengilegar fyrir norrænu löndin, Grænland, Færeyjar, 

Álandseyjar og aðra 

 

að kortleggja orsakir þess að svo mikill munur er á lyfjagjöf á 

Norðurlöndum, og þróa og nota heilbrigðisskrár svo hægt sé að 

fylgjast með þróun og stefnum í greiningu og meðferð 

 

að halda norræna ráðstefnu um greiningu og lyfjameðferð við 

athyglisbresti með ofvirkni/ADHD  

2. Aðdragandi 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Athyglisbrestur með ofvirkni 

Fulltrúar í velferðarnefnd hafa lengi haft áhyggjur af mikilli fjölgun ADHD-

greininga og aukinni lyfjagjöf til barna og ungmenna á Norðurlöndum. 
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Einnig er mörgum spurningum ósvarað um flókin vandamál sem tengjast 

mati og meðferð barna og ungs fólks með ADHD.  

Með þessari nefndartillögu vill velferðarnefndin leggja áherslu á alvöru 

málsins gagnvart norrænum ríkisstjórnum, Grænlandi, Færeyjum og 

Álandseyjum og stuðla að því þetta krefjandi vandamál verði tekið til 

umfjöllunar og að gripið verði til frekari aðgerða á mörgum sviðum þessa 

málaflokks eins fljótt og auðið er.  

 

Lýsing á ADHD og vandamálum sem tengjast ADHD 

ADHD/Athyglisbrestur með ofvirkni er greining sem einkennist af ofvirkni, 

hvatvísi og athyglisbresti umfram það sem við má búast fyrir tiltekinn 

aldur. ADHD getur verið alvarlegur geðrænn sjúkdómur sem 2-5% barna 

á skólaaldri á heimsvísu þurfa að glíma við. Þó foreldrar gefi snemma til 

kynna áhyggjur af atferli barns síns, líða að meðaltali fjögur ár þar til 

greining hefst og gripið er til úrræða. Þá eru börnin yfirleitt byrjuð í skóla 

og mörg þeirra hafa þróað verulegar fylgiraskanir. Að minnsta kosti 50% 

barna með ADHD eiga við fylgiraskanir að stríða. Oftast eru það 

hegðunarvandamál (mótþróaröskun hjá yngri börnum, að hluta til alvarleg 

hegðunarfrávik hjá eldri börnum), tilfinningalegir erfiðleikar (kvíði, 

þunglyndi) og mál- og námsörðugleikar.  

 

Álitið er að orsakir ADHD séu oftast taugafræðilegs eðlis og að miklu leyti 

arfgengar. Margir erfðavísar sem hver um sig hafa lítil áhrif eru taldir eiga 

hlut að máli. Reyndar er of lítið vitað um orsakirnar, t.d. um þýðingu 

aðstæðna á meðgöngu, líffræðilega áhættuþætti (eiturefni úr umhverfinu, 

nikótín og áfengi, næringu), sálfélagslega þætti í barnæsku og hvernig 

samspili þessara þátta og erfða er háttað. 

 

ADHD getur haft alvarlegar langtímaafleiðingar fyrir félags- og 

námsþroska. Umtalsvert hlutfall öryrkja er ungt fólk með ADHD og 

ástandinu fylgir aukin áhætta á öðrum geðrænum vandamálum, 

eiturlyfjaneyslu og afbrotum. ADHD skapar því mikið álag fyrir sjúklinga, 

aðstandendur og samfélagið yfirleitt.  

 

Lyfjameðferð við ADHD, bæði hjá börnum og fullorðnum, hefur aukist 

töluvert á Norðurlöndum og annars staðar á Vesturlöndum undanfarna tvo 

áratugi. Í nýbirtri rannsóknarskýrslu sem byggir á norrænum lyfjaskrám 

frá árinu 2007 kemur fram að verulegur munur er á notkun lyfja við ADHD 

á Norðurlöndum. Í Finnlandi var hlutfallið lægst, þ. e. 1,2/1000 íbúa voru 

meðhöndlaðir með ADHD-lyfjum, en á Íslandi voru 10 sinnum fleiri, eða 

12,5/1000 íbúa, meðhöndlaðir með ADHD-lyfjum. Einnig er mikill munur á 

fjölda lyfjameðferða milli svæða í löndunum. Samkvæmt nýjum tölum frá 

norsku sjúklingaskránni er einnig mikill munur á milli fylkja á hlutfalli íbúa 

sem greindir eru með ADHD.  

