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Efni: Umsögn um 338. Mál, þskj. 405 -  Stefna og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

ADHD samtökin telja ánægjulegt að málaflokknum sé gefinn tilhlýðilegur gaumur en á sama tíma hryggilegt 
að horfa upp á hve margt skortir í tillöguna.

ADHD samtökin telja að sú stefna sem birtist í þingsályktunartillögunni sé almenn og lítt eða ekki útfærð. 
Sama gildir um þær aðgerðir sem lagðar eru til samkvæmt tillögunni. ADHD samtökin telja þetta veikja 
tillöguna mjög og nauðsynlegt að útfæra aðgerðir miklum mun betur en gert er í tillögunni.

Þá vilja ADHD samtökin benda sérstaklega á veikleika þegar um er að ræða:
1) geðheilsuvanda sem snýr að einstaklingum með ADHD og fjölskyldum þeirra
2) brýnan vanda vegna biðlista eftir greiningum hjá börnum og fullorðnum
3) önnur meðferðarúrræði en lyf og fjölbreyttara val um úrræði fyrir einstaklinga með ADHD
4) fyrirkomulag vegna greininga og eftirfylgni
5) forvarnarstarf eða aðgerðir til að draga úr fordómum í garð einstaklinga með ADHD
6) úrræði eða aðgerðir sem nýtast einstaklingum með ADHD og fjölskyldum þeirra á landsbyggðinni
7) úrræði og aðgerðir í þágu refsifanga
8) stuðning við notendasamtök/hagsmunasamtök
9) eflingu Þroska og hegðunarstöðvar sem gegnir lykilhlutverki hvað varðar börn með geðheilsuvanda
10) fjármunir sem ætlaðir eru til aðgerða samkvæmt tillögunni

Um þingmálið, undirbúning og samráð
Fulltrúar ADHD samtakanna tóku virkan þátt í kynningarfundi sem efnt var til 17. október 2014 og buðu fram 
krafta sína í starfi einhverra þeirra fimm undirhópa sem settir voru saman til að fjalla um tiltekin atriði: 
Geðrækt, forvarnir, greiningu, meðferð og samstarf í nærumhverfi, viðkvæma hópa og geðfatlað fólk og 
fordóma.

ADHD samtökin fengu engan fulltrúa. Fulltrúar ADHD samtakanna voru heldur ekki kallaðir til samráðs hjá 
neinum þessara hópa, þó eindregnar óskir þar um hafi verið settar fram og vilja til þátttöku lýst. Frekara 
samráð við þann stóra hóp sem glímir við ADHD og fjölskyldur þeirra var því nákvæmlega ekkert.

Á sama tíma eru dæmi um sambærileg hagsmunasamtök sem fengu sjö fulltrúa í þessa fimm hópa, þ.e.a.s. 
fleiri en einn í hvern hópanna fimm. Þá eru dæmi um að samtök sem alls ekki sóttust eftir aðkomu, hafi verið 
kölluð til. í þeirri þingsályktunartillögu sem nú hefur verið lögð fram á Alþingi kristallast svo þessi vinnubrögð 
í þeirri einföldu staðreynd að þar er vikið EINU orði að ADHD.

Fjárfestum í einstaklingum með ADHD
Hér á landi má hæglega gera ráð fyrir að tíðni ADHD sé nálægt 5-10% hjá börnum og 4-5% meðal fullorðinna, 
eða varlega áætlað um 15-20.000 einstaklingar.

Fyrir utan þjónustu sem hinu opinbera er skylt að veita einstaklingum undir lögaldri hefur þessi stóri hópur 
takmarkað aðgengi að geðlæknum, lyfjum og niðurgreiðslu þar að lútandi. Öðrum úrræðum ervarla til að 
dreifa, nema á eigin kostnað, s.s. sálfélagsleg þjónusta. Hópurinn er afskiptur og þá stefnu virðist nú eiga að 
festa í sessi með þingsályktunartillögunni sem er til umræðu á Alþingi. Þessum stóra hópi er einfaldlega vikið 
til hliðar.

ADHD er í langflestum tilfellum meðfædd taugaþroskaröskun. Lengi hefur verið vitað að ADHD getur haft 
mikil áhrif á líf barna og unglinga og í seinni tíð jafnframt að ADHD hverfur ekki á fullorðinsárum, þó vissulega 
lærist mörgum að lifa með röskuninni.
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Einnig er vitað að því fyrr sem greining fæst og fjölbreytt úrræði standa til boða, þeim mun minni röskun 
verður á lífi hvers einstaklings og fjölskyldu hans. Jafnvel svo mjög að dæmið snúist við, að ADHD nýtist 
einstaklingnum til betra lífs og góðra verka.

