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    Útdráttur 

            Í þessari megindlegu rannsókn var leitað eftir viðhorfi íslenskra hreyfistjóra á 
hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. Markmið rannsóknarinnar var að 
kanna út frá fyrirliggjandi rannsóknum og heimildum hvort hreyfing geti 
gagnast sem meðferðarúrræði við ADHD. Einnig hvort hreyfiseðlar séu nýttir 
sem meðferðarúrræði fyrir einstaklinga með ADHD á Íslandi. Send var út 
spurningakönnun til allra hreyfistjóra á Íslandi. Það svöruðu 19 af 28 
hreyfistjórum og var því svarhlutfall könnunarinnar 67,9%. Úrvinnsla gagna 
fór fram í Excel og SPSS. Niðurstöður sýndu að það er almennt ekki verið að 
ávísa hreyfiseðlum vegna ábendingar um ADHD, en þó eru dæmi um að 
ADHD sé tilgreint sem „önnur sjúkdómsgreining” á hreyfiseðlum. Ástæður 
ávísunar á hreyfiseðil eru byggðar á ráðleggingum úr bókinni FYSS, en þar er 
ekki fjallað um hreyfingu sem meðferð á ADHD. Það eru þó engin fyrirmæli 
frá Landlæknisembættinu, sem skylda lækna að fara bókstaflega eftir 
ráðleggingum FYSS. Samkvæmt fyrirliggjandi heimildum um áhrif hreyfingar 
á ADHD bendir allt til þess að hreyfing hafi góð áhrif á röskunina. Eftir þessa 
rannsókn má því álykta að hreyfing geti dregið úr einkennum ADHD og það 
komi til álita að nota hreyfingu sem meðferðarúrræði eða hluta af 
meðferðarúrræði við ADHD.  
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Formáli 
Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræði 

við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Viðfangsefnið er valið út frá 

gríðarlegum áhuga mínum á hreyfingu og hvernig hreyfing getur hjálpað til við að 

draga úr hinum ýmsu kvillum. Sjálf nýt ég mín ekki að fullu í leik og starfi ef ég 

er án hreyfingar í langan tíma, og alla mína tíð hefur hreyfing hjálpað mér, meðal 

annars til að auka einbeitingu og bæta líðan. Vegna áhuga míns á hreyfingu hef ég 

kannað hvernig fagaðilar í heilbrigðisþjónustu hafa nýtt sér hreyfingu sem úrræði 

gagnvart sjúkdómum eða einkennum fólks. Í þeirri athugun minni var ég þess 

áskynja að hvati hreyfingar til þeirra sem eru með ADHD hefur ekki verið nýttur 

eins og ég hélt að væri ástæða til. Þess vegna ákvað ég að kanna þann þátt 

heilsueflingar betur. Ég hef kynnt mér og þekki nokkuð vel til þeirra áhrifa sem 

fólk með ADHD þarf að búa við og ég hef haft þá skoðun að hreyfing gagnist sem 

úrræði á því sviði. Til þess að fá dýpri skilning á þessari skoðun minni ákvað ég 

að rannsaka málið frekar sem ég geri í ritgerð þessari.  

Ég þakka Birnu Baldursdóttir leiðbeinanda mínum fyrir frábæra leiðsögn, 

skjót svör, góða yfirferð og ábendingar og sérstaklega þægilegt viðmót. Einnig vil 

ég þakka þeim hreyfistjórum sem tóku þátt í rannsókninni og sýndu henni áhuga. 

Ég þakka Auði Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sérstaklega fyrir að hjálpa mér að móta 

spurningakönnunina. Að auki þakka ég foreldrum mínum Karli Björnssyni og 

Katrínu Karlsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið. Síðast en 

ekki síst þakka ég  kennurum og samnemendum mínum í HR og þeim mikla hvata 

sem starfsemi skólans veitir manni. Það er von mín að þær rannsóknir og 

niðurstöður sem fram koma í ritgerðinni munu gagnast áframhaldandi þróun 

meðferðar við ADHD. 
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Inngangur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er áhrif hreyfingar á athyglisbrest með ofvirkni. Á 

ensku er athyglisbrestur með ofvirkni nefndur Attention deficit hyperactivity 

disorder, skammstafað ADHD og verður sú skammstöfun notuð í þessari ritgerð. 

Fjallað verður um áhrif hreyfingar á ADHD og hvort það megi nota hreyfingu 

sem meðferðarúrræði til að draga úr einkennum ADHD. Einnig er sérstaklega 

fjallað um kvíða sem er algeng fylgiröskun með ADHD en þegar meðferð við 

ADHD er valin er æskilegt að taka tillit til fylgiraskanna eins og kvíða. 

Rannsóknarspurningar og markmið rannsóknarinnar eru settar fram í kaflanum 

um aðferð og gögn. Að lokum er greint frá niðurstöðum úr spurningakönnun sem 

send var til allra hreyfistjóra landsins. Hún fjallar um viðhorf hreyfistjóra til 

hreyfingar sem meðferðarúrræðis eða hluta af meðferðarúrræði við ADHD.  

 

ADHD  
Einkenni  
Athyglisbrestur með ofvirkni (e. Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

er taugaþroskaröskun. Þessi röskun er skilgreind út frá athyglisbresti, ofvirkni og 

hvatvísi, en þessir þættir eru kjarnaeinkenni röskunarinnar (Hoogman o.fl., 2017). 

ADHD skiptist í þrjá undirflokka, en þeir eru: ADHD með ráðandi einkenni 

athyglisbrests, ADHD með ráðandi einkenni ofvirkni/hvatvísi og ADHD sem 

inniheldur bland af öllum einkennunum (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. 

Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012). Birtingarmynd einkennanna 

er breytileg á  milli einstaklinga og hafa þau mishamlandi áhrif á daglegt líf þeirra 

(Moen, Hall-Lord og Hedelin, 2014). Þessi einkenni eru flokkuð í þrjá þætti sem 

eru væg,  miðlungs eða alvarlega hamlandi (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).  

 

Athyglisbrestur 

Athygli gegnir meginhlutverki í því sem við hugsum, munum, skynjum og gerum. 

Athyglin stýrir og viðheldur einbeitingu, úrvinnslu upplýsinga, úrvinnsluhraða og 

afköstum hugans (Brown, 2005). Helsta einkenni athyglisbrests er að 

einstaklingurinn á erfitt með einbeitingu (Jensen, 2009), sérstaklega ef 

viðfangsefnið krefst mikillar einbeitingar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Talið er að 
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fólk með athyglisbrest eigi það sameiginlegt að finnast það lengi að koma sér að 

verki, er auðtruflað (Jensen, 2009), á erfitt með að viðhalda vinnsluhraða, 

skipuleggja sig og forgangsraða verkefnum (Brown, 2005). Athyglisbresti fylgir 

einnig gleymska í daglegum athöfnum (Jensen, 2009) og erfiðleikar með að nýta 

skammtímaminnið og rifja upp (Brown, 2005). 

 
Ofvirkni/hvatvísi 

Einkenni ofvirkni og hvatvísi taka oft töluverðum breytingum með aldrinum. 

Ofvirkni og hvatvísi einkenni hjá fullorðnum lýsa sér helst með innri spennu, 

skapstyggð og eirðarleysi (Faraone o.fl., 2015; Gísli Baldursson o.fl., 2012). Hjá 

börnum er hreyfióróleiki algengur en oftast dregur úr honum á unglingsárunum en 

þá kemur innri órói í staðinn (Faraone o.fl., 2015; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Börn með ofvirkni eru sífellt á ferðinni og stöðugt á iði. Það er erfitt fyrir þau að 

vera kyrr á sama stað og vera hljóð við aðstæður þegar til þess er ætlast. Einnig 

hlaupa þau um og príla mikið við aðstæður sem slíkt á ekki við. Einkenni barna 

með hvatvísi lýsa sér þannig að þau grípa oft fram í og ryðjast inn í leiki eða 

samræður, eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim í ýmsum aðstæðum 

og framkvæma án þess að hugsa (Gísli Baldursson o.fl., 2012; Jensen, 2009). Fólk 

með ADHD, hvort sem það er með ráðandi einkenni ofvirkni eða hvatvísi og/eða 

athyglisbrests, getur átt erfitt með að vinna úr og hafa stjórn á tilfinningum sínum 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

 

Orsakir  
Vísindamenn geta nú vísað til viðamikilla megindlegra gagna um að ADHD sé 

taugaþroskaröskun sem veldur slakri vinnslugetu í ákveðnum heilastöðvum 

(Hoogman o.fl., 2017). Rannsóknir benda til að erfðaþátturinn ráði mestu um 

hvort einstaklingar séu með ADHD en þó er vitað að ýmsir aðrir orsakaþættir hafa 

einnig áhrif (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon 

og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2006). Erfðir hafa mikil áhrif sem orsök ADHD og 

hefur rannsókn Faraone o.fl. (2005) sýnt fram á að líkur á arfgengi þess sé um 

76%. Rannsókn Larsson, Chang, D’Onofrio og Lichtenstein (2014) bendir til 

hærra hlutfalls erfða, en hún var gerð á 59.514 tvíburum, þar sem fram kom að 

líkurnar á arfgengi eru um 80,8%. Rannsóknir sýna að truflun í boðefnakerfi heila 

er orsök ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013) og hefur hún áhrif á 



 8 

dópamínframleiðslu í taugaendum (Lou, 1996). Sameindaerfðafræðirannsóknir 

sýna breytingar í genum sem tengjast bindingu eða flutningi á dópamíni (Gísli 

Baldursson o.fl., 2012). Rannsóknir sýna að þeir einstaklingar sem greinast með 

ADHD eru oftast með minna dópamín í heilanum en þeir sem ekki eru með 

ADHD. Einstaklingar með ADHD eru einnig með tiltekna gerð gena sem aðrir 

hafa ekki og heilavefur þeirra er þynnri þeim hluta heilans sem ræður 

athyglishæfni (Grohol, 2017). 

