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FORMANNSPIST ILL

Ingibjörg Karlsdóttir,  
félagsrá!gjafi og 
forma!ur ADHD 
samtakanna.

Ágætu félagsmenn og a!rir lesendur, eftir 
erfi!an vetur í íslensku samfélagi er nú 
komi! sumar og vonandi tekst n"rri rík-
isstjórn a! bæta hag #jó!arinnar og beina 
okkur á braut breyttra gilda me! mann-
fólki! í fyrirrúmi.

!rátt fyrir efnahagskreppuna "á hefur okkur tekist 
a# halda starfsemi ADHD samtakanna gangandi. 
Flest verkefni sem hafa veri# fastir li#ir undanfarin 
ár ver#a áfram í starfsáætlun samtakanna, ss. útgáfa 
"essa fréttabréfs "risvar á ári, námskei# og fundir 
fyrir foreldra, námskei# fyrir börn, námskei# og 
fræ#sla fyrir kennara, fræ#slufundir  fyrir allan 
almenning, námskei# og fundir fyrir fullor#na me# 
ADHD, greiningar fullor#inna og  uppl$singa- og 
fræ#slu"jónusta sem er opin alla virka daga eftir 
hádegi. N$r starfsma#ur skrifstofunnar í sumar er 
Skúli Leifsson sem leysir af Hafdísi Ósk Gu#laugs-
dóttur sem kemur aftur til starfa í haust.

Starfi# á landsbygg#inni hefur heldur veri# í vexti. 
Á sí#ustu önn var haldi# fræ#slunámskei# fyrir 
foreldra í Reykjavík og samtímis me# fjarfunda-
búna#i á Höfn í Hornafir#i. Námskei#i# Skóla-
ganga barna me# ADHD fyrir kennara og anna# 
starfsfólk grunnskóla hefur veri# haldi# í 7 skipti 
"ar af eitt skipti á Akureyri, Egilsstö#um og Höfn 
í Hornafir#i. Fræ#slufundir hafa veri# haldnir ví#a 
um landi#. Einnig eru nú sjálfshjálparfundir fyrir 
fullor#na haldnir á Akureyri og Egilsstö#um sem 
og í Reykjavík.

Á a#alfundi ADHD samtakanna í mars sl. var kosin 
n$ stjórn og vi# bjó#um velkomin "au Elínu Hoe 
Hinriksdóttur og !órdísi Bragadóttur og Ólaf Torfa-
son sem a#almenn í stjórn til tveggja ára, og Axel 
Vi#ar Hilmarsson sem varamann til eins árs. Um 
lei# "ökkum vi# Arnór Má Arnórssyni, Erlu Björg 
Kristjánsdóttur og Eir Pjetursdóttur kærlega fyrir 
samstarfi# undanfarin ár.

Félags- og tryggingamálará#uneyti# í samvinnu 
vi# mennta- og heilbrig#isrá#uneyti# hefur gert 

a#ger#aáætlun til "riggja ára um bætta "jónustu 
vi# börn me# ADHD og vi# langveik börn. !essi 
áætlun var unnin út frá sk$rslum me# tillögum 
tveggja nefnda á vegum rá#uneytanna. Ekki er 
enn komi# á hreint hvernig sta#i# ver#ur a# fram-
kvæmdinni á "essari a#ger#aáætlun, en vonandi 
sk$rist "a# me# haustinu. 

Námskei#i# Skólaganga barna me# ADHD fyrir 
kennara og anna# starfsfólk grunnskóla ver#ur 
haldi# 13. og 14. ágúst í sumar, sjá nánar augl$s-
ingu í fréttabréfinu. Foreldrar barna á grunnskóla-
aldri geta bent kennurum barna sinna á "etta nám-
skei# til a# hvetja "á til a# auka "ekkingu sína á 
kennslu nemenda me# ADHD. Athugi# lækka# ver# 
á námskei#inu.

Innheimta félagsgjalda fyrir ári# 2008 gekk mjög 
vel og seinna á "essu ári ver#a sendir út grei#slu-
se#lar fyrir 2009. Árgjaldi# er "a# sama kr. 2.700. 
Félagsmönnum ADHD samtakanna fer fjölgandi 
og eru nú um 1.150 "ar af eru foreldrar í miklum 
meirihluta. Næsta vetur ver#ur reynt a# stilla 
öllum námskei#sgjöldum í hóf vegna efnahags-
kreppunnar. Fylgist me# starfinu á vefsí#u sam-
takanna og "eir sem eru skrá#ir félagsmenn láti# 
okkur vita af breyttum netföngum til a# tryggja a# 
"i# fái# tölvupóst frá samtökunum um fræ#slu og 
námskei# á hverjum tíma.
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Félagsmenn sem ekki fá sendan tölvupóst 
frá samtökunum! Vinsamlegast sendi! 

inn n# netföng á adhd@adhd.is.

Félags- og tryggingamálará!uneyti! í 
samvinnu vi! mennta- og heilbrig!is-
rá!uneytin hefur gert a!ger!aáætlun 
til "riggja ára um bætta "jónustu vi! 
börn me! ADHD og vi! langveik börn. 

Kínversk speki
Gömul kínversk kona átti tvo leirpotta sem hún hengdi á sitthvorn 
endann á langri stöng sem hún bar á öxlum sínum. Á hverjum degi 
sótti hún vatn langa lei! í uppsprettu fjarri heimilinu. Annar pott-
urinn var sprunginn eftir endilöngu og var "ví a!eins hálffullur "egar 
heim kom. Hinn potturinn var fullkominn og skila!i sér alltaf fullur 
af vatni eftir "essa löngu lei! heim a! húsinu. Svona gekk "etta í 
tvo ár, daglega gekk gamla konan me! pottana a! uppsprettunni og 
daglega kom hún heim me! a!eins einn og hálfan pott af vatni. 

Au!vita! var fullkomni potturinn ánæg!ur me! sína frammistö!u en 
sprungni potturinn skamma!ist sín og lei! mjög illa "ar sem frammi-
sta!a hans var a!eins til hálfs vi! "a! sem hann var skapa!ur til a! 
gera. Eftir tveggja ára vinnu tala!i hann til konunnar vi! uppsprett-
una. „Ég skammast mín fyrir frammistö!u mína, vegna sprungunnar 
á hli! minni lekur helmingurinn af vatninu burt á lei!inni heim. $ú 
ættir a! henda mér og fá "ér n#jan pott.“ 

Gamla konan brosti, „Hefur "ú teki! eftir a! "ín hli! vi! götuna er 
blómum skreytt á me!an engin blóm vaxa hinum megin götunnar?“ 

$a! er vegna "ess a! ég hef alltaf vita! af "essum galla "ínum 
og "ess vegna sá!i ég fræum á "inni hli! götunnar og á hverjum 
degi "egar vi! göngum heim vökvar "ú blómin mín. Ég hef um 
árabil geta! t#nt "essi fallegu blóm og skreytt heimili mitt me! 
"eim. Af "ví a! "ú ert eins og "ú ert "á hef ég fengi! a! njóta 
fegur!ar blómanna. 

$a! er eins me! okkur manneskjurnar, enginn er gallalaus. En "a! 
eru gallarnir og sprungurnar sem gera hvern og einn einstakann. 
$ess vegna er svo spennandi a! kynnast og ey!a ævinni saman. Vi! 
"urfum bara a! læra a! taka hverri manneskju eins og hún er og sjá 
jákvæ!u hli!arnar hjá hvort ö!ru.
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Íris Hrund Halldórsdóttir er gla!leg og hl" 
manneskja og hefur einstaklega gó!a nær-
veru. Líf hennar hefur #ó ekki alltaf veri! 
dans á rósum. Kærasti hennar lést me! 
sviplegum hætti ári! 2006 og á #eim tíma-
punkti ákva! Íris a! leita til sálfræ!ings til 
a! vinna úr #eim málum. 

