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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ókeypis fræðslu og þjálfun foreldra barna með ADHD, 344 
mál.

ADHD samtökin fagna ályktun Alþingis að fela mennta-og barnamálaráðherra ásamt 
heilbrigðisráðherra að koma á fót endurgjaldslausri fræðslu og þjálfun foreldra barna með ADHD.

ADHD eða Attention Deficit Disorder er taugaþroskaröskun sem hefur veruleg áhrif á líf og uppvöxt 
barna með ADHD sem og fjölskyldna þeirra. Talið er að hátt í 10% barna á Íslandi glími við ADHD. Eins 
og fram kemur í greinargerð tillögunnar eru margskonar erfiðleikar fylgifiskur ADHD röskunarinnar og 
geta þeir haft varanleg áhrif fram á fullorðinsár. Þar af leiðandi er gríðarlega mikilvægt að beita 
snemmtækri íhlutun í því skyni að draga úr vanda þeirra barna sem glíma við ADHD.

ADHD samtökin vinna um þessar mundir að framleiðslu foreldrafærninámskeiðs er nefnist KIK, 
Kærleikur í kaos. Það byggist á tíu þáttum sem taka fyrir ákveðið efni hverju sinni. Námskeiðið hentar 
foreldrum barna á aldrinum 3 - 10 ára. Það er upphaflega framleitt af dönsku ADHD samtökunum en 
hefur nú verið aðlagað íslenskum aðstæðum. Megintilgangur fræðsluefnisins er að gera foreldra betur 
í stakk búna að sinna uppeldi barna með ADHD og þeim áskorunum sem því fylgja. Námskeiðinu er 
meðal annars ætlað að kenna börnum með ADHD ákveðna færniþætti, draga úr árekstrum og æfa 
foreldra í leiðum til lausna. Mikilvægt er að efni námskeiðsins sé aðgengilegt á íslenskri tungu í því 
skyni að öll geti nýtt sér innihald þess. Námskeiðið er rafrænt sem felur í sér að þátttakendur geta 
nálgast efnið hvaða tíma sólarhringsins sem er.

Gerð hefur verið dönsk rannsókn á áhrifum námskeiðsins og leiðir hún í Ijós að foreldrar telja þau hafa 
hjálpað sér og ekki síst börnum þeirra. Einnig bendir allt til þess að ofangreint foreldrafærni námskeið 
komi til móts við vaxandi þörf foreldra fyrir stuðning. Bending the Curve: A Community-Based 
Behavioral Parent Training Model to Address ADHD-Related Concerns in the Voluntary Sector in 
Denmark (springer.com)

Staðreyndin er sú að ekki hafa allir foreldrar fjárhagslegt bolmagn til að greiða fyrir slíkt námskeið og 
því leggja ADHD samtökin mikla áherslu á mikilvægi þess að foreldrum og öðrum uppalendum standi 
ofangreint námskeið til boða sér að kostnaðarlausu. Samfélagslegur ávinningur er ótvíræður enda 
gagnast námskeiðið ekki síður öllum börn.
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Framleiðsla ofangreinds námskeiðs er grÍðarlega kostnaðarsöm en styrkur Heilbrigðisráðuneytisins 
gerði samtökunum kleift að ráðast í þessa vinnu. Þrátt fyrir það er Ijóst að einungis helmingur 
námskeiðsins verður að veruleika að þessu sinni þar sem ADHD samtökin hafa ekki fjárhagslegt 
bolmagn til að Ijúka gerð þess.

Í samræmi við efni þingsályktunartillögunnar er afar mikilvægt að finna fjármagn og leiðir til að unnt 
verði að ljúka að fullu framleiðslu námsefnisins á komandi misserum til hagsbóta og stuðnings 
fjölskyldum barna með ADHD, Í uppeldishlutverkinu.
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Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur ADHD samtakanna

ADHD samtökin | Háaleitisbraut 13 | 108 Reykjavík | s.581 1110 | www.adhd.is | adhd@adhd.is | kt.590588-1059

http://www.adhd.is/
mailto:adhd@adhd.is