Rannsóknir sýna einnig að ef einhver áföll hafa átt sér stað á meðgöngu 

eða við fæðingu er aukin fylgni á milli þeirra og ADHD. Hjá fyrirburum, 

léttburum og börnum sem hafa verið tekin með keisaraskurði eða töngum er aukin 

tíðni ADHD. Neysla tóbaks, áfengis og vímuefna á meðgöngu er einnig hluti af 

áhættuþáttum ADHD (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2006).  

 

Tíðni 
Samkvæmt nýlegri safngreiningu (e. Meta-analysis) sem var byggð á 175 

viðurkenndum rannsóknum um allan heim, er tíðni ADHD hjá börnum og 

unglingum 7,2 % (Thomas, Sanders, Doust, Beller og Glasziou, 2015). Algengi 

ADHD meðal fullorðinna er um 4-5% (Helga Zoëga, Gísli Baldursson og 

Matthías Halldórsson, 2007; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013) og sýndi bandarísk 

rannsókn fram á að tíðni ADHD meðal fólks á aldrinum 18-44 ára er talin vera 

4,4% (Kessler o.fl., 2006). Líklegra er að drengir greinist með ADHD heldur en 

stúlkur (Chen o.fl., 2017) og er kynjahlutfall greiningar meðal drengja 13,2% 

samanborið við aðeins 5,6% stúlkna (Fugate og Gentry, 2016). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að þrír drengir eru greindir með ADHD fyrir eina stúlku (Barkley, 

2006). Ástæðan fyrir þessum kynjamun er talin vera að einkenni stúlkna birtast á 

ólíkari hátt heldur en hjá drengjum, þær láta minna á sér bera og eru síður 

truflandi í skóla (Chen o.fl., 2017). Einkenni ofvirkni og hvatvísi ásamt truflun á 

hegðun eru algengari meðal yngri drengja en stúlkna (The Express Scripts Lab, 

2014). Það er því hugsanlegt að ADHD greinist síður hjá stúlkum sökum þess að 

þær sýna sjaldnar truflandi hegðun en flestir drengir sem hafa ADHD (Chen o.fl., 

2017; Fugate og Gentry, 2016).   
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Fylgiraskanir  
Í þessari ritgerð er fjallað sérstaklega um tengsl ADHD og kvíða, þar sem kvíði 

getur verið fylgiröskun með ADHD (Tsang o.fl., 2015). Fylgiraskanir með ADHD 

eru algengar og vitað er um að 50-70% barna í grunnskóla með ADHD greinast 

með eina eða fleiri fylgiraskanir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Einnig sýndi 

rannsókn Anastopoulos o.fl. (2011) fram á að 50% barna sem greinast með 

ADHD eru með eina eða fleiri fylgiröskun. 

Samkvæmt rannsóknum eru eftirfarandi fylgiraskanir algengastar hjá 

börnum með ADHD og hlutfallið segir um það bil til um hversu mörg börn með 

ADHD greinast með fylgiröskunina: kvíðaraskanir 25-30%, þunglyndi 10-30%, 

sértækir námserfiðleikar 50-60%, mótþróaþrjóskuröskun 40-65%, 

hegðunarröskun 10-25%, Tourette heilkenni um 7%, áráttu- og þráhyggjuröskun 

10-30% og sérstæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingu 50% (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013). Fylgiraskanir koma stundum ekki fram fyrr en barnið eldist og sumar koma 

jafnvel ekki í ljós fyrr en á unglingsaldri eða á fullorðinsárum (Grétar 

Sigurbergsson, 2008). Meirihluti fullorðinna með ADHD greinist einnig með 

fylgiraskanir og eru algengustu fylgiraskanirnar kvíði, lyndisraskanir, 

svefntruflanir og fíkniraskanir (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús 

Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2014). 

 

Kvíði 
ADHD er ástand sem í eðli sínu getur valdið kvíða og togstreitu í starfi, námi og 

mannlegum samskiptum. Kröfur um einbeitingu og afköst í skóla aukast á 

unglingsárunum sem veldur því að einbeitingarörðugleikar vega enn þyngra. Þetta 

getur valdið kvíða þar sem óróleiki hugans og jafnvel líkamans truflar 

námsframvindu (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Uppeldi barna og unglinga með 

ADHD getur verið krefjandi. Það er lykilatriði að koma í veg fyrir að börnin eða 

unglingarnir upplifi stöðuga ósigra í daglegu lífi því það getur brotið niður 

sjálfsmynd þeirra. Skammir og neikvætt viðmót eykur hættu á depurð og kvíða 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2006). 

Vitað er að hreyfing dregur úr einkennum kvíða (Weinberg og Gould, 

2011).  Kvíðaraskanir eru algengari meðal þeirra sem eru líkamlega óvirkir heldur 

en þeirra sem eru líkamlega virkir (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). 
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Regluleg hreyfing hefur góð áhrif á bataferli kvíða (Ólafur Þór Ævarsson, 2016) 

og fjöldi rannsókna sýna samband milli hreyfingar og minni kvíða. Því er mælt 

með hreyfingu til meðferðar á kvíða (Carek, Laibstain og Carek, 2011).  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ADHD og fullorðnum sýna 

fram á að þeir glíma við kvíða (Kunwar, Dewan og Faraone, 2007). Kvíðaröskun 

er algengasta fylgiröskun ADHD hjá fullorðnum og sýndi rannsókn Jensen (2009) 

fram á að 47,1% fullorðinna með ADHD væru með kvíðaröskun. Einnig sýndi 

önnur rannsókn fram á að um 20-40% barna með ADHD glíma við 

kvíðavandamál. Almenn kvíðaröskun er algengust og þar á eftir kemur félagsfælni 

og aðskilnaðarkvíðaröskun (Kunwar o.fl., 2007). Tsang o.fl. (2015) gerðu 

rannsókn á 134 börnum með ADHD og sýndi hún fram á að 31,3% barnanna var 

með kvíðaröskun. Í 50% tilvika verða foreldrar ekki varir við kvíðaeinkenni barna 

sinna, sem sýnir að kvíðaeinkennin geta verið falin og eru því síður greind 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

 

Kvíði og örvandi lyf 
Lyf eru gjarnan notuð sem meðferð við ADHD en kvíði getur verið aukaverkun 

lyfjanna (Faraone o.fl., 2015; Rief, 2003). Einstaklingar sem eru með ADHD og 

kvíða sem fylgiröskun geta aukið kvíðann með örvandi lyfjum (Faraone o.fl., 

2015). Það hefur komið fram í rannsóknum að örvandi lyf geti tengst fleiri 

aukaverkunum og minni svörun hjá einstaklingum sem eru með ADHD og kvíða 

sem fylgiröskun í samanburði við þá sem eru einungis með ADHD (Tsang o.fl., 

2015).  

 

Meðferðir við ADHD  
Hér verða taldar upp helstu meðferðir við ADHD en sérstaklega verður fjallað um 

kosti og galla örvandi lyfja sem meðferð við ADHD. Einnig verða áhrif örvandi 

lyfja á heilastarfsemi og líðan skoðuð. 

ADHD er ekki sjúkdómur heldur taugaþroskaröskun sem er talin 

ólæknanleg. Til eru meðferðarleiðir til að halda einkennum í skefjum eða draga úr 

þeim (Ingibjörg Karlsdóttir, 2006). Algengasta meðferðarúrræðið við ADHD er 

lyfjameðferð en þó er mælt með að reyna fyrst atferlismeðferð (The Express 

Scripts Lab, 2014). Atferlismeðferð er fyrsta val sem meðferðarúrræði fyrir börn 
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með ADHD á leikskóla- og grunnskólaaldri (Gísli Baldursson o.fl., 2014). 

Foreldrar og skólastarfsfólk er mikilvægur þáttur í framkvæmd atferlismeðferðar, 

þar sem meðferðin fer fram á heimili og í skóla. Atferlismeðferð kemur í veg fyrir 

eða vinnur með hegðunarvandamál og vandamál tengd félagsfærni barna með 

ADHD (Sálfræðingafélag Íslands, 2017). Fyrsta val sem meðferðarúrræði fyrir 

fullorðna með ADHD er ráðgjöf og fræðsla um ADHD, en ef það skilar ekki 

árangri kemur til greina að hefja lyfjameðferð og/eða sálfræðilega meðferð (Gísli 

Baldursson o.fl., 2014). Unglingar og fullorðnir með ADHD geta nýtt sér hugræna 

atferlismeðferð, sem er sálfræðimeðferð þar sem áhersla er lögð á skipulag og 

sjálfsstjórn (Sálfræðingafélag Íslands, 2017) 

Rannsóknir hafa staðfest að notkun örvandi lyfja er áhrifarík meðferð við 

ADHD (Gísli Baldursson o.fl., 2012) og er methylphenidat, sem er ríkjandi 

örvunarþáttur slíkra lyfja, mest notað (Faraone o.fl., 2015). Lyfin draga úr 

kjarnaeinkennum ADHD, það er athyglisbresti, ofvirkni og hvatvísi (Gísli  

Baldursson o.fl., 2012; Helga Zoëga o.fl., 2007).  

