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ADHD, fylgiraskanir og klínískar 

leiðbeiningar 

Without a theory, the facts are silence  

The sensory order  

F. A. Hayek (1899-1992)  
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ICD-11 

 

 Hegðunar- og taugaþroskaraskanir 

Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 

https://www.who.int/classifications/icd/en/ 
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ICD-11 og taugaþroskaraskanir 

Neurodevelopmental disorders 

• Þroskaraskanir - Disorders of intellectual development 
 

• Málþroskaraskanir -Developmental speech or language disorders 
 

• Einhverfurófsraskanir - Autism spectrum disorders 
 

• Námserfiðleikar -  Developmental learning disorders 
 

• Hreyfiþroskaraskanir - Developmental motor coordination disorder 
 

• Athyglisbrestur og ofvirkni  - Attention deficit hyperactivity disorder 
 

• Kipparaskanir -  Primary tics or tic disorders 

 

 https://www.who.int/classifications/icd/en/ 
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ICD-11 Hegðunaraskanir 

Disruptive behavior or dissocial disorders 

• Andstöðuþrjóskuröskun - Oppositional defiant disorder 

 

• Hegðunarröskun - Conduct/dissocial disorder 

 

• Other specified disruptive behavior or dissocial disorders 

 

• Disruptive behavior or dissocial disorders, unspecified 

 https://www.who.int/classifications/icd/en/ 
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ICD-11 og taugaþroskaraskanir 

Neurodevelopmental disorders 

• Þroskaraskanir - Disorders of intellectual development 
 

• Málþroskaraskanir - Developmental speech or language disorders 
 

• Einhverfurófsraskanir - Autism spectrum disorders 
 

• Námserfiðleikar - Developmental learning disorders 
 

• Hreyfiþroskaraskanir - Developmental motor coordination disorder 
 

• Athyglisbrestur og ofvirkni - Attention deficit hyperactivity disorder 
 

• Kækjaraskanir - Primary tics or tic disorders 
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Athyglisbrestur og ofvirkni 

 
•  Athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD) er algeng 

taugaþroskaröskun sem getur haft víðtæk áhrif á daglegt líf, 

nám og félagslega aðlögun einstaklinga. 

•  Rannsóknir benda til að 5 til 7 af hundraði barna og unglinga 

glími við ADHD (Polanczyk et al., 2007, 2014) 
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 Hugar illa að smáatriðum og gerir oft fljótfærnislegar villur.  

 Á erfitt með að halda athygli við verkefni eða leiki. 

 Virðist ekki hlusta þegar talað er beint til hennar/hans.  

 Fylgir ekki fyrirmælum til enda og lýkur ekki við verkefni. 

  Á erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir.  

 Forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar (t.d. 

heimanám og skólaverkefni). 

 Týnir oft hlutum sem hann/hún þarf á að halda til verkefna 

sinna eða annarra athafna.  

 Truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti. 

  Er gleymin/n í athöfnum daglegs lífs. 

 
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and  statistical manual of mental disorders (5th ed.). 

Washington, DC:  
(ICD-11; World Health Organization, 2018). 

Einkenni athyglisbrests: 
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 Er oft stöðugt á ferðinni eða eins og ,,þeytispjald“ 

 Talar óhóflega mikið.  

 Hendur og fætur á sífelldu iði.  

 Fer úr sæti í skólastofu eða við aðrar aðstæður þar sem ætlast 

er til kyrrsetu.  

 Hleypur um eða prílar óhóflega við aðstæður þar sem slíkt á 

ekki við. 

 Á erfitt með að vera hljóð/ur við leik eða tómstundastarf.  
 

 Einkenni hvatvísi: 

 Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að honum/henni í 

hópvinnu eða leik.  

 Grípur fram í eða ryðst inn í samræður eða leiki.  

 Grípur fram í með svari áður en spurningu er lokið.  
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and  statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC:  

(ICD-11; World Health Organization, 2018). 