Í einu vi!talanna benti sálfræ!ingurinn Írisi á a! 
hún væri me! einkenni líkt og ADHD. Hann mælti 
me! greiningu. Íris fór beinustu lei! heim til sín, 
fletti upp ADHD á vefnum til a! kynna sér um hva! 
"etta fjalla!i. Hún var me! fordóma, "etta væri jú 
eitthva! sem kæmi fyrir ó"ekk börn. „#egar ég fór 
a! lesa mér til um einkennin vissi ég ekki hvort ég 
ætti a! hlægja e!a gráta“ segir Íris hlægjandi.

„Ég á tvær sambú!ir a! baki, mér var sagt upp í 
tveim vinnum, ég var stefnulaus og mjög upptekin 

af "ví a! gera öllum í kringum mig til hæfis, öllum 
nema sjálfri mér. Ég horf!i aldrei inná vi!. Mamma 
og pabbi höf!u borga! allar tegundir af námskei!um 
fyrir mig, "ví ég fékk áhuga á svo mörgu og var! a! 

prófa allt. Einu sinni tók ég ákvör!un um a! byrja 
a! hekla. Ég var ó"olinmó! og datt ekki í hug a! 
vinna mig upp frá "ví a! hekla líti! stykki, nei "a! 
átti a! byrja á a! hekla rúmteppi. En ég gafst fljótt 

upp. #etta var mjög einkennandi fyrir mig eins og 
ég var. Ég fór í menntaskóla og Tækniskólann og 
gekk ávallt illa í áföngum "ar sem "urfti a! lesa 
miki! og læra efni! utana!, en fög tengd tölum lágu 
au!veldlega fyrir mér. Ég átta!i mig á "ví sí!ar a! sú 
a!fer! sem ég var sjálf búin a! "róa me! mér virka!i 
fyrir mig en "a! var a! hlusta á tónlist me!an ég var 
a! lesa. Mér fannst "a! svo asnalegt.

Mér fannst ég vera klaufaleg í samskiptum, ég átti 
erfitt me! a! me!taka "a! sem fólk var a! segja og 
sag!i "ví oft „já, frábært“. #etta var mín lei! til a! 
leyna ástandinu!

Ég var mjög hvatvís. T.d. var ég í Útivist um tíma 
og langa!i a! ver!a lei!söguma!ur hjá "eim "etta 
var á!ur en ég ná!i mér í lei!sögumannaréttindin. 
Ég sá mér leik á bor!i a! komast a! hjá "eim me! 
"ví a! mæta á a!alfund. Ég bau! mig fram í nefnd 
sem mér fannst spennandi a! vera í, en "ví mi!ur 
komst ég ekki a!. En mér var bo!i! a! taka "átt í 
kaffinefndinni. Ég byrja!i me! stæl, baka!i a!eins 
einu sinni og sí!an ekki söguna meir. Máli! var a! 
ég haf!i ekki nokkurn áhuga á bakstri og átta!i ég 
mig á "ví a! ég ger!i engum grei!a me! "áttöku 
minni í nefndinni og hætti "ví. 
„Hjá sálfræ!ingnum greindist ég me! athygl-

isbrest. Hann sendi mig áfram til nánari greiningar 
"ar sem hún var sta!fest“.

Ég upplifi a! ég hafi fengi! anna! tækifæri til a! 
gera hlutina rétt. Á vafri mínu um neti! um úrræ!i 
fyrir fullor!na me! ADHD rakst ég á uppl$singar 
um ADHD mark"jálfun. Ég ákva! a! slá til og prófa. 

Á "essum tíma átti ég erfitt uppdráttar í vinnunni. 
Ég var me! menntun til a! geta sinnt "essu starfi 
en fannst erfitt a! fóta mig, var stö!ugt óörugg og 
haf!i í raun ekki hugmynd um "a! hva! var ætlast 
til af mér. #a! var erfitt a! ljúka vi! verkefnin. Ótt-
inn af fyrri reynslu vi! a! hafa veri! sagt upp var 
farinn a! sækja á mig og átti ég alveg eins von á "ví 
a! lenda í "ví aftur.

Hvernig var fókusinn hjá !ér á !essum tímapunkti? 
Fókus – hva! var nú "a!, svarar Íris og leggur 

áherslu á a! fókusinn hafi ver! mjög lélegur. Ég gat 
ekki klára! neitt, tók enga stefnu, gat ekki hugsa!, 
var alltaf a! slökkva elda. Ég hef!i ekki geta! haldi! 
áfram í "essari vinnu. 

Í vinnunni me! mark"jálfanum fórum vi! a! 
sko!a hva! "a! var sem ég vildi og var "a! "á sem 
hlutirnir fóru a! snúast til betri vegar. Sá tími sem  
ég hef eytt í mark"jálfunina hefur bjarga! mér. 

Ég fékk tækifæri til "ess a! hugsa myndina upp á 

Breyttar áherslur 
& breyttur fókus!

Einu sinni tók ég ákvör!un um a! 
byrja a! hekla. Ég var ó"olinmó! og 
datt ekki í hug a! vinna mig upp frá 
"ví a! hekla líti! stykki, nei "a! átti 
a! byrja á a! hekla rúmteppi.

VI#TAL //  S IGRÍ#UR JÓNSDÓTTIR

Mér fannst ég vera klaufaleg í sam-
skiptum, ég átti erfitt me! a! me!taka 
"a! sem fólk var a! segja og sag!i "ví 
oft „já, frábært“. $etta var mín lei! til 
a! leyna ástandinu!

$a! var eins og tuttugu og fimm tonnum væri létt af mér #egar ég loksins sag!i upp.  
Ég vissi a! ég væri a! taka fyrsta skrefi! í n"ja átt.

n$tt. A! byrja alveg frá núlli. A! horfa inná vi!, og 
hugsa fyrst og fremst um hva! ég hef til brunns a! 
bera, hva! vil ég gera og vera. 

Ég lær!i hjá mark"jálfanum mínum a! ég "yrfti 

a! hafa starfsl$singu og "egar ég fór a! nálgast yfir-
mann minn me! "a! fékk ég neikvæ!ar undirtektir. 

Mark"jálfinn a!sto!a!i mig vi! a! opna fyrir 
n$jar hugmyndir um vinnu. Ég upplif!i "a! sem 
uppgjöf a! hætta í vinnunni, a! ég væri a! segja 
a! ég gæti "etta ekki. Eins og "ri!ja uppsögnin. 
En ég átta!i mig á "ví a! "etta myndi eflaust enda 

Ég lær!i hjá mark"jálfanum mínum a! 
ég "yrfti a! hafa starfsl%singu og "egar 
ég fór a! nálgast yfirmann minn me! 
"a! fékk ég neikvæ!ar undirtektir.

Í dag er ég a! vinna 
hjá Rannsókna- og 
fræ!asetri Háskóla 
Íslands og ég veit a! ég 
er a! gera gó!a hluti.
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athyglisbrest og ofvirkni
me! uppsögn hvort sem var. "egar ég hófst handa 
vi! a! sko!a kosti mína og styrkleika #á fór ég a! 
ver!a tilbúin a! vi!urkenna a! ég #yrfti a! yfirgefa 
#ennan vinnusta!. 

Ég vissi a! ég var a! gera rétt, en ótta!ist hva! 
yr!i um mig. Ég haf!i haft tækifæri me! mark#jálf-
anum mínum a! vinna í #essari hugmynd. "a! var 
eins og tuttugu og fimm tonnum væri létt af mér 
#egar ég loksins sag!i upp. Ég vissi a! ég væri a! 
taka fyrsta skrefi! í n$ja átt. 

Í dag er fókusinn minn fínn, ég veit hver stefnan 
mín er og framtí!ars$nin. "etta er allt anna! líf. 
Ég er a! vinna út frá styrkleikum mínum og veit 
a! ég er gó! í #ví sem ég er a! gera. Óttinn vi! 
a! mistakast í starfi kemur úr fortí!inni. Í dag er 
ég a! vinna hjá Rannsókna- og fræ!asetri Háskóla 
Íslands og ég veit a! ég er a! gera gó!a hluti. Ég 
er a! byggja út frá styrkleikum mínum og áhuga-
málum. Ég #arf ekkert a! óttast vinnumarka!inn. 
Eftir a! ég fór a! horfa inná vi! og hlusta eftir 

styrkleikum mínum #á hef ég unni! marga litla 
sigra sem styrkja sjálfstrausti! og fullvissa mig um 
a! ég er a! gera gó!a hluti.