Örvandi lyfjum er yfirleitt ávísað sem meðferð við ADHD og auka þau 

magn dópamíns og noradrenalíns í framheilaberki (Neudecker, Mewes, Reimers 

og Woll, 2015). Það er almennt viðurkennt að líkamsþjálfun eykur styrk 

noradrenalíns og dópamíns í heila. Þetta þýðir að hreyfingu má nota sem 

óhefðbundna meðferð við ADHD (Grassmann, Alves, Santos-Galduróz og 

Galduróz, 2017).  
Eins og áður var fjallað um flokkast einkenni röskunarinnar sem væg, 

miðlungs eða alvarlega hamlandi (Sadock o.fl., 2015). Röskunin getur því verið 

miserfið og eru margir þeirrar skoðunar að það eigi einungis að reyna 

lyfjameðferð í erfiðari tilfellum (Magnús Jóhannsson, Ólafur B. Einarsson, Lárus 

S. Guðmundsson og Leifur Bárðarson, 2014). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt 

fram á jákvæð áhrif lyfjameðferða við ADHD, ber að gæta þess að lyfjagjöf hentar 

ekki öllum með ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Kiluk, Weden og Culotta, 

2009; The Express Scripts Lab, 2014). Áhætta er tengd notkun lyfjanna, þar á 

meðal fíkn og aukin hætta á öðrum geðsjúkdómum (The Express Scripts Lab, 

2014). Sumir bregðast illa við lyfjunum og eru um 20% barna sem upplifa slæmar 

aukaverkanir, þar á meðal skapsveiflur, háan blóðþrýsting og svefntruflanir (Kiluk 

o.fl., 2009). Það er einstaklingsbundið hvaða meðferðarúrræði henta og því er 
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mikilvægt að meðferð miðist við einkenni og umhverfi  hvers einstakling fyrir sig 

(Helga Zoëga, 2012).   

Hér á landi eru aðallega notuð lyfin Concerta, Rítalín Uno, Rítalín og 

Strattera. Rítalín er lyf sem virkar í skamman tíman en Rítalín Uno og Concerta 

eru forðalyf sem virka í lengri tíma og innihalda methýlfenidat (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). Strattera inniheldur ekki methýlfenidat og hentar frekar ef 

viðkomandi er haldinn fíkn, kvíða eða kippiröskun. Aukaverkanir strattera geta 

haft róandi áhrif og valdið ógleði, en strattera hefur þó minni áhrif á lystarleysi og 

svefntruflanir en hin lyfin (Gísli Baldursson o.fl., 2014). Methýlfenidat-lyfin virka 

á innan við klukkustund en það tekur nokkrar vikur að ná fram virkni Strattera 

(Lyfjastofnun, 2015). Þau lyf sem innihalda methýlfenidat geta valdið 

aukaverkunum eins og lystarleysi, kvíða, höfuðverk, pirringi, taugaveiklun, 

hröðum hjartslætti, hækkun blóðþrýstings, munnþurrki og svefntruflunum 

(Lyfjastofnun, 2017). Þar sem lyfið dregur úr matarlyst getur það valdið 

þyngdartapi en það  getur haft áhrif á vöxt barna sem taka lyfið yfir langan tíma 

(Heimir Þór Andrason, 2007). Skapbreytingar, skapsveiflur og 

persónuleikabreyting getur einnig verið aukaverkun af lyfjunum. Lyfin geta einnig 

orsakað tannagníst, kvíðaköst, þokusýn og vöðvastífleika (Lyfjastofnun, 2017). 

Ekki má byrja að nota methýlfenidat lyf ef viðkomandi er með geðræn vandamál 

eins og siðblindu, geðklofa eða einkenni alvarlegra skapbreytinga eins og 

alvarlegt þunglyndi (Lyfjastofnun, 2017). Methýlfenidat lyf geta verið 

ávanabindandi og sú hætta eykst við stærri skammta og við langtímanotkun. 

Einnig er meiri hætta á ávanabindingu hjá þeim sem hafa tilhneigingu til að 

misnota lyf eða áfengi (Heimir Þór Andrason, 2007).  

 

Lyfjameðferð við ADHD á Íslandi 
Á síðasta ári var í umræðunni að lyfjagjöf ADHD einstaklinga á Íslandi væri 

frábrugðin því sem þekkist meðal hinna Norðurlandanna (Lárus S. Guðmundsson 

og Ólafur B. Einarsson, 2016). Í íslenskri rannsókn kom fram að lyfjanotkun 

fullorðinna við ADHD hér á landi er sú mesta í heiminum og varð fjórföld 

aukning í notkun á ADHD lyfjum yfir tíu ára tímabil (Geirs, Pottegård, 

Halldórsson og Zoëga, 2014). Velferðarráðuneytið hefur reynt að bregðast við 

þessu með því að setja á stofn ADHD teymi á Landspítala og bæta gæði greininga. 
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Árið 2012 var skerpt á greiningu og meðferð þar sem klínískar leiðbeiningar 

Embættis landlæknis voru endurskoðaðar. Þrátt fyrir þessar aðgerðir er þróun 

lyfjagjafar við ADHD á Íslandi meiri og frábrugðin því sem tíðkast í öðrum 

löndum (Lárus S. Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). 

Einstaklingar með ADHD geta verið með væg, miðlungs eða alvarlega 

hamlandi einkenni (Sadock o.fl., 2015), sumir þurfa enga meðferð meðan þeir 

sem eru með alvarlegri einkenni þurfa frekari meðferð. Örvandi lyf gagnast átta af 

hverjum tíu fullorðnum og því eru þau oftast notuð sem meðferð gegn ADHD 

(Grétar Sigurbergsson, 2008).  

Það sem varpar skugga á þessa þróun er að lyfin sem notuð eru við ADHD 

eru efst á lista yfir þau lyf sem mikið eru misnotuð af einstaklingum með 

fíknivanda hér á landi (Lárus S. Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). 

 

Mikilvægi hreyfingar 
Almennt er hreyfingu lýst sem þeirri starfsemi beinagrindarvöðva sem auka 

orkunotkun líkamans umfram það sem gerist í hvíldarstöðu (World Health 

Organization, 2017a). Þessi skilgreining nær yfir flestar athafnir sem fela í sér 

hreyfingu eins og til dæmis göngu, hjólreiðar, garðvinnu, leiki en einnig yfir  

skipulagða þjálfun (Cavill, Kahlmeier, Racioppi, World Health Organization og 

Regional Office for Europe, 2006). Hreyfing getur hjálpað til við bata fjölmargra 

sjúkdóma eins og þunglyndis og geðrænna sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma, 

háþrýstings, ýmissa gerða krabbameins, þar á meðal ristilskrabbameins og 

brjóstakrabbameins, sykursýki af tegund 2, offitu og stoðkerfisvandamála (World 

Health Organization, 2017b). Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að hreyfing 

dregur úr einkennum kvíða og þunglyndis og bætir skapferli (Kiluk o.fl., 2009). 

Fullorðnum einstaklingum er ráðlagt að hreyfa sig í að minnsta kosti 30 

mínútur daglega við miðlungs erfiða eða erfiða ákefð. Það má skipta þessum 

heildartíma í 10-15 mínútur yfir daginn. Hægt er að bæta heilsuna enn meira með 

því að hreyfa sig lengur og með meiri ákefð (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2010). Regluleg hreyfing samkvæmt ráðleggingum draga úr hættu á sykursýki, 

hjarta- og æðasjúkdómum, brjóstakrabbameini og ristilskrabbameini. 

Einstaklingar sem eru 65 ára og eldri og eru með slaka hreyfigetu ættu einnig að 

stunda jafnvægisþjálfun að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku. Að auki ættu þeir 
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að stunda styrktarþjálfun á helstu vöðvum tvisvar sinnum í viku eða oftar (World 

Health Organization, 2017a). Þetta getur hindrað föll og eykur virkni hjá eldra 

fólki (Cavill o.fl., 2006). Ráðlagt er að börn og unglingar hreyfi sig daglega að 

lágmarki í 60 mínútur við miðlungs erfiða eða erfiða ákefð (World Health 

Organization, 2017a). Hreyfing er nauðsynleg fyrir vöxt og þroska, bætir 

líkamshreysti svo sem aukin vöðvastyrk, viðbragð, bætta samhæfingu og 

afkastagetu lungna-, hjarta- og æðakerfis (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2010). 

Áhrif hreyfingar á ADHD 
Rannsóknir sýna fram á að regluleg líkamsþjálfun minnkar einkenni ADHD 

(Tuckman, 2013). Hreyfingin hefur jákvæð áhrif á athygli, minni, námsgetu og 

skapferli. Einnig eflir hreyfing almenna hreysti og losar út aukaorku sem dregur 

úr óróleika hugans og því verður auðveldara að einbeita sér. Það er því ráðlegt að 

einstaklingar með ADHD stundi reglulega líkamsþjálfun (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001; Tuckman, 2013). Hreyfing tengist námsárangri með jákvæðum 

hætti (Hillman, Khan og Kao, 2015) og sýndi rannsókn Silva o.fl. (2015) fram á 

að æfingar með mikilli ákefð geta aukið athygli barna og unglinga með ADHD. 

Því getur hreyfing verið gagnleg fyrir nám hjá einstaklingum með ADHD þar sem 

athygli er nauðsynleg til að ná árangri í skóla (Silva o.fl., 2015). 

Líkamsþjálfun hefur jákvæð áhrif á hugræna starfsemi barna með 

námsörðugleika eins og ADHD. Þannig hafa rannsóknir sýnt að regluleg 

líkamsþjálfun barna með ADHD getur dregið úr einkennum og bætt hegðun þeirra 

á mörgum sviðum (Grassmann o.fl., 2017). Því er haldið fram að hreyfing sé 

áhrifaríkt viðbótar meðferðarúrræði við ADHD vegna jákvæðra áhrifa hennar á 

hugræna starfsemi almennt (Kiluk o.fl., 2009; Neudecker o.fl., 2015). 

Eins og áður hefur komið fram þá er örvandi lyfjum yfirleitt ávísað sem 

meðferð við ADHD en þau auka magn dópamíns og noradrenalíns í 

framheilaberki (Neudecker o.fl., 2015). Það er almennt viðurkennt að 

líkamsþjálfun eykur styrk þessarra efna í heila. Þetta táknar að hreyfingu má nota 

sem óhefðbundna meðferð við ADHD (Grassmann o.fl., 2017).  

  Börn með ADHD hafa mikla þörf fyrir hreyfingu og því er mikilvægt að 

þau að hreyfi sig markvisst (Kiluk o.fl., 2009). Rannsókn sýndi fram á að 

ávinningur af stuttri líkamsþjálfun af erfiðri ákefð hefur góð áhrif á vinnsluminni 
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barna með ADHD. Þar kom einnig í ljós að börn með ADHD eru næmari fyrir 

áhrifum hreyfingar. Þessi niðurstaða er mikilvæg vegna þess að börn með ADHD 

sýna oft vanstarfsemi í vinnsluminni (Hung, Huang, Tsai, Chang og Hung, 2016).  