 

Velferðarnefndinni er ljóst að óvíst er hvort fjölgun ADHD-tilfella er 

raunveruleg eða hvort þetta er merki um breytta framkvæmd 

heilbrigðisþjónustu. Enn er óljóst hvers vegna svo mikill munur er á milli 

landa og svæða á greiningu og lyfjagjöf vegna ADHD.  

 

Alls staðar á Norðurlöndum eru til góðar heilbrigðisskrár með upplýsingum 

um ávísanir á lyf og um greiningar og ástæður fyrir tilvísunum. Því er 

hægt að rannsaka og fylgjast með breytingum á framkvæmdinni á 

Norðurlöndum. 

 

Greining og kynjaskipting 

Langtum fleiri drengir en stúlkur greinast með ADHD. Í klínískum 

rannsóknum eru greindir allt að tíu drengir fyrir hverja stúlku, en 

kynjaskiptingin í lýðgrunduðum rannsóknum er þrír drengir fyrir hverja 

stúlku. Þennan mun, sem fer vaxandi samkvæmt klínískum rannsóknum, 

má að hluta til skýra með því að drengir eigi frekar en stúlkur við 

hegðunarvanda að stríða, auk ADHD, og séu því oftar sendir í greiningu. 
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Stúlkur með ADHD glíma oftar en drengir við athyglisbrest og hafa síður 

hegðunarvandamál, og ADHD uppgötvast því síður hjá þeim. Lítið er vitað 

um ástæður þessarar kynjaskiptingar. 

 

ADHD á fullorðinsaldri 

Til skamms tíma var litið svo á að ADHD væri sjúkdómur sem einungis 

börn og ungt fólk ættu við að stríða. Til eru rannsóknir um það hvernig 

sjúklingum með ADHD farnast á fullorðinsárum. U.þ.b. 60% þeirra sem 

greindir eru í barnæsku hafa veruleg einkenni sem fullorðnir en 90% 

virðast einnig eiga við ýmis önnur vandamál að stríða, þó þau uppfylli ekki 

greiningarviðmið ADHD. Samkvæmt norskum rannsóknum eru u.þ.b. 30% 

fanga með ADHD, eða hafa verið með það. Tvær nýjar rannsóknir sýna að 

færri en 25% fólks með ADHD hafa tekjur af venjulegri vinnu, en hlutfallið 

er um 78% meðal íbúanna í heild. Ef einstaklingur með ADHD hefur fengið 

lyfjameðferð á barnsaldri eykur það líkur á að viðkomandi hafi tekjur af 

venjulegri vinnu. Algengustu fylgiraskanir hjá fullorðnum með ADHD eru 

þunglyndi (38%), vímuefnaneysla (28%) og áfengisneysla (23%). Fjölgun 

barna sem fá ADHD-lyf er tiltölulega nýtilkomin og ekki hafa verið gerðar 

eftirfylgnirannsóknir sem sýna að lyfjameðferð dragi úr slíkum alvarlegum 

fylgivandamálum. 

 

Greining og meðferð ADHD 

Til eru opinberar verkreglur eða leiðbeiningar um greiningu og meðferð við 

ADHD í hverju landi fyrir sig og í Evrópu. Þær eru nokkuð svipaðar. Í 

Noregi eru til „Leiðbeiningar um greiningu og meðferð ADHD“ sem Félags- 

og heilbrigðisstofnun (Sosial- og helsedirektoratet) gaf út á árinu 2005, en 

þær hafa verið endurskoðaðar mörgum sinnum. Hér á eftir fara helstu 

þættir leiðbeininganna: 

 

 Í greiningu ADHD felst kortlagning einkenna (umfang og tíðni), að 

hve miklu leyti einkennin skerða færni sjúklingsins á mikilvægum 

sviðum lífsins, hversu lengi einkennin hafa varað (minnst 6 

mánuðir) og hvenær þau hófust (fyrir sjö ára aldur).  