Ég #arf stö!ugt a! spyrja mig a! #vi hvort lei!in 
sem ég er a! fara #jóni styrkleikum mínum og #eirri 
stefnu sem ég er búin a! taka. Me! #essu hef ég ná! 
a! stoppa hvatvísina hjá mér, ég staldra vi! og hugsa 
mig um á!ur #ví ég veit hverjar aflei!ingarnar ver!a 
ef ég tek vitlausa ákör!un. 

Ég ákva! a! læra til lei!sögumanns af #ví ég hef 
gaman af útivist. Ég hef fer!ast miki! og gengi! 

um ævina. Fer!amálafræ!in heilla!i mig og ég hóf 
framhaldsnám í henni. 

Markmi!i! er a! n$ta menntun mína og reynslu 
til #ess a! byggja upp fer!a#jónustuna. Ég hef sjálf 
reki! líti! fyrirtæki og get mi!la! af #eirri reynslu. 
Einnig hef ég mikinn áhuga á a! sjá fer!a#jón-
ustuna ver!a öflugt tæki til a! styrkja #ær bygg!ir 

sem hafa láti! á sjá vegna m.a. breytinga í sjávarút-
vegi. Ég ólst upp í dreifb$linu og hef or!i! vitni 
a! #ví hvernig samfélagi! breyttist #ar t.d. me! 
tilkomu kvótakerfisins. Stór hluti undirstö!uat-
vinnugreinanna hvarf og hafa bæjarfélögin #urft a! 
leita a! ö!rum möguleikum og ég tel a! fer!a#jón-
ustan sé gó! vi!bót og geti gert margt fyrir #essi 
bæjarfélög. Íris heldur uppi Facebook grúppu sem 
heitir fullor!nir me! adhd. "essi hugmynd spratt 
upp frá grúppu sem var á Yahoo en var or!in svo-
til óvirk. Hugmyndin er a! grúppan geti tjá! sig 
og fólk lært af hvort ö!ru. „Stundum sendi ég út 
pósta til a! halda lífi í grúppunni – #eir eru til a! 
hafa gaman a! og peppa fólk upp í hinu daglega 
lífi. Mér finnst alveg nau!synlegt a! heyra í ö!rum 
í svipa!ri stö!u og læri ég heilmiki! af #ví. Eftir a! 
ég fór a! vinna me! sjálfa mig hefur sjálfstrausti! 
aukist til muna. Fólk leitar til mín me! $miskonar 
rá!. Reyndar hefur #a! aukist miki! a! fólk leitar til 
mín til a! fá rá!, hvort sem er vegna ADHD e!a fyr-
irtækjareksturs. Ég er me! rekstrarfræ!imenntun 
og hef reki! mitt eigi! fyrirtæki og get #ví lei!beint 
fólki um rekstur. Hluti af mínum styrkleikum er 
a! ég get horft á a!stæ!ur, tækifæri og fólk og 
sé! möguleikana og #a! sjá vinir og vandamenn 
og hafa í auknum mæli leita! til mín til skrafs og 
rá!ager!ar. Mér finnst #a! alveg frábært. 

Eftir a! ég fór a! vinna me! sjálfa mig 
hefur sjálfstrausti! aukist til muna. 
Fólk leitar til mín me! "miskonar rá!.

Eftir a! ég fór a! horfa inná vi! og 
hlusta eftir styrkleikum mínum #á hef 
ég unni! marga litla sigra sem styrkja 
sjálfstrausti! og fullvissa mig um a! 
ég er a! gera gó!a hluti.

Ég !arf stö"ugt a" 
spyrja mig a" !vi hvort 

lei"in sem ég er a" 
fara !jóni styrkleikum 

mínum og !eirri 
stefnu sem ég er búin 

a" taka. Me" !essu 
hef ég ná" a" stoppa 

hvatvísina hjá mér.

BREYTTAR ÁHERSLUR OG BREYTTUR FÓKUS

• Almennt yfirlit um athyglisbrest og ofvirkni,  
fyrirlesari Páll Magnússon sálfræ!ingur

•  Athyglisbrestur og nám, fyrirlesari Málfrí!ur Lorange  
sálfræ!ingur

• Samskipti skóla og heimila barna me! ADHD, fyrir-
lesari Gylfi Jón Gylfason sálfræ!ingur og kennari

•  Lí!an barna me! ADHD í skólanum,  fyr-
irlesari Ur!ur Njar!vík sálfræ!ingur

•  Hagn$t rá! vi! kennslu barna me! ADHD 
fyrirlesari Sigrún B. Cortes grunnskólakennari

Skráning fer fram hjá Símenntun Rannsóknir Rá!gjöf á 
Menntavísindasvi!i Háskóla Íslands, á vef http://simennt.
khi.is/skraning_svartengt.htm,  uppl. í  síma 525 5980. 

Námskei!i! er haldi! í Ger!ubergi í A sal á 2. hæ!. Ver! 
15.000 krónur. Bo!i! ver!ur upp á kaffi og me!læti eftir 
hádegi á fimmtudeginum. 

A! námskei!inu stendur samstarfshópur fulltrúa frá ADHD 
samtökunum, Símenntun Rannsóknir Rá!gjöf á Menntavís-
indasvi!i Háskóla Íslands, Félagi grunnskólakennara, SAM-
FOK, Heimili og skóla, Skólastjórafélagi Reykjavíkur, Kenn-
arafélagi Reykjavíkur  og sérfræ!ingum.

Námskei! fyrir kennara og anna! starfsfólk grunnskóla 2009 - 2010

Skólaganga barna me!
athyglisbrest og ofvirkni
Um er a! ræ!a 5 fyrirlestra sem ver!a 13. og 14. ágúst 2009:

Dagskrá:
Fimmtudagur 13. ágúst
Kl. 10:00 – 11:40 Fyrirlestur  PM, fyrir-

spurnir og umræ!ur
Kl. 11:40 – 12:30 Matur 
Kl. 12:30 – 14:10 Fyrirlestur ML, fyrirspurnir 

og umræ!ur
Kl. 14:10 – 14:40 Kaffi
Kl. 14:40 – 16:10 Fyrirlestur GJG, 

fyrirspurnir og umræ!ur

Föstudagur 14. ágúst
Kl. 10:00 – 11:40 Fyrirlestur UN, fyrir-

spurnir og umræ!ur
Kl. 11:40 – 12:30 Matur
Kl. 12:30 – 14:10 Fyrirlestur SBC, 

fyrispurnir og umræ!ur
 
Fundarstjórar frá samstarfshópnum 
sem skipuleggur námskei!i!.

Sandra Rief M.A.
Frábærar bækur fyrir bæ!i kennara og 
foreldra eftir Söndru Rief, sem var einn af 
fyrirlesurunum á ADHD rá!stefnunni sl. haust. 
Frekari uppl"singar: 
http://www.sandrarief.com

Bókakynning

ISBN-0-7879-7295-9 ISBN 0787981540          ISBN 978-0-470-1890-2                
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Mál!ing Sjónarhóls rá"gjafarmi"stö"var 
var haldi" 19. mars sl. á Grand Hótel. 
Mál!ingi" hefur veri" haldi" árlega frá 
árinu 2005. 

Yfirskrift mál!ingsins a" !essu sinni var félagsleg 
sta"a barna me" sér!arfir. Hátt á fimmta hundra" 
manns sóttu mál!ingi" og er !a" mjög gó" a"sókn 
eins og veri" hefur í gegnum tí"ina. Vegna breyttra 
efnahagsa"stæ"na í samfélaginu og !ar me" hjá 
Sjónarhóli ur"u a"standendur mál!ingsins a" breyta 
útaf venju og taka lágmarksgjald fyrir !átttöku í mál-
!inginu til a" standa undir kostna"i, en !a" vir"ist 
ekki hafa haft áhrif á a"sóknina sem betur fer. 