Rannsóknir benda til þess að framför verði í hugrænni starfssemi 

einstaklinga sem hreyfa sig, sem getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir 

einstaklinga með ADHD (Kiluk o.fl., 2009). Loftháð þjálfun hefur jákvæð áhrif á 

stýrifærni hjá fullorðnum og eldra fólki, það er ákvarðanatöku, skipulagningu, 

tímaáætlun og hæfileikann til að skipta snöggt um verkefni (Carper, 2000; 

Colcombe og Kramer, 2003; Kiluk o.fl., 2009).  

 

Hreyfiseðlar  
Hreyfiseðlar urðu hluti af almennri heilbrigðisþjónustu á Íslandi með samningum 

sem voru samþykktir þann 23. maí 2014 (Tinna Jökulsdóttir, 2014). Þá lá fyrir 

áætlun um hvernig nýting hreyfiseðla færi fram og byggði áætlunin á fyrri 

tilraunaverkefnum frá 2012-2016. Í kjölfarið fór af stað tilraunaverkefni á árunum 

2014-2016 um innleiðingu hreyfiseðlanna. Einnig var áætlunin byggð á reynslu í 

öðrum löndum, sérstaklega í Svíþjóð (Auður Ólafsdóttir, Héðinn Jónsson og Jón 

Steinar Jónsson, 2017). 

Hreyfiseðill byggir á því að hreyfing sé notuð sem meðferð eða hluti af 

meðferð við sjúkdómum eða einkennum. Læknir á heilsugæslu metur ástand 

skjólstæðings og kynnir hreyfiseðilsúrræðið ef við á („Hreyfiseðill“, 2014). Því 

næst vísar læknir skjólstæðingnum áfram til hreyfistjóra, en hreyfistjórar eru 

sjúkraþjálfarar sem hafa aðsetur á Heilsugæslunni („Hreyfiseðill“, e.d.). 

Sjúkraþjálfari hittir hvern skjólstæðing einu sinni í byrjun og tekur viðtal sem 

tekur um klukkustund. Þar er aflað nauðsynlegra upplýsinga varðandi sjúkdóm, 

hreyfingu og hreyfisögu skjólstæðings. Sjúkraþjálfari notast við áhugahvetjandi 

samtalstækni og skjólstæðingur svarar virknispurningum (Auður Ólafsdóttir o.fl., 

2017). Metið er í sameiningu hvernig hreyfing hentar viðkomandi best út frá 

ástandi, áhugasviði og áhugahvöt („Samningur um innleiðingu hreyfiseðla“, 

2014). Því næst er framkvæmt sex mínútna göngupróf til að meta þol viðkomandi 

og hvernig hann bregst við álagi. Síðan er sett upp hreyfiáætlun út frá 

upplýsingum úr viðtali og niðurstöðum gönguprófs (Auður Ólafsdóttir o.fl., 

2017). Magn, tegund, ákefð og tími hreyfingar eru ákveðin út frá sænsku bókinni 
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Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, skammstafað sem 

FYSS (Auður Ólafsdóttir o.fl., 2017; Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling, 2017). Í bókinni eru teknar saman upplýsingar um 

hreyfiáætlanir sem notaðar eru sem meðferð við tilteknum sjúkdómum (Jón 

Steinar Jónsson, 2015). Skjólstæðingi er kennt á samskiptaforrit sem notað er til 

að skrá hreyfingu. Samskiptaforritið heitir hreyfiseðill.is sem skjólstæðingur notar 

til að skrá hreyfingu sína eftir hvert skipti sem hún er stunduð. Einnig er hægt að 

sjá myndrænt hvernig skjólstæðingur stendur sig miðað við markmið eða áætlun 

sem gerð var í byrjun. Hreyfistjóri fylgist með hreyfingu skjólstæðingsins í 

gegnum forritið. Hreyfistjóri og skjólstæðingur geta átt samskipti í gegnum 

forritið, símtöl eða tölvupósta (Auður Ólafsdóttir o.fl., 2017). Einnig auðveldar 

skráningin utanumhald og eftirfylgni hreyfistjóra og árangursmælingar af 

verkefninu („Hreyfiseðill“, 2014). Eftirfylgnin getur verið í allt að tólf mánuði 

(Auður Ólafsdóttir o.fl., 2017). Forritið lætur hreyfistjóra vita ef skjólstæðingur 

nær ekki 70% af hreyfiáætluninni og hann hefur þá samband við skjólstæðing 

(Jón Steinar Jónsson, 2015). Með þessu er sett meiri ábyrgð á skjólstæðinga og 

þeir fá tækifæri til að takast á við sjúkdóminn með atorku sinni (Auður 

Ólafsdóttir, 2013). Læknirinn er ábyrgur fyrir læknisfræðilegu eftirliti (Jón Steinar 

Jónsson, 2015) og ákveður endurkomutíma með skjólstæðingi við útgáfu 

hreyfiseðilsins („Hreyfiseðill“, e.d.).  

Ástæður ávísunar á hreyfingu í tengslum við hreyfiseðilinn byggjast á 

ráðleggingum úr FYSS (Auður Ólafsdóttir o.fl., 2017) en þar er sagt að enn sem 

komið er sé skortur á rannsóknum hvað varðar áhrif hreyfingar á ADHD og því er 

frekari umfjöllun um ADHD ekki með í bókinni (Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet, 2017).  
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Aðferð og gögn   
Hér verður skýrt frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar settar 

fram. Einnig verður fjallað um rannsóknaraðferð, þátttakendur, mælitæki, 

framkvæmd og tölfræðilega úrvinnslu gagna. 

 
Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna út frá fyrirliggjandi rannsóknum og 

heimildum hvort hreyfing geti gagnast sem meðferðarúrræði við ADHD. Einnig 

hvort hreyfiseðlar séu nýttir sem meðferðarúrræði fyrir einstaklinga með ADHD á 

Íslandi. Viðhorf til þess þáttar var kannað hjá hreyfistjórum og heimilda leitað 

sem stutt geta við slíka tilgátu. 

Rannsóknarspurningin er þríþætt: Að kanna 1) viðhorf hreyfistjóra til þess 

hvort hreyfing hafi áhrif á ADHD, 2) hvort hreyfistjórar setji upp hreyfiáætlanir 

fyrir einstaklinga til að draga úr einkennum ADHD og 3) að leita eftir viðhorfi 

hreyfistjóra gagnvart því að taka ADHD sem viðfangsefni í því meðferðarkerfi 

sem þeir skipuleggja. 

 
Rannsóknaraðferð  
Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð við gagnaöflun og 

send rafræn könnun til allra hreyfistjóra á Íslandi. 

 
Þátttakendur 
Könnun var send til 28 hreyfistjóra og svöruðu 19 henni og var því svarhlutfallið 

67,9%. Af þeim sem þátt tóku voru 16 konur eða 84% svarenda og 3 karlar sem er 

16% þátttaka þeirra en karlar eru 18% af hreyfistjórum á Íslandi. Rúmlega 5% 

þátttakenda voru á aldrinum 30 ára eða yngri,  42,1% voru á aldrinum 31-40 ára, 

15,8% 41-50 ára og 36,8% 51-60 ára. Um 53% þátttakenda höfðu verið í starfi 

sjúkraþjálfara 16 ár eða lengur. Á hinn bóginn voru 31,6% þeirra með eins árs eða 

styttri starfsaldur sem hreyfistjórar. Starfsaldur 52,6%  þátttakenda voru 2-3 ár en 

15,8% voru með 4 ára starfsaldur í því starfi. Flestir hreyfistjórar sem þátt tóku í 

könnuninni starfa á höfuðborgarsvæðinu eða 42,1%, en aðrir starfa utan þess. Sé 

miðað við fólksfjölda á höfuðborgarsvæðinu sem er um 64,1% miðað við landið í 

heild þá eru hlutfallslega færri hreyfistjórar á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni.  
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Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem samanstóð af 18 spurningum 

(sjá viðauka) og við þeim flestum voru nokkrir svarmöguleikar.  

Fyrstu fimm spurningarnar voru bakgrunnsspurningar um kyn, aldur, 

starfsaldur sem sjúkraþjálfari, starfsaldur sem hreyfistjóri og búsetu. Því næst 

komu þrjár spurningar sem tengdust því hvort einstaklingar með ADHD fái ávísun 

á hreyfiseðil. Spurt var um hvort hreyfistjóri hefði tekið viðtal við einstakling sem 

hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um ADHD og hvort hreyfistjóri hefði 

tekið viðtal við einstakling sem hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um 

annað en heilkennið ADHD en ADHD þó tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur 

sjúkdómsgreining”. Spurt var um hvort hreyfistjóri hefði sett upp hreyfiáætlun 

fyrir einstakling til að draga úr einkennum ADHD. Næsta spurning var á 

jafnbilakvarða, en þá voru hreyfistjórarnir spurðir um hversu mikla eða litla trú 

þeir hefðu á hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD.  

Fjórar spurningar sneru að lyfjameðferð og hreyfingu sem meðferð við 

ADHD. Fyrst var spurt hvort hreyfistjórar teldu að hreyfing sem meðferð við 

ADHD gæti komið í stað lyfja. Spurt var um að hversu miklu eða litlu leyti þeir 

teldu að hreyfing sem meðferð við ADHD gæti stutt við virkni lyfja og hvort 

hreyfingin gæti dregið úr þörf einstaklinga með ADHD fyrir lyf. Fjórða 

spurningin var um hvort hreyfistjórar teldu mögulegt að einhverjir þeirra sem eru 

með heilkennið ADHD og gætu hugsanlega verið án lyfja, séu settir á lyf því 

önnur úrræði væru ekki í boði. 