 

Einnig er mjög mikilvægt að útiloka aðrar hugsanlegar orsakir 

einkenna, eins og þroskahömlun/einhverfu, önnur geðræn 

vandamál (psykose), eða alvarleg sálfélagsleg atvik (ofbeldi, skort 

á umönnun, annað). Því þarf rannsóknin að vera víðtæk, afla þarf 

upplýsinga frá fleiri aðilum og nota ólíkar aðferðir. Einnig þarf að 

gera prófanir á skynúrvinnslu til að kortleggja hugsanleg sértæk 

eða almenn vandamál varðandi námserfiðleika/þroskafrávik. 

 

 Meðferð á að byggja á gagnreyndum aðferðum. Öll meðferð á að 

hefjast á fræðslu um ástandið til foreldra, kennara og sjúklings 

(psykoedukasjon). Þetta er þáttur í meðferðinni og hefur reynst 

hafa jákvæð áhrif á breytingarferlið. Jafnframt hafa flest börn 

gagn af mismunandi sálfélagslegum/hegðunarmiðuðum úrræðum, 

eins og til dæmis foreldrafærninámskeiðum (Parent Management 

Training – PMT). Með slíkum úrræðum má skapa yfirsýn og 

skipulag fyrir barnið. Þessi úrræði eiga þó best við 

hegðunarvanda. Rannsóknir á meðferðaraðferðum hafa sýnt að 

úrræði á borð við PMT geta haft góð áhrif á ADHD-einkenni hjá 

yngri börnum (undir sjö-átta ára aldri), en áhrif á eldri börn 

beinast að hegðunarvanda frekar en kjarnaeinkennum ADHD.  

 

 Mælt er með lyfjameðferð (í Evrópu) þegar úrræði sem beinast að 

hegðun hafa ekki áhrif. Fyrir sum börn með mjög sterk ADHD-

einkenni mun lyfjameðferð verða fyrsti kostur; ef athyglisbrestur 

og óróleiki eru á háu stigi nýtast hegðunarmiðuð úrræði ekki. (Í 

Bandaríkjunum er lyfjameðferð oft fyrsti kostur í kjölfar ADHD-

greiningar.)  
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Lyfjameðferð á aldrei að vera eina meðferðarúrræðið, og hún 

krefst eftirfylgni og eftirlits með áhrifum og aukaverkunum. Mjög 

oft þarf að leiðrétta skammtastærð.  

 

Lyfjameðferð 

Algengust er meðferð með efninu metýlfenídat sem örvar miðtaugakerfið 

og er virka efnið meðal annars í Rítalíni og Concerta. Fjöldi rannsókna 

hefur verið gerður á áhrifum metýlfenídats á börn með ADHD. Samkvæmt 

þeim gagnast þessi lyf að minnsta kosti 70% barna með ADHD, en þau 

draga úr einkennum ADHD; einbeiting eykst og það dregur úr óróleika og 

hvatvísi.  

 

Mörg eldri börn og unglingar segja sjálf frá góðum áhrifum. Í stórri 

rannsókn þar sem lyfjameðferð með náinni eftirfylgni var borin saman við 

stranga sálfélagslega meðferð, blandaða meðferð sem fól í sér báða þessa 

þætti, og hóp sem naut venjulegrar heilbrigðisþjónustu, kom fram að 

lyfjameðferð hafði umtalsvert betri áhrif en sálfélagsleg meðferð, þó hún 

væri mjög ströng. Þar er átt við áhrif á kjarnaeinkenni ADHD. 

Sálfélagslega meðferðin sýndi góð áhrif á fylgiraskanir eins og 

hegðunarvanda, félagslega erfiðleika og námserfiðleika.  