Lára Björnsdóttir svi"sstjóri Velfer"arsvi"s í Félags- 
og tryggingamálará"uneytinu flutti ávarp í byrjun 
mál!ingsins. #á tók Bryndís Snæbjörnsdóttir for-
eldri vi" og flutti mjög faglegt og gott erindi um 
félagslega stö"u barna sinna, en tvö barna hennar 
eru bæ"i blind og heyrnarlaus. Sí"an tók Jar!rú"ur 
#órhallsdóttir vi" en hún er meistaranemi í fötl-
unarfræ"um vi" HÍ og foreldrará"gjafi á Sjónarhóli. 
Hún fjalla"i um ólíka veröld og skynjun fólks á 
litrófi einhverfu sem bygg"ist á rannsókn hennar. 
Erindi" var einkar áhugavert og l$stu margir áhuga 
á !ví a" vilja heyra meira frá Jar!rú"i um rannsókn 
hennar, vonandi gefast fleiri tækifæri til !ess. 

A" !essu sinni var ákve"in n$breytni á mál!ingi 
Sjónarhóls sem fólst í !ví a" fjalla" var um félags-
lega stö"u barna af erlendum uppruna en hún er 
um margt sambærileg vi" félagslega stö"u barna 
me" sér!arfir, !a" var alla vega mat undirbúnings-
nefndar mál!ingsins. #ví voru næstu tvö erindi til-
einku" börnum af erlendum uppruna. Fyrra erindi" 
flutti Ása Kolbrún Hauksdóttir verkefnisstjóri hjá 
Rau"a krossinum, sem bar yfirskriftina félags-
lei"beinandi barna af erlendum uppruna. Seinna 
erindi" flutti ung stúlka a" nafni Aleksandra Kar-
olina Aniolek, nemandi í 9. bekk í Lækjarskóla, en 
hún ger"i mjög skilmerkilega og skemmtilega grein 
fyrir !ví hvernig hennar upplifun er af !ví a" vera 
af erlendum uppruna á Íslandi, erindi hennar bar 
yfirskriftina „Upplifun í n$ju landi“. 

#ví næst tók Hallgrímur Eymundsson hugbún-
a"arsérfræ"ingur vi" og l$sti hann hvernig honum 
hefur tekist a" lifa lífinu lifandi !rátt fyrir fötlun 
sína. Í erindi hans kva" vi" mjög jákvæ"an tón um 
lei" og hann sag"i hva" mætti betur fara í !jónustu 
vi" fatla"a. Sí"asta erindi" fyrir kaffi flutti #ráinn 
Lárusson skólastjóri í Hússtjórnarskólanum Hall-
ormssta". #ráinn spur"i er skólinn fyrir alla? Í erindi 

Mál!ing Sjónarhóls 2009

sínu velti hann fram !eirri spurningu hvort ekki er 
!örf á algjörri stefnubreytingu í skólakerfinu til a" 
mæta !örfum barna og unglinga me" sér!arfir. 

Eftir kaffi var Helgi #ór Gunnarsson fyrstur á mæl-
endaskrá, en hann er meistaranemi vi" félagsvís-
indadeild HÍ í fötlunarfræ"i, hann hefur einnig 
lagt stund á afbrotafræ"i. Hann gat !ví sameina" 
!essar tvær greinar me" rannsókn sinni á lífshlaupi 
og barnæsku afbrotamanna me" athyglisbrest og 
ofvirkni. Rannsókn Helga #órs er eigindleg sem 
!$"ir a" hún byggist á vi"tölum vi" afbrotamenn 
me" ADHD. Ni"urstö"ur eru mjög sláandi og 
áhugaver"ar. 

Linda Berry er mó"ir drengs á einhverfurófi me" 
ADHD. Hún sag"i frá baráttu sinni fyrir réttindum 
sonar síns. #ví mi"ur er !a" svo a" margir foreldrar 
barna me" ADHD e"a einhverfu !ekkja af eigin 
reynslu !essa baráttu og hafa svipa"a sögu a" segja. 
Linda tala"i !ví fyrir munn margra eins og reyndar 
fleiri fyrirlesarar á mál!inginu. 

Næst var kynning á sérlega áhugaver"u verkefni 
hjá Fræ"sluskrifstofu Reykjanesbæjar. Verkefni" 
nefnist Félagar og er námsefni í forvörn gegn kví"a 
og !unglyndi unglinga. Gylfi Jón Gylfason yfirsál-
fræ"ingur sag"i frá verkefninu og kynnti útgefi" 
efni um !a". Vonandi ver"ur !essi kynning á verk-
efninu til !ess a" fleiri sveitarfélög og skólar vita 
af !essu verkefni og sjá sér etv. fært a" n$ta !a" í 
skólastarfinu. 

#á tók vi" #órhildur Ída #órarinsdóttir for-
eldri drengs me" Downs syndrome. Hún sag"i frá 
örlögum sonar síns í grunnskólanum og um fer"ina 
sem aldrei var farin. A" lokum flutti #ráinn Bertels-
son rithöfundur hugvekju sem hann nefndi minn-
ing um sér!arfir. En #ráinn fékk !a" hlutverk a" 
draga upp mynd af málefnum barna me" sér!arfir 
og setja !a" í stærra samhengi út frá sinni reynslu. 
Honum tókst !a" mjög vel.

Mál!ingi" kom vel út á matsblö"um, en nokkrir 
höf"u or" á !ví a" mikilvægt er a" fjalla um !a" 
sem vel er gert í málefnum barna me" sér!arfir í 
grunnskólum landsins og ekki er ólíklegt a" !a" 
ver"i umfjöllunarefni næsta mál!ings Sjónarhóls 
2010. #á er öllum !akka" fyrir sem fluttu erindi á 
mál!inginu og styrktara"ilum er !akka" sérstak-
lega. Upptaka af mál!inginu er á vefsí"u Sjónarhóls 
www.sjonarholl.net. 

Samantekt vann Ingibjörg Karlsdóttir forma"ur 
ADHD samtakanna sem sat í undirbúningsnefnd 
mál!ingsins 

- félagsleg sta!a barna me! sér"arfir
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VI!TAL //  S IGRÍ!UR JÓNSDÓTTIR

á tilfinningar og ge! og vildi ég "ví sko!a hva! ég 
gæti lagt af mörkum til a! fara af lyfjum. Ég datt 
inná bókina Driven to Distraction eftir Edward  M. 
Hallowell. M.D og John  J. Ratey  M.D., en bókin var 
mikil opinberun fyrir mig. 

Ég fór í gegnum 100 einkenni ADHD og sá ég 
sjálfan mig í mörgum einkennunum. Í bókinni eru 
kenndar lei!ir til a! vinna me! sjálfan sig og er  "ar 
dregi! fram hva! "arf a! gera til a! ná árangri. #ar 
má nefna a! greining er mikilvæg til a! geta skil-
greint hva! er a!, "ví næst "arf fólk a! fræ!ast um 
hva! ADHD fjallar en hægt er a! leita sér uppl$singa 
á $msum stö!um t.d.  á netinu og í bókum. Skipu-
lagning er mikilvæg  og jafnvægi er mikilvægt. Bent 
er á mark"jálfun og tilfinningavinnu og lyf, ef me! 
"arf. Árí!andi er a! draga  úr neystlu koffeins og 
sykurs, og orkudrykkja me! "ví er hægt a! ná til-
finningalegu jafnvægi.  Sí"reytan sem a! "essi efni 
valda standa í vegi fyrir "ví a! "ú náir árangri. Hreyf-

ing skiptir sköpum hún eykur bló!flæ!i! og skerpir 
einbeitinguna.  Ég hef vísa! mörgum strákum me! 
ADHD á fótboltaæfingar en hreyfing er á vi! 10 mg. 
af Rítalíni. 