 Þrjár spurningar voru um þekkingu á ADHD og hreyfingu sem 

meðferðarúrræði. Hreyfistjórar voru spurðir um hvort þeir hefðu aflað sér 

þekkingar á ADHD og möguleikum þess að nota hreyfingu sem meðferðarúrræði 

við ADHD. Næst var spurt hversu mikla eða litla þörf þeir teldu á því að efla 

þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

Þriðja spurningin var um hvort hreyfistjórar vissu til þess að hreyfiseðlar hefðu 

verið gefnir út til einstaklinga með ADHD. 

 Næst síðasta spurningin á spurningalistanum var um viðhorf hreyfistjóra 

til þess að bæta ADHD við sem „ábendingu” (viðfangsefni) í meðferðarkerfi 

hreyfiseðla. Allra síðasta spurningin var á jafnbilakvarða. Þar var spurt hversu 
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marga daga, af síðustu sjö dögum, hreyfistjórar hefðu stundað hreyfingu að 

lágmarki í 30 mínútur.  

 

Framkvæmd 
Haft var samband við Auði Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem útvegaði netföng hjá 

öllum hreyfistjórum á landinu. Könnunin var sett upp í úrvinnsluforriti frá 

Google, sem hægt er að nálgast á vefslóðinni docs.google.com/forms. Könnunin 

var send út til hreyfistjóranna þann 30. mars 2017 og var aðgengileg til 24. apríl 

2017. Send var út ein ítrekun til að leitast við að fá viðunandi svarhlutfall. Tekið 

var fram að ekki væri hægt að rekja svör til þátttakenda en forritið er þannig byggt 

upp að höfundur getur stillt kerfið þannig að enginn komist inn í upplýsingagrunn 

könnunarinnar sem var gert. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 
Svör þátttakenda voru vistuð í úrvinnsluforriti frá Google en afrituð yfir í Excel 

þar sem unnið var myndrænt úr gögnunum. Gögnin voru fyrst og fremst skoðuð 

með lýsandi tölfræði en einnig var notast við ályktunartölfræði. Einnig fór 

úrvinnsla gagna fram í IBM SPSS Statistics 24. Þar voru framkvæmd 

marktektarpróf til að meta hvort að munur hafi verið á viðhorfi hreyfistjóra til 

þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi hreyfiseðla eftir búsetu, hreyfingu og 

starfsaldri hreyfistjóra sem sjúkraþjálfara. Einnig var framkvæmt marktektarpróf 

til að meta hvort að munur hafi verið á  starfsaldri hreyfistjóra sem sjúkraþjálfarar 

og trú þeirra á hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD. Notuð var einhliða 

dreifigreining (e. One-way ANOVA). Marktektarmörk voru sett við p< 0,05. 

Öryggisbil var sett við 95% vissu. 
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Niðurstöður 
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar. 

 

Í upphafi voru hreyfistjórar spurðir hvort þeir hefðu fengið hreyfiseðil með 

ábendingu vegna ADHD. Niðurstöðurnar koma fram á mynd 1. 

 

 
Mynd 1: Hlutfall hreyfistjóra sem tekið hafa viðtal við einstakling sem hefur fengið hreyfiseðil vegna 
ábendingar um ADHD 

 
Eins og sjá má á mynd 1 hafa 78,9% hreyfistjóra aldrei tekið viðtal við einstakling 

sem hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um ADHD. Einungis 5,3% 

hreyfistjóra greindu frá því að þeir hefðu oft tekið viðtal en 15,8% sögðust mjög 

sjaldan hafa gert það. Enginn merkti við valkostina um að hafa gert það nokkrum 

sinnum eða mjög oft. 

 

Því næst voru hreyfistjórar spurðir hvort þeir hefðu tekið viðtal við einstakling 

sem hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um annað en heilkennið ADHD en 

ADHD þó tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur sjúkdómsgreining“.  

 

Mynd 2 sýnir að 47,4% hreyfistjóra hafa aldrei tekið viðtal við einstakling sem 

hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um annað en heilkennið ADHD en 

ADHD þó tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur sjúkdómsgreining”. Þá svöruðu 

15,8% að þeir hefðu nokkrum sinnum fengið slíka seðla en 36,8% sögðu mjög 

sjaldan. Enginn merkti við valkostina mjög oft eða oft. 
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Mynd 2: Svör hreyfistjóra um hvort þeir hafi tekið viðtal við einstakling sem hefur fengið hreyfiseðil 
vegna ábendingar um annað en heilkennið ADHD en ADHD þó tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur 
sjúkdómsgreining" 

 
Hreyfistjórar voru einnig spurðir hvort þeir hefðu sett upp hreyfiáætlun fyrir 

einstakling til að draga úr einkennum ADHD. 

 

 
Mynd 3: Hlutfall hreyfistjóra sem segja hvort þeir hafi sett upp hreyfiáætlun fyrir einstakling til að 
draga úr einkennum ADHD 

 

Súlurnar með niðurstöðunum á mynd 3 sýna að 78,9% hreyfistjóra hafa aldrei sett 

upp hreyfiáætlun fyrir einstakling til að draga úr einkennum ADHD. Þá kemur 

fram að 15,8% þeirra hafa nokkrum sinnum gert það en 5,3% sögðust mjög 

sjaldan hafa gert slíkt. Enginn merkti við valkostina mjög oft eða oft. 
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Hreyfistjórar svöruðu á skalanum 0-10, hversu mikla eða litla trú þeir hefðu á 

hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD, þar sem 0 er engin trú og 10 er mikil 

trú. 

 

 
Mynd 4: Dreifing á trú hreyfistjóra á hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD 

 

Á mynd 4 má sjá dreifingu svara hreyfistjóra á hversu litla eða mikla trú þeir 

hefðu á hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD, þar sem 0 þýðir engin trú og 

10 þýðir mikil trú. Dreifingin er jákvæð og hægri skekkt og miðgildið er í 

kringum 8, sem þýðir að meirihluti hreyfistjóra hefðu trú á hreyfingu sem 

meðferðarformi við ADHD. Á myndinni er einnig hægt að sjá tvo frávillinga sem 

skera sig frá hinum. 

Í kjölfarið var kannað hvort starfsaldur hreyfistjóra sem sjúkraþjálfarar 

hefði marktæk áhrif á trú þeirra á hreyfingu sem meðferðarformi við ADHD. Með 

einhliða dreifigreiningu var þannig kannað hvort marktækur munur væri á trú 

hreyfistjóra sem annars vegar höfðu starfað sem sjúkraþjálfarar í 15 ár eða styttra 

og hins vegar þeirra sem höfðu starfað sem sjúkraþjálfarar í 16 ár eða lengur. 

Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á meðaltölum hópanna 

(f(1)=0,086, p=0,77). 
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Því næst voru hreyfistjórar spurðir hvort þeir teldu að hreyfing sem meðferð við 

ADHD geti komið í stað lyfja. 

 

 
Mynd 5: Hlutfall hreyfistjóra sem telja að hreyfing sem meðferð við ADHD geti komið í stað lyfja 

 

Eins og sjá má á mynd 5 telja 68,4% hreyfistjóra að hreyfing sem meðferð við 

ADHD geti komið í stað lyfja að einhverju leyti. Þá kemur fram að 21,1% 

hreyfistjóra sögðust ekki vita það, 5,3% sögðu að mjög miklu leyti og jafnhátt 

hlutfall þeirra sögðu að engu leyti. Enginn merki við valkostinn að litlu leyti. 

 

Hreyfistjórar voru spurðir að því hvort þeir hefðu aflað sér þekkingar á ADHD og 

möguleikum þess að nota hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

 

 
Mynd 6: Hlutfall þekkingar hreyfistjóra á ADHD og möguleikum þess að nota hreyfingu sem 
meðferðarúrræði við ADHD 
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Eins og sjá má á mynd 6 hafa 36,8% hreyfistjóra ekki aflað sér þekkingar á 

ADHD og möguleikum þess að nota hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

Á hinn bóginn hafa 31,6% hreyfistjóra lítillega kynnt sér málið og hafa 31,6% 

hreyfistjóra aflað sér sæmilegrar þekkingar. Enginn taldi sig vera með góða 

þekkingu. 

 

Hreyfistjórar voru einnig spurðir um hversu mikla eða litla þörf þeir teldu á að 

efla þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

 

 
Mynd 7: Hlutfall hreyfistjóra sem telja þörf á að efla þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem 
meðferðarúrræði við ADHD 

 
Eins og sjá má á mynd 7 töldu 57,9% hreyfistjóra frekar mikla þörf á að efla 

þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

Hlutfall hreyfistjóra sem töldu mjög mikla þörf á að efla þekkingu var 36,8% og 

5,3% töldu hvorki mikla né litla þörf á að efla þekkingu á þessu sviði. Enginn 

merkti við valkostina frekar litla þörf eða mjög litla þörf. 

 
Því næst voru hreyfistjórar spurðir hvort þeir vissu til þess að hreyfiseðlar hefðu 

verið gefnir út til einstaklinga með ADHD. 

 

Eins og sjá má á mynd 8 vissu 94,4% hreyfistjóra ekki til þess að hreyfiseðlar 

hefðu verið gefnir út til einstaklinga með ADHD. Á hinn bóginn sögðu 5,6% 

hreyfistjóra að þeir vissu til þess að það væri gert.  
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Mynd 8: Hlutfall hreyfistjóra sem segir að hreyfiseðlum sé ávísað til einstaklinga með ADHD 

 
Hreyfistjórar voru spurðir að hversu miklu eða litlu leyti  þeir teldu að hreyfing 

sem meðferð við ADHD gæti stutt við virkni lyfja. 

 
Mynd 9: Hlutfall hreyfistjóra sem telja að hreyfing sem meðferð við ADHD geti stutt við virkni lyfja 

Eins og sjá má á mynd 9 töldu 47,4% hreyfistjóra að hreyfing sem meðferð við 

ADHD gæti stutt við virkni lyfja að miklu leyti og 21,1% hreyfistjóra töldu að 

hreyfing sem meðferð við ADHD gæti stutt við virkni lyfja að einhverju leyti. 