 

Einkenni ofvirkni/hvatvísi:  
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ADHD 

blönduð 

mynd 
ADHD 

 athyglisbrestur 

ríkjandi 
ADHD 

  ofvirkni 

ríkjandi 



25.janúar 2019 

ADHD  

 Til þess að uppfylla greiningarskilmerki 

ADHD þarf barn að hafa hamlandi einkenni 

athyglisbrests og/eða ofvirkni/hvatvísi við 

mismunandi aðstæður í daglegu lífi og um 

lengri tíma.  
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ADHD  
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ADHD og fylgiraskanir 

 

Kvíði 

ADHD 

Urður Njarðvík (2017). ADHD meðal barna og unglinga: Samsláttur við aðrar greiningar 

Sálfræðiritið, 22. árgangur,  7-18. 
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Athyglisbrestur og fylgiraskanir 

 

ADHD 
 

Andstöðuþrjóskuröskun 

Hegðunarröskun 

Kvíði - depurð 

Námserfiðleikar 

Tourette 

Stýrifærni 
 vinnsluminni  

athygli 

 innra tal og hvatastjórn 

að læra af reynslunni 

skipulagsgeta og tímaskyn 

Sveigjanleiki 
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Sagan 

Faraone et al 2015  

Nature Reviews Disease Primers volume 1, Article number: 15027  
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Sagan 

    

Faraone et al 2015  

Nature Reviews Disease Primers volume 1, Article number: 15027  
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Sagan 

    

Faraone et al 2015  

Nature Reviews Disease Primers volume 1, Article number: 15027  
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Klínískar leiðbeiningar 

 

 Klínískar leiðbeiningar (clinical guidelines) eru 

leiðbeiningar um verklag, þróaðar á kerfisbundinn 

hátt og eru byggðar á traustum vísindalegum grunni, 

til stuðnings starfsfólki í heilbrigðisþjónustu og 

almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður.  

 Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og 

eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta 

meðferð. 
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Klínískar leiðbeiningar og ADHD 

 Landlæknir 

2007, 2012, 2014 

https://adhd-institute.com/disease-management/guidelines/ 
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Klínískar leiðbeiningar  

vinnulag við greiningu ADHD 

 
–  Tekin er ítarleg sjúkra‐ og þroskasaga  

 

– Mikilvægt er að safna upplýsingum um einkenni barnsins 

við mismunandi aðstæður 

• Matskvarðar   
 

–  Greiningarviðtal, til að meta einkenni og fylgiraskanir  
 

–  Mælt er með að greindarpróf liggi fyrir. 
 

– Viðtal og skoðun hjá lækni.  

 

https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-leidbeiningar/leidbeiningar/item14931/ADHD---vinnulag-vid-greiningu-og-medferd 
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Klínískar leiðbeiningar og ADHD  

Hvað virkar?  

Die Geschichte vom Zappel-Philipp 

 

Ob der Philipp heute still 

Wohl bei Tische sitzen will?“ 

Also sprach in ernstem Ton 

Der Papa zu seinem Sohn, 

Und die Mutter blickte stumm 

Auf dem ganzen Tisch herum. 

Doch der Philipp hörte nicht, 

Was zu ihm der Vater spricht. 

Er gaukelt 

Und schaukelt, 

Er trappelt 

Und zappelt 

Auf dem Stuhle hin und her. 

„Philipp, das mißfällt mir sehr!“ 

 
Der Struwwelpeter 

Heinrich Hoffmann, 1844 
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Klínískar leiðbeiningar 

með vísindin að vopni 

 
 

 A:Hár/mikill 

– Hágæða meta-analýsur, kerfisbundin yfirlit slembaðra rannsókna 

eða slembaðar rannsóknir með mjög lágri skekkjuhættu 

 

 B:Meðal 

 C:Lítill 
 

 D: Mjög lítill 

– Hágæða kerfisbundin yfirlit sjúkratilfella-viðmiðunar rannsókna 

(case-control studies)  

Sjúkratilfellaskýrslur (case reports, case studies) 
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Multimodal Treatment Study of ADHD 

(MTA rannsóknin, 1999, 2004) 

1. Markviss lyfjameðferð eingöngu, fólst m.a í mánaðarlegu 

eftirliti þar sem lyfjaskammti var breytt í samræmi við 

klínískar upplýsingar (frá foreldrum, barni og kennara)   

 

2. Fjölþætt og yfirgripsmikil sálfélagsleg meðferð eingöngu 

(inngripi beitt heima, í skóla og yfir sumar).  

 

3. Samþætt markviss lyfjameðferð og sálfélagsleg meðferð.   

 

4. Hefðbundin meðferð (Treatment as usual in the 

community) sem einkum fólst í lyfjameðferð án sérstaks 

eftirlits.  
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Multimodal Treatment Study of ADHD 

(MTA rannsóknin, 1999, 2004) 

 Einkenni ADHD minnkuðu eftir 14 mánaða meðferð hjá 

öllum hópunum. 