 

Lítil þekking á langtímaáhrifum lyfjameðferðar 

Lítið er þó vitað um langtímaáhrif lyfjameðferðar. Samkvæmt nýjum 

rannsóknum eykur hún ekki hættu á alvarlegum hjartasjúkdómum eða 

háum blóðþrýstingi. Aukin hætta á skyndidauða vegna ADHD-lyfja hefur 

einnig verið afsönnuð. Ýmislegt bendir til að dregið geti úr hæðarvexti 

barna (allt að einum sentimetra á ári) á meðan á lyfjagjöf stendur, en það 

virðist ganga til baka þegar barnið verður fullorðið. Lystarleysi getur orðið 

til þess að börn þyngist ekki í byrjun lyfjameðferðar en ekki til lengri tíma.  

 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að lyfjameðferð í barnæsku dragi úr 

áhættu á vímuefnaneyslu síðar í lífinu. Langtímaáhrif ADHD-lyfja á svið 

eins og nám, félagslega færni og geðheilsu hafa ekki verið rannsökuð. 

 

Svið fyrir frekari rannsóknir og þekkingarmyndun 

ADHD getur orðið alvarlegur geðrænn sjúkdómur með víðtækum 

fylgiröskunum ef ekki er tekið á honum. Góð, örugg og skilvirk 

meðferðarúrræði krefjast frekari þekkingar á orsakasamhengi, þ.m.t. 

áhættuþáttum varðandi fylgiraskanir, og um þróunarferli. 

Velferðarnefndinni er ljóst að rannsóknir fram að þessu benda til að 

sálfélagsleg úrræði henti einkum yngstu börnunum, en að í dag sé skortur 

á þróuðum aðferðum til að greina ADHD með öruggum hætti hjá börnum 

á leikskólaaldri. Að mati velferðarnefndarinnar er nauðsynlegt að auka 

þekkingu á einkennum sem greina á milli ADHD og eðlilegrar mikillar 

virkni hjá ungum börnum.  

 

Enn fremur þarf að rannsaka orsakir mismunandi fjölda tilfella og úrræða, 

bæði milli svæða í löndunum og á milli landa. Norrænu löndin eru að 

mörgu leyti lík, efnahagslega og menningarlega, og ekki ástæða til að 

ætla að erfðafræðilegur munur útskýri hinn mikla svæðisbundna mun. 

Einnig þarf að rannsaka hvernig stendur á fjölgun greindra tilfella sem fá 

meðferð.  

 

Velferðarnefndin leggur áherslu á mikilvægi þess að tryggja að rétt börn 

og ungt fólk (fullorðnir) séu greind og fái meðferð, og að meðferðin sé 

ekki veitt einstaklingum sem eru ekki með ADHD en hafa einkenni sem 

tengjast öðrum ástæðum og eiga að fá önnur meðferðarúrræði.  

Þekkingar á langtímaáhrifum meðferðar, bæði lyfjameðferðar og 

sálfélagslegrar, er hægt að afla á grundvelli heilbrigðisskráa í norrænu 

löndunum.  
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Velferðarnefndinni er ljóst að mikil þörf er fyrir frekari þekkingu á áhrifum 

á kjarnaeinkenni og þróun fylgiraskana til lengri tíma, hugsanlegum 

langtíma aukaverkunum, og áhrifum á færni, bæði félagslega og til náms 

og starfa.  

 

Norska ADHD-rannsóknin í Móðir og barn-rannsókninni (MoBa)  

Í Noregi er verið að vinna stórt rannsóknarverkefni um ADHD sem getur 

veitt svör við mörgum spurningum varðandi ADHD. Þetta verkefni hefur 

verið í gangi síðan árið 2007, og er einstakt á heimsvísu því það er 

lýðgrundað, en flestar rannsóknir á ADHD byggja á klínísku úrtaki. 