Um leið þekkja menn nokkuð vel þann félagslega og hagræna kostnað sem einstaklingar og samfélagið bera 
ef ekki ergripið tímanlega inn í. Verstu dæmin upp á að horfa fyrirfinnast í fangelsum þessa lands eða hjá 
einstaklingum sem að ósekju voru stimplaðir illa gefnir og til lítils nýtir. Fyrir þennan hóp á ekkert að gera nú 
frekar en áður. Til dæmis glímir þó verulega stór hluti fanga við ADHD og annan geðheilsuvanda. Ekki er vikið 
einu orði að aðgerðum í þágu þessa hóps.

Tiltölulega einfaldar og hlutfallslega ódýrar aðgerðir, eru sennilega einhver besta fjárfesting sem hægt er að 
leggja í. Fjármunir sem varið er til slíkra hluta skila sér margfalt til baka.

Einu orði vikið að ADHD
Fyrir vikið skýtur heldur skökku við að í þingsályktunartillögunni er, eins og áður sagði, minnst einu orði á 
málefni tengd ADHD.

Á þrjátíu blaðsíðum er nákvæmlega einu sinni minnst á ADHD, n.t.t. að hjá Félags- og skólaþjónustu 
Snæfellinga séu tveir sálfræðingar í tæpum tveimur stöðugildum sem meðal annars sinna grunngreiningu 
vegna ADHD. Þar með er það upptalið.

Ekki liggur heldur fyrir hvernig þjóna á fólkinu í hinum dreifðu byggðum. Tillögur um aðgerðir miða meira eða 
minna að þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Þó er huggun harmi gegn að ekki er hægt að skera þar niður, þar 
sem geðheilbrigðisþjónusta er lítil sem engin á landsbyggðinni.

Af þessum sökum þykir okkur heldur holur hljómur í fögrum fyrirheitum og aðgerðaráætlunum sem skreyta 
fyrrnefnda tillögu.

Fáfræði elur af sér fordóma
Heilbrigðisráðherra hefur nú mælt fyrir tillögunni á Alþingi og tóku níu þingmenn tóku til máls í fyrri umræðu 
um tillöguna fimmtudaginn 12.nóvember. Aðeins tveir þeirra minntust á ADHD.

Annars vegar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður Samfylkingar og formaður velferðarnefndar Alþingis en 
hún tók þar undir áhyggjur okkar hjá ADHD samtökunum þess efnis að stærsti veikleiki tillögunnar væri að 
ekkert væri reifaður sá vandi sem snýr að einstaklingum með ADHD og fjölskyldum þeirra. Ekkert er minnst á 
bráðan vanda sem biðlistar vegna þjónustu skapa, ekkert er minnst á úrræði í þágu þessa stóra hóps.

Hinn þingmaðurinn sem vék að ADHD, Haraldur Einarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, dengdi fram 
svohljóðandi fullyrðingu; „Hægt erað draga úr eða nánast lækna 63% þeirra sem greinast með ADHD með 
breyttu mataræði."

Ekki er Ijóst hvaðan þingmaðurinn fær þessa tölu eða þennan vísdóm. Engin rök liggja að baki fullyrðingunni, 
engar gagnreyndar rannsóknir eða annar vísindalegur stuðningur. Það er hreinlega ábyrgðarleysi að fulltrúi á 
löggjafarsamkundunni skuli leyfa sér slíkan málflutning. Hann er til þess eins fallinn að skapa ranghugmyndir 
og ala á fordómum í garð einstaklinga sem glíma við röskunina.

Ekki vísindalegur stuðningur
Nú er það svo að fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um mataræði sem meðferðarúrræði þegar um er 
að ræða ADHD. Niðurstöðurnar eru í stuttu máli þær að ekki finnst nægjanlegur vísindalegur stuðningur fyrir 
mataræði sem meðferðarúrræði við ADHD. Fyrirhöfn gjörbreytts mataræðis er gríðarleg, kostnaðurinn getur 
verið mikill, auk þess sem líf allra á heimilinu raskast, án þess að nokkur trygging sé fyrir að einkenni ADHD 
minnki.