Loks sögðu 31,6 % hreyfistjóra ekki vita það og höfðu ekki kynnt sér málið. Ekki 

var öðrum valkostum svarað. 
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Hreyfistjórar voru spurðir að hve miklu eða litlu leyti þeir teldu að hreyfing, sem 

meðferð við ADHD, gæti dregið úr þörf einstaklinga með ADHD fyrir lyf. 

 

 
Mynd 10: Hlutfall hreyfistjóra sem telja að hreyfing sem meðferð við ADHD geti dregið úr þörf 
einstaklinga fyrir lyf 

 
Eins og sjá má á mynd 10 töldu 57,9% hreyfistjóra að hreyfing, sem meðferð við 

ADHD, geti dregið úr þörf einstaklinga með ADHD fyrir lyf að einhverju leyti en 

26,3% sögðust ekki vita það og 10,5% sögðu að hreyfing sem meðferð við ADHD 

myndi draga úr lyfjaþörf að litlu leyti og 5,3% sögðu að engu leyti. Enginn taldi 

að hreyfing gæti dregið úr þörf fyrir lyf að mjög miklu leyti. Einnig merkti enginn 

við valkostinn hvorki miklu né litlu leyti. 

 

Hreyfistjórar voru spurðir hvort þeir teldu að einhverjir þeirra sem eru með 

heilkennið ADHD og gætu hugsanlega verið án lyfja, séu settir á lyf af því að 

önnur úrræði væru ekki í boði. 

 

Eins og sjá má á mynd 11 töldu 47,4% hreyfistjóra að það væri mögulegt að 

einhverjir þeirra sem eru með heilkennið ADHD og gætu hugsanlega verið án 

lyfja, séu settir á lyf af því að önnur úrræði eru ekki í boði. 42,1% hreyfistjóra 

sögðust ekki vita það og 10,5% hreyfistjóra töldu að það væri ekki mögulegt að 

einhverjir þeirra sem eru með heilkennið ADHD og gætu hugsanlega verið án 

lyfja, séu settir á lyf af því að önnur úrræði eru ekki í boði. 

0% 

57.9% 

0% 

10.5% 
5.3% 

26.3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Að mjög miklu 
leyti 

Að einhverju 
leyti 

Hvorki miklu 
né litlu leyti 

Að litlu leyti Að engu leyti Veit ekki 



 27 

 
Mynd 11: Hlutfall hreyfistjóra sem telja að einhverjir þeirra sem eru með heilkennið ADHD og gætu 
hugsanlega verið án lyfja, séu settir á lyf af því að önnur úrræði eru ekki í boði 

 
Hreyfistjórar voru spurðir hversu marga daga, af síðustu sjö dögum, þeir hefðu 

hreyft sig í samtals að minnsta kosti 30 mínútur. 

 

 
Mynd 12: Hlutfall daga, síðustu sjö daga, sem hreyfistjórar hreyfðu sig í að minnsta kosti 30 mínútur 

 

Eins og sjá má á mynd 12 svöruðu 27,8% hreyfistjóra því að hafa hreyft sig 

þrisvar sinnum í viku og 27,8% hreyfðu sig fjórum sinnum í viku, eða samtals 

55,6% höfðu hreyft sig þrisvar til fjórum sinnum í viku. En 22,2% sögðust hafa 

hreyft sig fimm til sex sinnum í viku og 5,6 % sjö sinnum í viku. Sama hlutfall 

hreyfistjóra hafði aldrei hreyft sig á því tímabili sem spurt var um. Samtals 11,2 % 

hreyfistjóra höfðu hreyft sig einu sinni til tvisvar á viku.  
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Hreyfistjórar voru spurðir um viðhorf þeirra til þess að bæta heilkenninu ADHD 

við sem „ábendingu” (viðfangsefni) í meðferðarkerfi hreyfiseðla. 

 

 
Mynd 13: Viðhorf hreyfistjóra til þess að bæta heilkenninu ADHD við sem „ábendingu" (viðfangsefni) 
í meðferðarkerfi hreyfiseðla 

 
Mynd 13 sýnir að 73,7%  hreyfistjóra eru með mjög jákvætt viðhorf til þess að 

bæta heilkenninu ADHD við sem „ábendingu” (viðfangsefni) í meðferðarkerfi 

hreyfiseðla. Að auki voru 15,8% hreyfistjóra með frekar jákvætt viðhorf til þess 

en 10,5% hreyfistjóra voru hlutlausir gagnvart þessari spurningu. Enginn var með 

frekar neikvætt eða mjög neikvætt viðhorf.  

Í kjölfarið var kannað hvort starfsaldur hreyfistjóra sem sjúkraþjálfarar 

hefði marktæk áhrif á viðhorf þeirra til þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi 

hreyfiseðla. Með einhliða dreifigreiningu var þannig kannað hvort marktækur 

munur væri á viðhorfi hreyfistjóra sem annars vegar höfðu starfað sem 

sjúkraþjálfarar í 15 ár eða styttra og hins vegar þeirra sem höfðu starfað sem 

sjúkraþjálfarar í 16 ár eða lengur. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur 

munur á meðaltölum hópanna (f(1)=3,748,p=0,07). 

Einnig var kannað hvort hreyfing hreyfistjóra hefði marktæk áhrif á 

viðhorf þeirra til þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi hreyfiseðla. Með 

einhliða dreifigreiningu var þannig kannað hvort marktækur munur væri á 

viðhorfi hreyfistjóra sem annars vegar höfðu hreyft sig að lágmarki í 30 mínútur 4 

sinnum í viku eða sjaldnar og hins vegar þeirra sem höfðu hreyft sig í að lágmarki 
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30 mínútur 5 sinnum eða oftar. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á 

meðaltölum hópanna (f(1)=2,317,p=0,15). 

Að lokum var kannað hvort búseta hreyfistjóra hefði marktæk áhrif á 

viðhorf þeirra til þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi hreyfiseðla. Með 

einhliða dreifigreiningu var þannig kannað hvort marktækur munur væri á 

viðhorfi hreyfistjóra sem annars vegar búa á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar 

þeirra sem búa á  landsbyggðinni. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur 

munur á meðaltölum hópanna (f(1)=2,059,p=0,17). 
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Umræða  
Markmið þessa verkefnis var að kanna út frá fyrirliggjandi rannsóknum og 

heimildum hvort hreyfing geti gagnast sem meðferðarúrræði við ADHD. Einnig 

var gerð rannsókn á notkun hreyfiseðla í tengslum við ADHD og viðhorfi 

hreyfistjóra til þess hvort hreyfing hafi áhrif á ADHD, hvort hreyfistjórar setji upp 

hreyfiáætlanir fyrir einstaklinga til að draga úr einkennum ADHD og viðhorf 

hreyfistjóra gagnvart því að taka ADHD sem viðfangsefni í því meðferðarkerfi 

sem þeir skipuleggja.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hreyfistjórar setja almennt 

ekki upp hreyfiáætlanir fyrir einstaklinga til að draga úr einkennum ADHD. 

Læknar ávísa hreyfiseðlum til skjólstæðinga („Hreyfiseðill“, 2014) og ákveða 

hvort hreyfing verði notuð sem meðferðarúrræði við tilteknum sjúkdóm eða 

einkennum. Hreyfistjórum ber síðan að fara eftir tilmælum læknanna og útfæra 

þau með hreyfiáætlunum. Þetta þýðir að læknar á Íslandi eru almennt ekki að 

ávísa hreyfiseðlum sem meðferðarúrræði við ADHD. Eins og fjallað var um í 

fræðilega kaflanum um hreyfiseðla eru ástæður ávísunar á hreyfiseðil byggðar á 

ráðleggingum úr bókinni FYSS (Auður Ólafsdóttir o.fl., 2017) en þar kemur fram 

að enn sem komið er sé skortur á rannsóknum um áhrif hreyfingar á ADHD og 

því er umfjöllun um ADHD ekki með í nýjustu útgáfu bókarinnar 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2017). Læknir metur ástand skjólstæðings og 

kynnir hreyfiseðilsúrræðið ef við á („Hreyfiseðill“, 2014), en þar sem það er 

ekkert fjallað um ADHD og hreyfingu sem meðferðarúrræði í bókinni FYSS er 

mjög ólíklegt að læknir velji hreyfingu sem meðferð við ADHD. Það er því undir 

læknum komið hvort þeir ávísi hreyfiseðli sem meðferð eða hluta af meðferð við 

ADHD. Það eru þó engin sérstök fyrirmæli í lögum, reglugerðum eða tilmælum 

frá Landslæknisembættinu, sem skylda lækna til að fara bókstaflega eftir leiðsögn 

í bókinni FYSS vegna gerðar hreyfiseðla samkvæmt upplýsingum frá Embætti 

landlæknis (Embætti landlæknis, munnleg heimild, tölvupóstur, 11. Maí 2017). 