Verkefnið byggir á framskyggnum upplýsingum um móður og barn frá 

fæðingu, þ.e.a.s. upplýsingum um atburði sem safnað er áður en vitað er 

hvort um sjúkdóm er að ræða, en flestar rannsóknir byggja á 

afturskyggnum upplýsingum sem aflað er með viðtölum eftir á; þ.e.a.s. 

upplýsingum sem byggja á minni eftir að sjúkdómurinn er kominn í ljós. 

Enn fremur eru skráðar upplýsingar um móður og barn með reglulegu 

millibili eftir fæðingu og til eru lífsýni úr barni og báðum foreldrum (sem 

gerir kleift að rannsaka orsakaþætti).  

 

Þessi rannsókn er kölluð „The Norwegian longitudinal ADHD Cohort Study“ 

(ADHD-rannsóknin) og er lýðgrunduð eftirfylgnirannsókn sem miðar að því 

að afla þekkingar um orsakir, þróun og snemmkomin einkenni ADHD, sem 

er nauðsynlegt fyrir þróun greininga, úrræða og meðferðar. 

 

Verkefnið er samstarfsverkefni milli Lýðheilsustofnunarinnar (FHI) og 

Háskólasjúkrahússins í Ósló HF (OUS). Verkefnið byggir á norsku Móður 

og barn-rannsókninni (MoBa). MoBa er lýðgrunduð rannsókn sem fylgir 

u.þ.b. 108.000 meðgöngum fram að fæðingu og uppvexti barnsins eftir 

fæðingu. Í MoBa fylla foreldrar út spurningalista um sig og barnið á 

tilteknum tímapunktum á meðgöngunni og eftir fæðingu. Upplýsingarnar 

eru m.a. um líkamlega og andlega heilsu, mataræði og næringu, 

sálfélagslegar aðstæður og félags- og efnahagslega þætti. Þar eru einnig 

upplýsingar um þroska, hegðun og skapferli barnsins. Faðirinn tekur þátt í 

um 80% rannsóknarinnar. Blóðsýni eru tekin úr móður, föður og barni, 

þvagsýni úr móður, og barnatennur barnsins eru skoðaðar þegar þau eru 

um það bil sjö ára. 

 

ADHD-rannsóknin tekur við börnum frá MoBa þegar þau verða þriggja ára 

og hefur nú þegar framkvæmt nákvæmar klínískar rannsóknir á 1200 

börnum. Áætlað er að fylgja þessum börnum þegar þau verða átta ára, frá 

haustinu 2012. Eftirfylgnirannsókn á svo mörgum börnum mun auka 

þekkingu á snemmkomnum einkennum ADHD og öðrum geðröskunum hjá 

börnum. Enn fremur mun þetta verkefni stuðla að betri og hlutlægari 

viðmiðum um kortlagningu og ákvörðun greiningar ungra barna.  

 

Meðal viðfangsefna verkefnisins eru: 

 

1. Orsaka- eða áhættuþættir:  

 Tengsl aðstæðna á meðan á meðgöngu stendur (áfengisneysla, 

reykingar, umhverfiseitur) við þróun ADHD hjá barninu 

 Þýðing ADHD-einkenna og/eða annarra geðraskana hjá foreldri  

 Þýðing sálfélagslegra aðstæðna í uppvexti og þróun ADHD 

 Tengsl erfða og umhverfis í þróun ADHD 

 

2. Tengsl ADHD og annarra þátta snemma á skólaaldri: mál- og 

námsörðugleika, virkni í skóla og félagslegrar virkni  

 

3. Þroskaferill frá barnæsku og greining merkja um sjúkdóm/raskanir 

 

4. Tengdar rannsóknir til að fylgjast með algengi og meðferð ásamt 

þróun um lengri tíma. Tenging milli ADHD-rannsóknarinnar og Norsku 

sjúklingaskrárinnar og lyfseðlaskráningar gerir kleift að rannsaka 
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einkenni, annars vegar hjá börnum sem greinast með ADHD og hins 

vegar börnum sem ekki fá slíka greiningu en hafa veruleg einkenni, 

ásamt rannsókn á eðlilegu ferli hjá börnum sem fá lyfjameðferð og 

þeim sem ekki fá lyfjameðferð en e.t.v. aðra meðferð 

 