Verulegra breytinga þörf
Háttvirtir þingmenn þessa lands og umfram allt velferðarnefnd Alþingis, hljóta að gera verulegar breytingar, 
áður en þingsályktunartillagan verður endanlega afgreidd. Það er að mati ADHD samtakanna ótækt kalla 
tillöguna geðheilbrigðisstefnu heillar þjóðar þegar þúsundir fjölskyldna eru settar út í kuldann.
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Reynsla frjálsra félagasamtaka og samstarf
Stjórn ADHD samtakanna hvetur stjórnvöld til nýta sér þá þekkingu og reynslu sem býr í frjálsum 
félagasamtökum sem starfa í þágu almannaheilla við undirbúning og vinnslu þessarar aðgerðaráætlunar.
Það á við um nær alla kafla þeirrar tillögu sem hér er til umfjöllunar.

Það er miður að ekkert samráð hafi verið haft við fjölmenn samtök sem sinna svo mikilvægu upplýsinga-, 
ráðgjafar- og fræðslustarfi fyrir einstaklinga með ADHD og aðstandendur þeirra, fjölskyldur einstaklinga með 
ADHD og þá sem koma að umönnun / uppeldi barna með ADHD.

Að óbreyttu geta ADHD samtökin ekki stutt fyrirliggjandi þingsályktunartillögu og telja skynsamlegast að 
vinna málið mun betur og m.a. taka tillit til þeirra fjölmörgu og gríðarstóru hópa sem ekkert var hugað að við 
gerð fyrirliggjandi tillögu. Fyrirliggjandi tillaga getur ekki og mun aldrei verða annað en óskalisti tiltölulega 
fámenns hóps.

Áhersluatriði
ADHD samtökin árétta að brýnt er að taka sérstaklega til athugunar eftirfarandi þætti í fyrirliggjandi 
þingsályktunartillögu:

• Ekki er rætt um úrræði eða aðgerðir í þágu einstaklinga með ADHD og fjölskyldna þeirra.

• Ekki er rætt um brýnan vanda vegna biðlista eftir greiningum hjá börnum og fullorðnum.

• Ekki er rætt um meðferðarúrræði og fjölbreyttara val um úrræði fyrir einstaklinga með ADHD en lyf
eru vegna kostnaðarþátttöku fyrsta val.

• Ekki er rætt um fyrirkomulag greininga og eftirfylgni.

• Ekki er rætt um mikilvægt forvarnarstarf, m.a. til að draga úr fordómum í garð einstaklinga með
ADHD.

• Ekki er rætt um úrræði eða aðgerðir sem nýtast einstaklingum með ADHD og fjölskyldum þeirra utan 
höfuðborgarsvæðisins.

• Ekki er rætt um úrræði eða aðgerðir í þágu refsifanga, hringinn í kringum landið. Það á bæði við um 
þá sem afplána í fangelsum og ekki síður þá sem afplána í samfélagsþjónustu.

• Ekki er rætt um stuðning af neinu tagi við notendasamtök, hagsmunasamtök eða yfirleitt
almannaheillasamtök. Stuðningurinn er afar takmarkaður fyrir en þrátt fyrir að nær allar aðgerðir í 
þingsályktunartillögunni miði við samstarf af einum eða öðrum toga við slík samtök segir hvergi að 
stuðningur við þau verði aukinn.

• Ekki er að mati ADHD samtakanna ætlað nema brot af því fjármagni sem til þarf í málaflokkinn ef vel 
á að vera. Þær 562,6 milljónir króna sem verja á samkvæmt þingsályktunartillögunni árin 2016-2019 
eru vart nema fimmtungur af því sem til þarf. Nauðsynlegt er að verja a.m.k. 2.000 milljónum króna á 
tímabilinu eða 500 milljónum króna á ári í aðgerðir, ef sýnilegur árangur á að nást.

Tillögur

1) Tryggja þarf tilvist ADHD samtakanna með þjónustusamningi. Samtökin sinna mikilvægu forvarnar- 
og fræðslustarfi, standa fyrir námskeiðahaldi, reka upplýsingasíma, standa fyrir fræðslufundum og 
jafningjastuðningi, gefa út fræðsluefni sem stendur stofnunum ríkis og sveitarfélaga til boða, þeim að 
kostnaðarlausu. Þá standa samtökin fyrir viðamikilli starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins.