Það er þó talið æskilegt að ef læknir bregður útaf leiðbeiningum samkvæmt 

FYSS, að hann hafi samráð við viðkomandi hreyfistjóra  (Embætti landlæknis, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 11. Maí 2017). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að um 80% hreyfistjóra höfðu aldrei tekið viðtal né sett upp hreyfiáætlun fyrir 

einstakling sem hefur fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um ADHD. Einnig 
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kom í ljós að um 94% hreyfistjóra vissu ekki til þess að hreyfiseðlar hafi verið 

gefnir út til einstaklinga með ADHD. Á hinn bóginn voru um 16% hreyfistjóra 

sem sögðust hafa tekið viðtal við einstakling sem hefur fengið hreyfiseðil vegna 

ábendingar um annað en heilkennið ADHD, en ADHD þó tilgreint á 

hreyfiseðlinum sem „önnur sjúkdómsgreining“. Einnig sögðu um 37% 

hreyfistjóra að þeir hefðu mjög sjaldan tekið viðtal við einstakling sem hefur 

fengið hreyfiseðil vegna ábendingar um annað en heilkennið ADHD, en ADHD 

þó tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur sjúkdómsgreining“. Það eru því 

einhverjir skjólstæðingar sem hafa fengið ávísaðan hreyfiseðil vegna tiltekins 

sjúkdóms eða einkennis og verið einnig með ADHD og það skráð á hreyfiseðilinn 

sem „önnur sjúkdómsgreining“. Til dæmis þá getur skjólstæðingur fengið 

hreyfiseðil vegna ábendingar um kvíða, en ADHD þó tilgreint sem „önnur 

sjúkdómsgreining“ á hreyfiseðlinum. Þar sem kvíðaröskun er algengasta 

fylgiröskun ADHD hjá fullorðnum og rannsókn sýndi fram á að 47,1% 

fullorðinna með ADHD væru með kvíðaröskun (Jensen, 2009), er líklegt að þetta 

tengist. 

Þegar kannað var viðhorf hreyfistjóra til þess hvort þeir teldu að hreyfing 

sem meðferð við ADHD gæti gagnast sem úrræði sýndu niðurstöður að 

hreyfistjórar hafa að meðaltali mikla trú á hreyfingu sem meðferðaúrræði við 

ADHD. 

Kannað var hvort starfsaldur hreyfistjóra sem sjúkraþjálfarar hefði 

marktæk áhrif á viðhorf þeirra til þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi 

hreyfiseðla. Þó ekki hafi verið marktækur munur á starfsaldri hreyfistjóra sem 

sjúkraþjálfarar og viðhorfi þeirra til þess að bæta ADHD inn í meðferðarkerfi 

hreyfiseðla, þá var p-gildið ekki langt frá marktektarmörkum (p=0,07). Ef 

þátttakendur hefðu verið fleiri hefði hugsanlega getað komið fram marktækur 

munur.  

Þegar kannað var viðhorf hreyfistjóra til þess hvort hreyfing hafi áhrif á 

ADHD kom í ljós að um 68% hreyfistjóra töldu að hreyfing sem meðferð við 

ADHD gæti komið í stað lyfja að einhverju leyti. Einnig sögðu um 47% að 

hreyfing sem meðferð við ADHD gæti stutt við virkni lyfja að miklu leyti og um 

21% sögðu að einhverju leyti. Einnig sögðu rúmlega 58% hreyfistjóra að hreyfing 

sem meðferð við ADHD gæti dregið úr þörf fyrir lyf að einhverju leyti. Þessar 
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niðurstöður sýna að meirihluti hreyfistjóra trúa því að hreyfing geti dregið úr þörf 

fyrir lyf og geti jafnvel stutt við virkni þeirra.  

Íslensk rannsókn sýndi fram á að lyfjanotkun fullorðinna við ADHD hér á 

landi er sú mesta í heiminum og varð fjórföld aukning í notkun á ADHD lyfjum 

yfir tíu ára tímabil (Geirs o.fl., 2014). Þessar niðurstöður gefa tilefni til að 

rannsaka betur hvort eðlilegt sé að þessi mikla lyfjagjöf verði áfram ríkjandi 

úrræði í meðferð við ADHD. Af þeim sökum má álykta að frekari rannsókna sé 

þörf  til að bregðast við í þessu tilliti, og kanna önnur úrræði eins og hreyfingu. 

Einnig væri vert að kanna hvers vegna lyfjagjöf sem þessi á Íslandi er svona mikil 

í samanburði við önnur lönd. 

Einkenni ADHD geta verið miserfið og eru margir þeirrar skoðunar að það 

eigi einungis að reyna lyfjameðferð í erfiðari tilfellum (Magnús Jóhannsson o.fl., 

2014), en meðferð á að miðast við einkenni og umhverfi hvers og eins (Helga 

Zoëga, 2012). Það voru 47,4% hreyfistjóra sem töldu mögulegt að einhverjir 

þeirra sem eru með ADHD og gætu hugsanlega verið án lyfja, séu settir á lyf af 

því að önnur úrræði eru ekki í boði. Því vaknar spurning um hvort mögulegt sé að 

hluti þeirra sem hafa ADHD og geti verið án lyfja, séu settir á lyf af því að önnur 

úrræði eru ekki í boði.  

Kvíðaröskun er algengasta fylgiröskun ADHD hjá fullorðnum (Jensen, 

2009), en örvandi lyf geta valdið kvíða sem aukaverkun og því geta einstaklingar 

með ADHD og kvíða sem fylgiröskun aukið kvíðann enn meira með örvandi 

lyfjum (Faraone o.fl., 2015). Af þessu má draga þá ályktun að þeir sem eru með 

ADHD eru líklegri til að vera með kvíða og einstaklingar sem eru með ADHD og 

kvíða sem fylgiröskun, geta því aukið kvíðann enn meira með lyfjunum. Einnig 

sýndi rannsókn fram á að 47,1% fullorðinna með ADHD væru með kvíðaröskun 

(Jensen, 2009). Það er því ljóst að stór hluti einstaklinga sem eru á lyfjum við 

ADHD eru með kvíða og eru samt á örvandi lyfjum sem geta aukið kvíðann. Það 

er vitað að hreyfing dregur úr einkennum kvíða (Weinberg og Gould, 2011) og af 

þessu má draga þá ályktun að einstaklingar með ADHD og kvíða ættu að hreyfa 

sig. Ef einstaklingur er með ADHD og kvíða og er á örvandi lyfjum, má halda því 

fram að það ætti að vera nauðsynlegur þáttur að hafa hreyfingu sem meðferð 

samhliða lyfjameðferðinni. Hreyfingin myndi þá styðja við virkni lyfjanna, en 

eins og fjallað er um í fræðilega kaflanum um kvíða og örvandi lyf geta örvandi 

lyf tengst fleiri aukaverkunum og minni svörun hjá einstaklingum sem eru með 
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ADHD og kvíða (Tsang o.fl., 2015). Ef hreyfing dregur úr kvíða, þá hljóta lyfin 

að virka betur samkvæmt þessum fullyrðingum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að viðhorf hreyfistjóra gagnvart 

því að taka ADHD inn sem viðfangsefni í því meðferðarkerfi sem þeir skipuleggja 

var jákvætt en um 73,7% þeirra voru mjög jákvæðir samkvæmt könnuninni.   

Það voru samtals um 63,2% hreyfistjóra sem höfðu aflað sér sæmilegrar 

þekkingar eða kynnt sér lítillega þekkingu á ADHD og möguleikum þess að nota 

hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. Enginn sagðist vera með góða 

þekkingu og 36,8% hreyfistjóra sögðust ekki hafa aflað sér þekkingar um málið. 

Samtals 94,7% hreyfistjóra sögðu að það væri mikil eða frekar mikil þörf á að efla 

þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD. 

Þetta sýnir að þekking hreyfistjóra og heilbrigðisstarfsfólks um ADHD og 

hreyfingu sem meðferð er ekki næg en mikill vilji er til að efla hana. Leiðsögn 

vegna hreyfiseðla er fyrst og fremst sótt í bókina FYSS og gæti það verið ein 

aðalástæðan fyrir því að þekkingin er ekki til staðar. Það er þó í reynd algjörlega 

komið undir hreyfistjórum eða læknum hvort hugað sé að hreyfingunni í tengslum 

við útfærslu úrræða vegna ADHD. Ef heilbrigðisstarfsfólk hefur ekki næga 

þekkingu eða trú á hreyfingu sem meðferð við ADHD er ólíklegra að skoðaður sé 

sá möguleiki sem meðferð eða sem viðbótarmeðferð við ADHD. Þó svo að bókin 

FYSS fjalli ekki um ADHD og hreyfingu sem meðferð verður að telja að hægt sé 

að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks um ADHD og að hreyfing geti gagnast 

þeim sem hafa ADHD. Þrátt fyrir að lyfin henti mörgum þá getur hreyfing hjálpað 

enn meira. Af fyrirliggjandi gögnum er vart hægt að draga aðra ályktun. 

Samkvæmt fyrirliggjandi heimildum um áhrif hreyfingar á ADHD bendir 

allt til þess að hreyfing hafi góð áhrif á röskunina. Engu að síður kemur fram í 

bókinni FYSS að frekari og umfangsmeiri rannsókna sé þörf svo fullyrða megi að 

hreyfing geti verið virkt úrræði við ADHD (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2017). 

Rannsókn Silva o.fl. (2015) sýndi fram á að hreyfing getur aukið athygli 

barna og unglinga með ADHD. Því getur hreyfing verið gagnleg fyrir nám hjá 

einstaklingum með ADHD þar sem athygli er nauðsynleg til að ná árangri í skóla. 

Einnig getur regluleg líkamsþjálfun barna með ADHD dregið úr einkennum og 

bætt hegðun þeirra á mörgum sviðum (Grassmann o.fl., 2017). Í dag er vitað að 

hreyfing getur hjálpað við bata fjölmargra sjúkdóma eins og þunglyndi og 
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geðrænna vandamála (World Health Organization, 2017b). Fyrst hreyfing getur 

hjálpað til við bata og dregið úr þunglyndis- og kvíðaeinkennum, má draga þá 

ályktun að miklar líkur séu á að hreyfing dragi úr einkennum ADHD. Þunglyndi, 

kvíði og ADHD er ástand sem á rætur sínar í heilanum og stjórnast af 

taugaboðefnum (Katzman og Sternat, 2016). Eins og áður var fjallað um getur 

hreyfing haft jákvæð áhrif á þessi taugaboðefni (Neudecker o.fl., 2015). Ef 

einstaklingur með ADHD hreyfir sig sjaldan eða aldrei og kvartar yfir 

einbeitingarleysi, þá gæti verið tilefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk að mæla 

sérstaklega með hreyfingu fyrir þá einstaklinga, þó það sé samhliða lyfjameðferð. 