#egar ég kom heim til Íslands var ég or!inn laus 
vi! Rítalíni!, en "eim árangri ná!i ég me! sjálfs-
hjálparlei!um.  Sjálfshjálparlei!irnar koma fyrst, 
lyfin koma sí!ast ef me! "arf. Ég hef starfa! me! 
stúlku sem drakk fjóra  lítra af Coca Cola  á dag, en 
hún fór í afvötnun hjá mér af Coca Cola.  A! losna 
undan Coca Cola drykknum var  helmingurinn  af 
lausninni. Hún sko!a!i mataræ!i!, ger!i stunda-
skrá fyrir daginn og  fór a! fræ!ast um ADHD. 
Einnig vann hún  tilfinningavinnuna og "urfti hún 
ekki á lyfjum a! halda“. 

ADHD til sta!ar í fullor!num
Stefán vakti íslenskt samfélag til me!vitundar um 
"á sta!reynd a! ADHD gæti veri! til sta!ar "egar 
komi! er á fullor!insár og "ar á me!al fræddi hann 
Grétar Sigurbergsson ge!lækni um ADHD hjá full-
or!num, en Grétar er einn "ekktasti ge!læknirinn 
hérlendis á svi!i ADHD hjá fullor!num.  Stefán og 
Grétar eru "ví frumkvö!lar í  greiningum fullor!-

inna me! ADHD hérlendis, en "eir byrju!u ári! 
1996 me! "essa greiningarvinnu. #eir fóru saman á 
námskei! til USA til a! læra um me!fer! fyrir full-
or!na me! ADHD.

Stefán hefur starfa! hér heima og erlendis vi! 
greiningar á ADHD. Hann tekur fram a! Copeland 

Ég hef starfa" me" stúlku sem drakk 
fjóra  lítra af Coca Cola  á dag, en hún 
fór í afvötnun hjá mér af Coca Cola.  A" 
losna undan Coca Cola drykknum var  
helmingurinn  af lausninni.Stefán Jóhannsson er fjölskyldurá!gjafi 

a! mennt me! mastersgrá!u í áfengis- 
og vímuefname!fer! svo og fjöldskyldu-
me!fer!. Stefán hefur starfa! frá 1976 í 
"essum geira en starfsferill hans hófst á 
vistheimilinu á Vífilstö!um "ar sem hann 
starfa!i vi! me!fer! áfengis- og vímu-
efnaneytenda. 

„Lei!in lá sí!ar á Hazelden Foundation í Minne-
sota til a! læra áfengis- og vímuefname!fer!. Ég 
fékk í framhaldi af "ví starf hjá Áfengisvarnarrá!i 
í um 3 ár en "ar næst fór ég til Flórida til a! setja 
upp me!fer!arprógramm á ge!spítala fyrir áfengis- 
og vímuefnaneytendur. Hlutverk mitt "ar var a! 
setja saman prógram og "jálfa starfsfólk.  Ári sí!ar 
stofna!i ég Cornerstone Institute , en ári! 1988 
var hún talin ein af 100 bestu me!fer!arstofn-
unum í  Ameríku fyrir alkóhólista og  fjölskyldur 
"eirra samkvæmt bókinni The 100 best treatment 
centers for alcaholism and drug abuse eftir Lindu 
Sunshine og  John W. Wright.“ 

Stefán flutti til Íslands ári! 1996.  Í dag rekur hann 
Rá!gjafarskóla Íslands, en hann ver!ur 5 ára um 
"essar mundir.  Skólinn b$!ur upp á tvenns konar 
nám. Annars vegar nám í Rá!gjafarskólanum, sem 

er fyrir "á sem hyggjast starfa a! forvörnum og 
forvarnará!gjöf e!a ætla sér a! starfa vi! rá!gjöf 
á $msum svi!um, s.s. á ge!svi!i, á áfangaheim-
ilum og öldrunarheimilum, fyrir unglinga og  fyrir 

áfengis- og fíkniefnaneytendur og fjölskyldur "eirra. 
Hins vegar nám í Forvarnaskólanum, sem er fyrir 
"á sem starfa a! e!a hyggjast starfa a! forvörnum 
og forvarnará!gjöf.  Um 180 nemendur hafa loki! 
prófi frá Rá!gjafarskóla Íslands.

Greindist me! athyglisbrest
„Ári! 1990 greindist ég me! athyglisbrest en "a! var 
Dr. Edna Copeland Ph.D.  sem ger!i greininguna á 
mér. Ég haf!i átt í erfi!leikum me! a! læra og fleiri 
"ættir sem spilu!i inní. Eftir greininguna fór ég á 
Rítalín en "a! er "annig me! mig a! ég fer strax 
a! hugsa um "a! hvernig ég get losna!i vi! lyfin ef 
ég er á anna! bor! settur á lyf.  Rítalín hefur áhrif 

um a! fullor!nir gætu 
veri! me! ADHD

Vakti fólk til 
me!vitundar 

Eftir greininguna fór ég á Rítalín en #a" 
er #annig me" mig a" ég fer strax a" 
hugsa um #a" hvernig ég get losna"i vi" 
lyfin ef ég er á anna" bor" settur á lyf. 
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Veturinn 2007-2008 var ger! óformleg 
könnun á vegum skólanefndar ADHD sam-
takanna. Meginmarkmi! var a! minna á 
ADHD nemendur í grunnskólum landsins.

Hugmyndin var a! senda skólastjórum grunnskóla 
landsins stutta könnun um "jónustu vi! börn me! 
ADHD í grunnskólum landsins. 

Spurningalisti me! 19 spurningum var sendur til 
168 grunnskóla og bárust svör frá 98 skólastjórum 

e!a um 58,33%.  #egar nokku! var li!i! á vinnslu 
spurningalistans til skólastjóranna komu upp hug-
myndir um a! gera sambærilegan lista og senda til 
foreldra.  Var! sá listi ívi! lengri en listinn til skóla-
stjóra e!a alls 23 spurningar.  Listinn var sendur til 
552 foreldra sem eru á lista hjá ADHD samtökunum 
og eiga börn á grunnskólaaldri. Svörun var 257 e!a 
alls 46,56%.  Nokkrar spurningar til skólastjóra og 
foreldra eru sambærilegar og hér gerum vi! grein 
fyrir helstu ni!urstö!um og berum saman svör 
skólastjóra og foreldra. 

Ni!urstö!ur úr óformlegri könnun á "jónustu  
vi! börn me! ADHD í grunnskólum landsins.

Ofmat skólastjóra 
e!a vanmat foreldra?

Telur !ú a" !ær umræ"ur sem veri" hafa í !jó"-
félaginu um ADHD og skyldar raskanir hafi or"i" 
til !ess a" meiri skilningur sé í skólanum um sér-
stakar !arfir barna me" ADHD?

 Flestir foreldrar telja a! "jó!félagsumræ!an hafi 
jákvæ!ar aflei!ingar í för me! sér "annig a! skiln-

ingur á sérstökum "örfum barna me! ADHD hafi 
aukist. Stór hluti skólastjóra telur einnig a! "etta 
hafi gagnast skólastjórum og starfsfólki "eirra til 
a! skilja betur sérstakar "arfi barna me! ADHD 
(78,57% svara frekar miki! e!a mjög miki!).

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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gátlistarnir séu "eir listar sem skila ni!urstö!um 
fljótt og örugglega. Mikilvægt sé a! greina einstal-
inginn í heild sinni, a! heg!un, tilfinningar, áfengis- 
og vímuefnaneysla, tómstundai!kun, áhugamál og 
andlegi  "átturinn sé sko!a!ur ásamt félags- og 
fjöldskyldubakgrunn. Miki! vatn hefur runni! til 
sjávar hva! var!ar "ekkingu á me!fer!arstarfi me! 
fullor!num me! ADHD sí!an Stefán hrinti "essum 
málaflokki af sta!.