2) Efla þarf starfsemi Ráðgjafarmiðstöðvar Sjónarhóls ses. en Ráðgjafarmiðstöðin er s.k. 1 stigs 
þjónusta og sinnir í samstarfi við önnur félög/samtök að Sjónarhóli, mikilvægu ráðgjafar- og 
þjónustustarfi fyrir börn með raskanir / sérþarfir og fjölskyldur þeirra. Ráðgjafar miðstöðvarinnar eru 
talsmenn barnanna, samstilla þræði ólíkra kerfa og þjónustuaðila. Brýnt er að efla mjög ráðgjafarþátt 
miðstöðvarinnar, bæta þar við sálfræðingi, félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, lækni og umfram allt 
gera kleift að bjóða upp á ráðgjafaviðtöl utan höfuðborgarsvæðisins.
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3) Koma þarf upp teymi í hverjum landshluta, sálfræðingi í fullu starfi sem sinnir greiningum og 
viðtölum og annast meðferð, í nánu samstarfi við sérfræðilækni. Það kemur í veg fyrir að íbúar utan 
höfuðborgarsvæðisins þurfi að leita þjónustunnar í Reykjavík, með tilheyrandi kostnaði.

4) Fella þarf þjónustu sálfræðinga undir greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga íslands(SÍ), rétt eins og 
aðra heilbrigðisþjónustu.

5) Efla þarf til muna starfsemi Þroska- og hegðunarstöðvar(ÞHS) sem sinnir stærstum hluta greininga 
barna yngri en 18 ára. Þrátt fyrir áform um eflingu starfsemi BUGL er Ijóst að BUGL mun aðeins sinna 
þyngstu og tímafrekustu tilfellunum. Því er brýnt að efla starfsemi ÞHS og gera stöðinni kleift að 
sinna hlutverki sínu með sóma.

6) Tryggja þarf að sálfræðingar sem sjá um greiningar, hafi aðgang að sérfræðilækni. Það stytttir 
vinnuferlið til muna og eyðir út biðlistum á tiltölulega skömmum tíma.

7) Binda þarf í lög að börn, 18 ára og yngri, bíði ekki lengur en í tvo til þrjá mánuði eftir greiningum 
eða annarri sérhæfðri heilbrigðisþjónustu.

8) Gera þarf einstaklingum með ADHD kleift að taka þátt í Hugrænni atferlismeðferð (HAM) sem sýnt 
hefur verið fram á að gagnast vel einstaklingum með ADHD. Sú þjónusta á að falla undir 
greiðsluþátttökukerfi SÍ.

9) Gera þarf einstaklingum með ADHD kleift að nýta þjónustu markþjálfa. Markþjálfar fylgja 
einstaklingnum eftir, setja upp þjálfunarprógram, aðstoða inni á heimili og veita stuðning í daglegum 
athöfnum. Sú þjónusta á að falla undir greiðsluþátttökukerfi SÍ.

10) Auka þarf fjárveitingar til ADHD teymis Landspítala og tryggja fjármuni til þess, svo það geti sinnt 
einstaklingum sem vísað er á teymið innan þriggja mánaða. Efna þarf til sérstaks átaks til að eyða út 
biðlistum á tilteknum tíma.

11) Byrja þarf strax markvissa vinnu með börn á unga aldri, skima fyrir ADHD og öðrum röskunum og 
veita viðeigandi aðstoð strax. Snemmtæk íhlutun dregur úr líkum á andfélagslegri hegðun og því er 
brýnt að auka fjármagn til stuðnings í leik- og grunnskólum.

12) Auka þarf sálfræðiþjónustu fyrir refsifanga. Bjóða þarf refsiföngum upp á HAM-meðferð, 
markþjálfun og önnur slík úrræði. Endurskoða þarf bann við lyfjagjöf til refsifanga með ADHD.

13) Efla þarf stuðning við fjölskyldur barna með ADHD, m.a. inni á heimilum, bjóða upp á 
stuðningsfjölskyldur o.fl.

14) Bjóða þarf upp á sumardvalarúrræði / hvíldarúrræði fyrir börn með ADHD. Slíkt dregur úr álagi á 
fjölskylduna og þjálfar að auki börnin í félagslegum aðstæðum, utan verndarvængs fjölskyldunnar.

15) Bjóða þarf upp á tómstundaúrræði í litlum hópum sem henta börnum með ADHD.
Huga þarf sérstaklega að fræðslu þjálfara / leiðbeinenda.

ADHD samtökin ítreka vilja sinn til þess að aðstoða við lagfæringar á málinu og hvetja til þess að tillit verði 
tekið til sjónarmiða samtakanna.

Þá lýsa samtökin þeirri von að í framtíðinni hafi yfirvöld heilbrigðismála samráð við ADHD samtökin og nýti 
þannig umfangsmikla þekkingu og reynslu af málefnum einstaklinga með ADHD.

Virðingarfyllst, fyrir hönd ADHD samtakanna
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Elín H. Hinriksdóttir 
formaður ADHD 
elin(5)adhd.is

framkvæmdastjóri ADHD 
the@adhd.is
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