5. Þróun aðferða til að kortleggja og greina ADHD og aðrar geðraskanir á 

leikskólaaldri, ásamt aðferðum til að fylgjast náið með börnum með 

einkenni sem valda áhyggjum 

 

6. Niðurstöður til lengri tíma: m.a. varðandi vímuefnanotkun og varðandi 

námsárangur og menntun 

 

Verkefnið er einstakt vegna þess að það byggist á rannsókninni um móður 

og barn. Það, ásamt nákvæmri klínískri rannsókn á mörgum tímapunktum, 

gerir það að verkum að þessi rannsókn er sú eina sem aflar svo mikilla 

upplýsinga um geðheilsu og þroska, líkamlega heilsu, mataræði og 

næringu, lífsýni, frá því fyrir fæðingu og um foreldra og barn.  

 

Að mati velferðarnefndarinnar getur slíkt verkefni haft verulegt norrænt 

notagildi varðandi fjölda spurninga um ADHD og einstaklinga, fjölskyldur, 

samfélagið og aðra. 

 

Verkefni annars staðar á Norðurlöndum 

Í Danmörku, Svíþjóð, á Íslandi og í Finnlandi er einnig unnið að 

rannsóknum þar sem fylgst er með börnum og ungu fólki um lengri tíma, 

sem meðal annars skapar tækifæri til að rannsaka ADHD. Þær eru yfirleitt 

minni í sniðum en norska rannsóknin, eða byggja ekki á jafn 

umfangsmiklum gögnum.  

 

Í Danmörku hefur verið gerð rannsókn, The Danish National Birth Cohort 

(DNBC), sem er sambærileg við norsku Móður og barn-rannsóknina. DNBC 

tekur til 100.000 meðgöngutilfella og fylgir móður og barni á meðan á 

meðgöngu stendur og eftir fæðingu með spurningalista. Einnig eru teknar 

blóðprufur úr móðurinni á meðan á meðgöngu stendur og úr barninu strax 

eftir fæðingu. Á grundvelli verkefnisins hafa verið birtar fræðigreinar um 

ADHD. Ekki er vitað um klíniskar eftirfylgnirannsóknir á börnum innan 

ramma DNBC. Upplýsingar um geðheilsu eru takmarkaðri, en DNCB-

rannsóknin er mikilvæg fyrir tengingu milli heilbrigðiskráa af ýmsum toga 

vegna rannsókna á orsökum ADHD og niðurstaðna til lengri tíma litið.  

 

Velferðarnefndin leggur áherslu á að öll norrænu löndin haldi góðar 

heilbrigðisskrár sem gera kleift að fylgja eftir tilvísun, greiningu og 

meðferð ADHD. Það er mikilvægt að koma á fót norrænu samstarfi sem 

byggir á þessum stóru rannsóknum á þessu sviði til að hámarka norrænt 

notagildi vegna heilsupólitískra ákvarðana sem teknar eru. 
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3. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur velferðarnefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að þróa frekari þekkingu á Norðurlöndum á langtímaáhrifum 

lyfjagjafar og sálfélagslegrar meðferðar við athyglisbresti með 

ofvirkni (ADHD) 

 

að þróa samnorrænar verkreglur um greiningu og meðferð ADHD  

 

að hvetja til þess að ADHD-rannsókninni í Noregi, sem er einstök á 

heimsvísu, verði fram haldið haustið 2012 og niðurstöður gerðar 

aðgengilegar fyrir norrænu löndin, Grænland, Færeyjar, 

Álandseyjar og aðra 

 

að kortleggja orsakir þess að svo mikill munur er á lyfjagjöf á 

Norðurlöndum, og þróa og nota heilbrigðisskrár svo hægt sé að 

fylgjast með þróun og stefnum í greiningu og meðferð 

 

að halda norræna ráðstefnu um greiningu og lyfjameðferð við 

athyglisbresti með ofvirkni/ADHD 
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