Tilfinningavinna er mikilvægur !áttur
„Var!andi sjálfsvinnuna "á er mikilvægt a! ef fólk 
ætlar a! vinna me! sjálft sig eftir 12 spora lei!inni,  
"á "arf a! taka tillit til ADHD einkennanna.  Fók-
usinn "arf a! vera meira  á tilfinningavinnu heldur 
en hugsunum og sko!unum. Fólk ver!ur a! setja 
"ann skilning í sporin  a! "a! eru tveir sem vinna 
"au saman, "a! gerir "a! enginn einn. Hvar næ ég 

í meira "egar ég hef ekki nóg?  T.d getur "a! veri! 
vinur "inn, e!a einhver sem er tilbúinn a! hlusta á 
"ig og lei!beina“.      

Nemendur í Rá!gjafarskólanum læra a! vinna 
me! vandamál fólks me! "ví a! vinna me! sín eigin 
mál. Gó!ur rá!gjafi "arf a! geta tileinka! sér "a! 
sem hann rá!leggur ö!rum, hann "arf a! vera gó!ur 
rá!gjafi fyrst og fremst fyrir sjálfan sig. Nemendur 
læra um hinar ólíkustu fíknir en hver fíkill er a.m.k 
me! "rjár fíknir, sjaldnast  bara eina. Mikilvægt er 
a! unni! sé me! allar fíknirnar "ví ef ein er látin 
óáreitt getur hún or!i! manni a! falli. 

Stefán segir frá gjöf sem nemendur sem voru a! 
útskrifast gáfu honum en "a! er plakat me! eft-
irfarandi texta: Vinátta eykur hamingju og dregur 
úr hugarangri me! "ví a! tvöfalda gle!i okkar og 
helminga sorg okkar.

Nemendur læra um hinar ólíkustu 
fíknir en hver fíkill er a.m.k me! "rjár 
fíknir, sjaldnast  bara eina. Mikilvægt 
er a! unni! sé me! allar fíknirnar "ví 
ef ein er látin óáreitt getur hún or!i! 
manni a! falli. 

 Bókakynning

ISBN 0-9660366-5-4 
Understanding Girls 
with AD/HD

ISBN: 0-9660366-4-6
Understanding Women 
with AD/HD      

ISBN 0-87630-800-0 
Adventures in Fast Forward   

ISBN 0-87630-847-7
ADD in the Workplace                   

ISBN 1-58391-358-0 
ADD-Friendly Ways 
to Organize Your Life

ISBN 0-9660366-1-1 
Help4ADD@HighSchool              

Nánari uppl#singar 
um Rá!gjafarskólann 

er finna á baksí!u 
fréttabréfsins.

Dr. Kathleen
G. Nadeau

Dr. Kathleen G. Nadeau sálfræ!ingur var einn 
af fyrirlesurunum á ADHD rá!stefnunni sl. haust. 
Hægt er a! mæla me! bókunum hennar fyrir 
foreldra almennt og sérstaklega er hægt a! mæla 
me! bókum hennar um stelpur og konur me! 
ADHD. Mjög miklar og gó!ar uppl#singar eru 
einnig um stelpur og konur me! ADHD á vef-
sí!unni addvance.com. Einnig eru bækur hennar 
uppfullar af einföldum rá!um fyrir ADHD fjöl-
skyldur. Látum fylgja me! einnig ISBN númerin.

Frekari uppl#singar: 
http://www.addvance.com/about/nadeau.html
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Vill skólanefnd ADHD 
samtakanna !akka 
kærlega !eim foreldrum 
og skólastjórum sem 
gáfu sér tíma til a" 
svara !essari könnun. 
Bá"ar kannanirnar 
eru til í heild sinni 
hjá samtökunum ef 
einhverjir hafa áhuga á 
a" sko"a !etta nánar.

· Inga Björg Hjaltadóttir 
· Ingibjörg Pálsdóttir 
· Ragnhildur Hauksdóttir 
· Kristjana Ólafsdóttir

ÓFORMLEG KÖNNUN UM ! JÓNUSTU V I" BÖRN 
ME"  ADHD Í  GRUNNSKÓLUM LANDSINS

Eru stu!ningsa!ilar inni í bekk hjá barninu "ínu/ 
eru stu!ningsa!ilar inni í bekkjum hjá nem-
endum?

Ni!urstö!ur úr foreldralistanum sína a! í 35% 
tilvika er ekki stu!ningsa!ili inni í bekk barnsins. 
Tí!asta gildi! er “Aldrei”. Ni!urstö!ur s"na einnig 
a! allur gangur vir!ist vera á #ví hvort stu!nings-
a!ili sé í bekk barnsins alltaf, oft, stundum e!a 
sjaldan. $a! sem vekur mesta athygli er a!  sláandi 

hátt hlutfall foreldra á unglingastigi telja a! aldrei 
sé stu!ningsfulltrúi inni í bekk hjá barninu e!a í 
48% tilfella.

Skólastjórar hins vegar nefna a! í 53% tilfella 
sé stu!ningsa!ili oft inni í bekk nemenda og alltaf 
svara rúmlega 6%. Hins vegar er einnig 6% sem 
svara #ví a! aldrei sér stu!ningsa!ili inni í bekk 
hjá nemendum og er #a! oftast í fámennari skólum 
sem #a! svar kemur fram.
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Hvert leitar "ú eftir sérfræ!ia!sto! í málefnum 
ADHD barna? Hér var bo!i! uppá nokkra svar-
möguleika auk "ess sem hægt var a! merkja vi! 
anna!.

Flestir foreldrar e!a tæplega 70% leita sér 
a!sto!ar til sjálfstætt starfandi sérfræ!inga. Svipa! 
hlutfall leitar sér a!sto!ar hjá sérfræ!ingi á vegum 
hverfami!stö!var/skólaskrifstofu og sérfræ!inga 
innan skólans e!a um 25%. $a! sem vekur athygli 
er hversu stórt hlutfall foreldra leita til sjálfstætt 
starfandi sérfræ!inga. Hér #arf a! hafa í huga a! 
til bo!a stó! a! merkja vi! fleiri en einn mögu-
leika og geta #ví foreldrar sem leita til sérfræ!inga 

innan skólans einnig leita! til sjálfstætt starfandi 
sérfræ!inga. Tæplega 35% #átttakenda völdu a! 
merkja vi! li!inn “anna!”. Mest bar á #ví a! for-
eldrar nefndu BUGL, ADHD samtökin, barnage!-
lækni, barnalækni, heimilislækni og Sjónarhól 
rá!gjafarmi!stö!. A!rir sög!ust hafa fengi! litla 
sem enga sérfræ!ia!sto!.

Svör skólastjóra voru nokku! ólík, tæp 65% 
sög!ust leita til sérfræ!inga innan skólans og rúm 
82% til sérfræ!ings á vegum hverfami!stö!var/
skólaskrifstofu. Um 11% merktu vi! li!inn “anna!” 
og var #á leita! til BÚGL, ADHD samtakanna e!a 
heilsugæslu.
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Eru nota!ar samskipta/jákvæ!nibækur "ar sem 
börnin og foreldrar fá reglulega endurgjöf og upp-
l#singar. Hér mátti merkja vi! fleiri en einn li! og 
gefnir voru nokkrir möguleikar.

Mikill meirihluti foreldra e!a um 70% sög!ust 
nota einhverskonar samskiptabækur til #ess a! eiga 
samskipti vi! skólann. Flestir nota netpóst, 34% 
Mentor og 25% eiga samskipti vi! skólann me! 

ö!rum slíkum hætti. $eir foreldrar sem nota önnur 
samskiptaform vi! skólann nefndu flestir a! #eir 
eigi samskipti vi! skólann símlei!is e!a fá auka vi!-
töl. Skólastjórar hins  vega telja a! samskiptabækur 
séu nota!ar í 80% tilvika og netpóstur í rúmum 
70% tilvika og Mentor 75%. Flestir sem merktu vi! 
annan máta nefndu símtöl heim og reglulega fundi.
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Hversu vel e!a illa telur "ú a! kennarar í skóla 
barnsins "íns séu í stakk búnir til a! sinna nem-
endum me! ADHD og í spurninga-listanum til 
skólastjóra hljómar hún svo: Hversu vel e!a illa 
telur "ú a! kennarar í "ínum skóla séu í stakk 
búnir til a! sinna nemendum me! ADHD?