 

 Árangur hópanna tveggja (hópar 1 og 3) sem fengu 

markvissa lyfjameðferð var betri en hópsins sem fékk 

eingöngu sálfélagslega meðferð (hópur 3) og hópsins sem 

fékk hefðbundna meðferð (hópur 4).  

 

 Árangur hópsins sem fékk eingöngu sálfélagslega meðferð 

(hópur 2) var ekki betri en árangur af hefðbundinni 

meðferð (hópur 4).  
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Multimodal Treatment Study of ADHD 

(MTA rannsóknin, 1999, 2004) 

 Varðandi önnur einkenni, svo sem tilfinninnga- og 

hegðunarerfiðleika, félagsfærni, tengsl við foreldra og 

frammistöðu í skóla, kom ekki fram marktækur munur 

milli hópa.  

– Bestur árangur varðandi þessi einkenni kom fram hjá hópi 

barna sem fékk samþætta meðferð (hópur 3).  
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Klínískar leiðbeinignar 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

(AACAP) Practice Parameters: Assessment and 

Treatment for ADHD 

 

 They are based on the current scientific evidence and clinical consensus 
of experts in the field. 

 

 They consider the clinical evaluation for ADHD, comorbid conditions 
associated with ADHD, and evidence based psychopharmacological and 
psychosocial interventions for ADHD.  

 

 These guidelines seek to lay out evidence-based guidelines for the 
effective diagnosis and treatment of ADHD.  

AACAP ©2007  
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Journal of Psychopharmacology 26 (6), 753-765 

ADHD  

Hvað virkar?  
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ADHD  

Hvað virkar?  
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ADHD  

Hvað virkar?  
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Erfðir og umhverfisþættir í ADHD  

Í grunninn má segja að orsakir ADHD séu líffræðilegar 

og hafa rannsóknir sýnt að erfðir geti útskýrt á bilinu 

75-90% einkenna á meðan umhverfisþættir útskýra 20 

til 30% einkenna 

 
Biederman & Faraone, 2005; Faraone & Asherson, 2005 
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ADHD og heilinn 

Liti heili 

Framheili 
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ADHD  

 Orsakir ADHD eru í grunninn líffræðilegar og benda rannsóknir 

til að orsaka sé að leita í truflun í boðefnakerfi heilans á stöðum 

sem gegna mikilvægu hlutverki við stjórn hegðunar – þar sem að 

framheilinn spilar hvað stærst hlutverk 
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ADHD og seinkun í heilaþroska 
 

 

 

 

 

 

Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. 

Proc Natl Acad Sci USA, 4; 104(49):19649-54. 

Shaw et al., 2007 
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ADHD og skólaganga 

6 til 9 ára 

13 til 15 ára 

10 til 12 ára 

16 ára og eldri 
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ADHD 

Stýrifærni og ADHD 
slakt vinnsluminni  

slök athygli 

 slakt innra tal og hvatastjórn 

læra seint af læra af reynslunni 

slök skipulagsgeta og tímaskyn 

lítill sveigjanleiki 
 

 

Andstöðuþrjóskuröskun 

Hegðunarröskun 

Kvíði - depurð 

Námserfiðleikar 

Árátta- og þráhyggja 

Tourette 
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ADHD og fylgiraskanir 

ADHD 

hegðunarvandi 

reiðivandi 
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 Takk fyrir 

Just ADHD water 
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Drug Name  Brand Name  

Amphetamine sulfate Dyanavel 

Amphetamine sulfate Evekeo 

Dextroamphetamine Dexedrine Spansule 

Dextroamphetamine and amphetamine Adderall XR  

Dextroamphetamine and amphetamine Mydayis 

Dexmethylophenidate Focalin XR 

Lisdexamfetamine  Vyvanse  

Lisdexamfetamine Vyvanse chewable 

Methylphenidate Aptensio XR 

Methylphenidate Concerta  

Methylphenidate Cotempla XR ODT 

Methylphenidate Daytrana Transdermal patch 

Methylphenidate Metadate CD, Ritalin LA 

Methylphenidate Metadate ER, Methylin ER 

Methylphenidate Ritalin SR 

Methylphenidate Quilichew ER 

Methylphenidate Quillivant XR 

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-63164/adderall+xr+oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-147664/lisdexamfetamine+oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-148324/vyvanse+oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-19857/concerta+oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-144192/daytrana+transdermal/details
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Niðurstaða WISC-IVIS 

Málstarf Skynhugsun Vinnsluminni Vinnsluhraði 
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ADHD og stýrifærni (Executive Functions) 

 

 