Hér er nokkur munur á svörum. Foreldrar hafa 
nokku! skiptar sko!anir á #ví hversu vel kennarar 
barna #eirra eru í stakk búnir til a! sinna börnum 
#eirra. $a! sem vekur athygli er a! fæstir telja 
kennarana mjög vel hæfa til #ess a! sinna nem-

endum me! ADHD. $egar nánar var sko!a! kom í 
ljós a! ekkert samband vir!ist vera á milli #ess á 
hva!a skólastigi barni! var og #ess hversu hæfan 
foreldri! telur kennarann vera til #ess a! sinna 
börnum me! ADHD. Skólastjórarnir hins vegar 
telja í flestum tilvikum kennara vera frekar vel e!a 
mjög vel í stakk búna til a! sinna nemendum me! 
ADHD e!a í 71,43% tilfella. Athygli vekur a! rúm-
lega 11% skólastjóra telja kennara vera frekar illa í 
stakk búna til a! sinna nemendum me! ADHD.
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Hva!a möguleika hefur "inn skóli var!andi sér-
úrræ!i fyrir nemendur sem eiga vi! náms- og e!a 
heg!unarvanda a! strí!a? Bo!i! var uppá nokkra 
möguleika auk "ess sem merkja mátti vi! li!inn 
anna! og skrifa "ar a! eigin vali.

Tæplega 70% foreldra sem tóku #átt í rannsókn-
inni nefndu a! sérkennsla væri í bo!i í skólum barna 
#eirra, tæplega 20% a! litlir bekkir væru í bo!i og 
35% nefndu námsver. 30% #átttakenda völdu a! 
merkja vi! anna! og eru flestar ni!urstö!ur úr #eim 
li! ólíkar. Margir nefna #ó a! líti! sé um sérúrræ!i í 

skólum og einstaka telja sig ekki hafa nægilega #ekk-
ingu á skólanum í heild. Margir segja frá sérstökum 
atferlis- og heg!unarkerfum sem eru í notkun í 
skólanum. Sama er a! segja um skólastjórana, rúm-
lega 76% nefna sérkennslu og tæplega 10% nefna 
litla bekki e!a námsver. $ar völdu rúmlega 50% a! 
merkja vi! li!inn anna! og eru fjölbreytt svör #ar 
sem dæmi: atferlismótun, einstaklingsmi!a! nám, 
gó!ur stu!ningur kennara og sérkennara, starfsnám 
og hver og einn nemandi fær skipulagt nám vi! hæfi 
og starfsfólk vinnur í teymum. 
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Eru allir kennarar sem barni! er hjá uppl#stir um 
greiningu barnsins?

Flestir foreldrar e!a tæp 60% telja a! allir kenn-
ara barnsins síns séu alltaf e!a oft uppl"stir um 

greiningu barnsins. Skólastjórar hins vegna telja a! 
í 83,5 % tilvika séu allir kennarar barnsins uppl"stir 
um greiningu.
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GREIN //  XXX

BÓAS VALDÓRSSON 
SÁLFRÆ! INGUR

SR. S IGUR!UR GRÉTAR S IGUR!SSO
SÓKNARPRESTUR Á HVAMMSTANG

Heilarit er mælikvar!i sem mælir tauga-
virkni heilans í heilaberki og er a!allega 
nota! vi! kortlagningu og greiningu á 
hvers kyns heilaskemmdum, flogaveiki 
og í svefnrannsóknum. Heilaritsgreining-
ara!fer! er a!fer! sem er "róu! me! "a! 
a! markmi!i a! nota heilaritsmælingar til 
greiningar á einhverjum tilteknum sjúk-
dómi e!a jafnvel hópi sjúkdóma, sem hafa 
áhrif á heilann.

!msar heilaritsrannsóknir hafa veri" ger"ar á 
heilavirkni barna me" ADHD og ni"urstö"ur s#na 
fram á marktækan mun á heilavirkni $eirra og 
vi"mi"unarhóps. Hugmyndin a" baki $eirri a"fer"-
arfræ"i sem hér er l#st kemur frá rannsóknar- og 
$róunarfyrirtækinu Mentis Cura sem stunda" hefur 
vi"amiklar rannsóknir og $róun sérstakrar heila-

ritsgreiningara"fer"ar á Alzheimer sjúkdómi me" 
ágætum árangri. 

Í dag er greining á ADHD bygg" á huglægu klín-
ísku mati á fráviksheg"un. Nota"ir eru sta"la"ir 
spurninga- og matslistar ásamt greiningarvi"tali. 
N#legar rannsóknir á börnum og unglingum sem 
greind eru me" ADHD hafa s#nt fram á a" ADHD er 
lífe"lisfræ"ileg röskun og nú leitast Mentis Cura vi" 
a" s#na fram á gagnsemi og notagildi heilarita og 
heilaritsgreiningara"fer"ar til $ess a" greina  ADHD 

og sambærilegar raskanir á hlutlægan hátt.  Mentis 
Cura og Barna- og unglingage"deild Landspítalans 

Notkun heilarita til greiningar á 
athyglisbresti me! ofvirkni hjá börnum

(BUGL) vinna nú saman a" $róun slíkrar greining-
ara"fer"ar fyrir börn og unglinga.

Búi" er a" hanna rannsókn me" $a" a" markmi"i 
a" búa til greiningara"fer" fyrir ADHD sem byggir 
á heilaritum. %átttakendur eru börn og unglingar 
á aldrinum 6-13 ára. Stefnt er a" $ví a" safna um 
1000 heilaritum í gagnagrunn. Í dag hafa um 250 
börn og unglingar teki" $átt í rannsókninni og 
fara mælingar fram á BUGL, í Háteigsskóla og á 
%roska- og heg"unarstö" heilsugæslu höfu"borg-
arsvæ"isins. Heilarit barna sem greind hafa veri" 
me" ADHD eru borin saman vi" heilarit barna í 
vi"mi"unarhópi sem ekki eru greind me" ADHD. 
%átttakendur sem greindir eru me" ADHD og eru 
á lyfjum er bo"i" a" koma tvisvar í mælingu, $ar 
sem $eir eru mældir bæ"i lyfjalausir og á lyfjum.  
Á $ennan hátt má sko"a áhrif lyfjanna á heilastarf-
semi $átttakendanna. 

Fyrstu ni"urstö"ur ADHD rannsóknarinnar voru 
kynntar á barna- og unglinga ge"læknará"stefnu í 
Chicago í nóvember sí"astli"num. Heilarit tveggja 
hópa drengja á aldrinum 6-8 ára, annars vegar 
vi"mi"unarhóps og hins vegar ADHD hóps voru 

borin saman. Ni"urstö"ur leiddu í ljós a" me" 
greiningara"fer" Mentis Cura mátti greina mun 
á milli hópanna me" 82% nákvæmni. Veri" er a" 
stækka $essa hópa til $ess a" fá meiri nákvæmni. Ekki 
hefur enn veri" safna" nógu mörgum heilaritum í 
ö"rum aldurshópum  til a" fá tölfræ"ilega marktæka 
ni"urstö"u fyrir a"greiningu milli samsvarandi hópa. 
Til $ess a" ná $essum markmi"um er stefnt a" $ví 
a" taka upp um 600 heilarit næsta ári". %egar safna" 

Mentis Cura
Sjá má stóran topp í mi!ju heilaritsins sem kemur fram "egar "átttakandi lokar augunum.

#átttakandi undirbúinn 
fyrir mælingu heilarits. 

hefur veri" í nægjanlega stóran gagnagrunn má 
sko"a einstaka heilarit í samanbur"i vi" grunninn. 
%á ver"ur hægt a" segja til um hvort heilarit barns 
líkist heilaritum barna sem falla undir ADHD hóp 
e"a vi"mi"unarhóps me" meiri nákvæmni. 

Sjálf heilarits mælingin fer $annig fram a" 24 
rafnemar eru festir ví"svegar á höfu" og andlit 
$átttakenda me" lei"nigeli. Heilaritsupptakan er 
ger" í hvíld, bæ"i me" opin og loku" augu. Hver 
rafnemi mælir rafbo" heilans og eru gögnin sí"an 
sundurli"u" í mismunandi $ætti fyrir hvern 
rafnema og einnig er sko"a" samspil milli rása. 
Heilaritsmæling er sársaukalaus og felur ekki í 
sér neina áhættu fyrir $átttakendur. Í lok hverrar 
heilaritsmælingar er $átttakendum veitt ver"laun. 

Ef rannsóknin gengur a" óskum má gera rá" fyrir 
a" $essi heilaritsgreiningara"fer"  ver"i mikilvægur 
$áttur í greiningarferlinu fyrir ADHD. Vi" $ökkum 
Tækni$róunarsjó"i fyrir a" styrkja $etta verkefni.

%ess má geta a" rannsókn á fullor"num sem hafa 
veri" greindir me" ADHD er nú á undirbúningsstigi. 

Búi" er a" hanna rannsókn me" #a" a" 
markmi"i a" búa til greiningara"fer" 
fyrir ADHD sem byggir á heilaritum.

Ef rannsóknin gengur a" óskum má 
gera rá" fyrir a" #essi heilaritsgreini
ngara"fer"  ver"i mikilvægur #áttur í 
greiningarferlinu fyrir ADHD.

Bókakynning

Thomas E. Brown Ph.D.
Frábærar bækur eftir Dr.  Thomas E. 
Brown sem hélt fyrirlestra á  ADHD 
rá"stefnunni sl. haust.

Hægt er a" fá lána"ar á bókasafni 
ADHD samtakanna e"a panta í 
gegnum www.amazon.com, #ví látum 
vi" fylgja me" ISBN númerin.

Frekari uppl!singar: 
http://www.drthomasebrown.com ISBN 0-300-11989-5
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Hitaveita Egilssta!a
Hjartaheill
Hjá Dúdda hársnyrti
Hjá Jóa Fel
Hjálparstarf kirkjunnar
Hjálpræ!isherinn
Hjúkrunarheimili Fellsenda
Hla!bær Colas
Hótel Bú!ir
Hótel Djúpavík
Hótel Dyrhólaey
Hótel Hamar
Hótel Nor!urljós
Hrafntinna ehf
Hreingerningar#jónustan
Hreint Afrek
HS Orka hf
Húnavatnshreppur
Húna#ing vestra
Húsfri!unarnefnd
Húsi! Fasteignasala
Hvassaleitisskóli
Höf!akaffi ehf
Icelandair Hótel Klaustur
I!ntré ehf
Innheimtustofnun Sveitafélaga
Ísafjar!arbær
Ísfélag Vestmannaeyja
Ísfrost
Ísfugl ehf
Ískraft
Íslandsmarka!ur
Íslandspóstur
Íslenska Félagi! ehf
Í#róttami!stö!in Glerárskóla
Jakob Valgeir ehf
Jar!bö!in v/M$vatn
Jazzballetskóli Báru
Jeppasmi!jan ehf

Jón og Óskar
K Pétursson
Kaplavæ!ing ehf
Karl Kristmanns
Kaupfélag Skagfir!inga
Ka#ólska kirkjan
Keflavíkurkirkja
Kerfi hf
Kirkjuból
Kjarnafæ!i
Knarrareyri
Kópavogsbær
Kópavogsskóli
Lagnagæ!i ehf
Litla Kaffistofan
Litlalínan
Loftorka hf
Lyfja
Lögfræ!ustofa Gústafs
Lögs$n ehf
Löndun ehf
Magnús og Steingrímur
Marax ehf
Málningar#jónusta Jóhanns
Menntaskólinn á Akureyri
Mi!neshei!i
Mirandes á Íslandi
Miöstö!in ehf
M$rdalshreppur
Mælifell ehf
Nonnabiti
Nor!urpóll ehf
Nói Síríus
N$ju Ökuskólinn
O Johnson og Kaaber
Oddi ehf
Orlofsbygg!ir Illugasta!ir
Ólafur Helgason
Ólafur "orsteinsson
Óli Gunnarsson
Ósal ehf
P og S Vatnsvirkjar
Parlogis
Plasti!jan ehf
Pylsuvagninn
Rafstilling
Rafsvi! sf
Raförninn ehf
Reykhólakirkja
Reykjanesbær
Rolf Johansen og co
Rúnar Óskarsson hf
Ræstinga#jónustan
Samkaup
Samtök Sveitafélaga
Saumsprettan ehf

Sálarrannskóknarfélag Íslands
SBS innréttingar
Selásskóli
Seljakirkja
Seltjarnarnesbær
Seltjarnarneskirkja
Setberg bókaútgáfa
Sey!isfjar!arbær
Sey!isfjar!arkirkja
Sey!isfjar!arskóli
Seyla ehf
SigrúN EA 052
Sigurbjörn ehf
Sigur!ur Snorrason
SÍBS
Síldarvinnslan
Sjálfstæ!isflokkurinn
Sjávari!jan Rifi
Sjómannafélag Ólafsfjar!ar
Sjóvélar
Sjúkrali!afélag Íslands
Sjúkra#jálfun Georgs
Skartgripaverslun Gu!brands
Skólaskrifstofa Austurlands
Skóverslunin Bossanova
Skúlason og Jónsson
Slökkvili! Höfu!borgarsvæ!isins
Smárinn söluturn
Smith og Norland
Smurstö! Akraness
Smurstö!in ehf
Snittvélin ehf
Snyrtistofa Grafarvogs
Snyrtivöruverslunin
Snælandsskóli
Sohosól ehf
Sólrún
Sprinkler pípulagnir ehf
SSNV Atvinnus#róun
Starfsgreinasambandi!
Starfsmannafélag Kópavogs
Staumnes ehf
Stál og Hnífur
Stegla ehf
Stilling ehf
Stjörnusól
Stórkaup
Stykkishólmsbær
Su!urbæjarlaug
Sundlaug Akureyrar
Sundlaug Kópavogs
Suzuki bílar
Sú!avíkurhreppur
Sveinn ehf
Sæfell ehf
Sæplast Dalvík

Sögusetri!
T.G.M. ehf
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannlæknastofa Árna
Tannlæknastofa Bessa
Tannlæknastofa Einars
Tannlæknastofa Fri!finns
Tannlæknastofa Helga
Tannréttingar sf
Tark teiknistofa ehf
Tennisfélagi!
Tjaldsvæ!i!
Trans Atlantic
Trésmi!jan Fagus
Trésmi!jan Jari ehf
Tæknivídd
Tölvu#jónustan á Akranesi
UMFÍ
Umslag ehf
Útflutningsrá! Íslands
Valhúsgögn
Vamalandsskóli bókasafn
Varmamót
Ver!bréfaskráning Íslands
Verkal$!sfélagi! Hlíf
Verkfræ!istofa Austurlands
Verkfræ!istofa Erlendar
Verkís
Verslunarmannafélag Su!urnesja
Verslunin Frí!a Frænka
Vélamarka!urinn
Vélaverkstæ!i Kristjáns
Vélaverkstæ!i KS
Vélaverkstæ!i! "ór
Vélsmi!ja Gu!mundar
Vélsmi!ja Péturs
Vélsmi!jan Ásverk
Vélvirkinn
Vignir G Jónsson ehf
Vinnslustö!in
Vistor
Víking hús
Vísir hf
Vopnafjar!arhreppur
VR
Vöruval hf
Yogastö!in Heilsubót
"ín Verslun
"jó!leikhúsi!
"rastarhóll ehf
Ögurvík
Örn "ór sf
Öskjuhlí!askóli

!ökkum stu"ninginn!

Tónastö!in