Enn frekara tilefni er til slíks ef manneskjan er með kvíða sem fylgiröskun, sem 

líkur eru á, því búið er að sanna að hreyfing hjálpi við að draga úr kvíða (Carek 

o.fl., 2011). Rannsókn sýndi fram á að ávinningur hreyfingar hefur góð áhrif á 

vinnsluminni barna með ADHD og að börnin væru næm fyrir áhrifum hreyfingar. 

Þessi niðurstaða er mikilvæg vegna þess að börn með ADHD sýna oft 

vanstarfsemi í vinnsluminni (Hung o.fl., 2016). Einnig verður framför í hugrænni 

starfsemi einstaklinga sem hreyfa sig, sem getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir 

einstaklinga með ADHD (Kiluk o.fl., 2009). Þessar niðurstöður staðfesta að það 

hefur góð áhrif á alla einstaklinga að hreyfa sig og að það gæti verið sérstaklega 

óheppilegt ef einstaklingur sem er með  hamlandi einkenni ADHD hreyfir sig 

sjaldan eða aldrei. Það er því mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk gaumgæfi þessi 

mál í meðferð við ADHD.  

Þessi umfjöllun gæti hugsanlega orðið til þess að kannað verði frekar en 

nú hefur verið gert að lyf séu ekki eina lausnin heldur geti hreyfing hugsanlega 

komið í stað þeirra að hluta eða öllu leyti. Ef hreyfiseðlar gagnast fólki með 

ADHD getur verkefnið hugsanlega kallað á rannsóknir sem bætir við þekkingu 

sem læknar geta nýtt sér þegar þeir ávísa hreyfiseðlum og hreyfistjórar 

skipuleggja hreyfiáætlanir. Auk þess getur verkefnið gagnast þeim sem að eiga 

við ADHD að stríða. 

Kostir rannsóknarinnar voru að spurningalistinn var sendur til allra 

starfandi hreyfistjóra, þannig að í raun var ekki um úrtak að ræða heldur var allt 

þýðið undir í rannsókninni. Því gafst öllum hreyfistjórum tækifæri til að svara 

spurningunum. Það var 67,9% svarhlutfall, þannig að góður meirihluti hreyfistjóra 

tjáði sig í þessari könnun.  



 35 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru að þýðið var lítið þannig að erfitt var 

að greina viðhorf eftir mismunandi bakrunnsupplýsingum um þátttakendur. Þó að 

svarhlutfall hafi verið hátt, svöruðu þó einungis 19 af 28 hreyfistjórum sem þýðir 

að svar hvers og eins skiptir verulegu máli í heildar niðurstöðum. Þannig hefði 

verið betra að fleiri hreyfistjórar hefðu svarað. 
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Lokaorð 
Fólk með ADHD sem notar mikið lyf sem meðferðarúrræði gæti ályktað á 

grundvelli umfjöllunar í ritgerðinni að það eigi að sleppa lyfjum því þau væru 

talin óæskileg. Það eiga ekki að vera skilaboð til samfélagsins. Skilaboðin eru að 

hreyfing getur hjálpað enn meira, og jafnvel hentar einhverjum einstaklingum 

með ADHD að draga úr lyfjum eða sleppa þeim og hreyfa sig. Ég vona að 

niðurstöðurnar hvetji til hreyfingar og verði til þess að læknar ávísi hreyfiseðlum 

sem meðferð við ADHD. Allar líkur eru á að ef læknir ávísar hreyfiseðli þá mun 

aðilinn sem hann fær frekar taka hreyfingunni alvarlega og hreyfa sig enda liggi 

þá fyrir vel útfærð hreyfiáætlun frá hreyfistjóra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar í þessari ritgerð gefa tilefni til að rannsaka 

enn frekar áhrif hreyfingar á ADHD og að læknar kynni sér betur möguleg áhrif 

hreyfingar á ADHD og nýti sér þá þekkingu til að ávísa hreyfiseðlum sem úrræði 

við ADHD. Samkvæmt viðhorfi meirihluta hreyfistjóra þá eru þeir tilbúnir að taka 

þátt í slíkri þróun. 
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Viðauki 1 
Könnunin var sett upp í rafrænt úrvinnsluforrit Google og sent til allra hreyfistjóra 

á Íslandi. Spurningalistinn sem er hér sýndur er á formi word uppsetningar og er 

því útlit ekki nákvæmlega eins og hann birtist í rafrænu könnuninni.  

 
Áhrif hreyfingar á ADHD 

Ég er nemandi á þriðja ári í íþróttafræði í Háskólanum í Reykjavík og er að vinna 

rannsóknarverkefni til BSc-gráðu í íþróttafræði. Rannsóknin fjallar um áhrif 

hreyfingar á athyglisbrest með ofvirkni. Hluti af rannsókninni minni er stutt 

könnun sem send er til allra hreyfistjóra á Íslandi. 

Í þessu skjali eru nokkrar spurningar sem þú ert vinsamlega beðin(n) að svara. 

Þær snúa að hreyfingu, hreyfiseðlum og heilkenninu „athyglisbrestur með 

ofvirkni“. Á ensku er heilkennið nefnt Attention deficit hyperactivity disorder, 

skammstafað ADHD og verður sú skammstöfun notuð í þessari könnun. Svör þín 

skipta mjög miklu máli og ég vona að þú gefir þér tíma til að svara en það tekur 

aðeins um 5 mínútur. Við flestum spurningum eru nokkrir svarmöguleikar og þú 

þarft aðeins að velja einn þeirra. Ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 
Dagmar Karlsdóttir 

S. 691-5671 
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1. Ert þú kona eða karl? 

� Kona 

� Karl 

� Annað 

2. Hver er aldur þinn? 

� 30 ára eða yngri 

� 31 - 40 ára 

� 41 - 50 ára 

� 51 - 60 ára 

� 61+ 

3. Hver er starfsaldur þinn sem sjúkraþjálfari? 

� 0 - 5 ár 

� 6 - 10 ár 

� 11 - 15 ár 

� 16+ 

4. Hver er starfsaldur þinn sem hreyfistjóri? 

� 0 - 1 ár 

� 2 ár 

� 3 ár 

� 4 ár 

� 5 ár eða lengur 

5. Hver er búseta þín? 

� Höfuðborgarsvæðið 

� Vesturland 
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� Vestfirðir 

� Norðurland vestra 

� Norðurland eystra 

� Austurland 

� Suðurland 

� Suðurnes 

6. Hefur þú sem hreyfistjóri tekið viðtal við einstakling sem hefur fengið 

hreyfiseðil vegna ábendingar um ADHD? 

� Mjög oft 

� Oft 

� Nokkrum sinnum 

� Mjög sjaldan 

� Aldrei 

7. Hefur þú sem hreyfistjóri tekið viðtal við einstakling sem hefur fengið 

hreyfiseðil vegna ábendingar um annað en heilkennið ADHD en ADHD þó 

tilgreint á hreyfiseðlinum sem „önnur sjúkdómsgreining“? 

� Mjög oft 

� Oft 

� Nokkrum sinnum 

� Mjög sjaldan 

� Aldrei 

8. Hefur þú sem hreyfistjóri sett upp hreyfiáætlun fyrir einstakling til að 

draga úr einkennum ADHD?  

� Mjög oft 

� Oft 

� Nokkrum sinnum 
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� Mjög sjaldan 

� Aldrei 

9. Hversu mikla eða litla trú hefur þú á hreyfingu sem meðferðarformi við 

ADHD? Svar verði á skalanum frá 0-10. Þar sem 0 þýðir engin trú og 10 

þýðir mikil trú.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Telur þú að hreyfing sem meðferð við ADHD geti komið í stað lyfja? 

� Að mjög miklu leyti 

� Að einhverju leyti 

� Að litlu leyti 

� Að engu leyti 

� Veit ekki 

11. Hefur þú aflað þér þekkingar á ADHD og möguleikum þess að nota 

hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD?  

� Já, góðar þekkingar 

� Já, sæmilegrar þekkingar 

� Já, hef lítillega kynnt mér málið 

� Nei, hef ekki aflað mér þekkingar  

12. Hversu mikla eða litla þörf telur þú á að efla þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks á hreyfingu sem meðferðarúrræði við ADHD? 

� Mjög mikla þörf 

� Frekar mikla þörf 

� Hvorki mikla né litla þörf 

� Frekar litla þörf 



 47 

� Mjög litla þörf 

13. Veistu til þess að hreyfiseðlar hafi verið gefnir út til einstaklinga með 

ADHD? 

� Já 

� Nei 

14. Að hversu miklu eða litlu leyti telur þú að hreyfing sem meðferð við 

ADHD geti stutt við virkni lyfja? 

� Að miklu leyti 

� Að einhverju leyti 

� Hvorki miklu né litlu leyti 

� Að litlu leyti 

� Að engu leyti 

� Veit ekki, hef ekki kynnt mér það 

15. Að hve miklu eða litlu leyti telur þú að hreyfing, sem meðferð við ADHD, 
geti dregið úr þörf einstaklinga með ADHD fyrir lyf? 

� Að mjög miklu leyti 

� Að einhverju leyti 

� Hvorki miklu né litlu leyti 

� Að litlu leyti 

� Að engu leyti 

� Veit ekki 

16. Telur þú mögulegt að einhverjir þeirra sem eru með heilkennið ADHD og 

gætu hugsanlega verið án lyfja, séu settir á lyf af því að önnur úrræði eru 

ekki í boði? 

� Já 

� Nei 
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� Veit ekki 

17. Hvert er viðhorf þitt til þess að bæta heilkenninu ADHD við sem 

„ábendingu” (viðfangsefni) í meðferðarkerfi hreyfiseðla? 

� Mjög jákvætt 

� Frekar jákvætt 

� Hlutlaust 

� Frekar neikvætt 

� Mjög neikvætt 

 

18. Hversu marga daga- af síðustu sjö dögum- hreyfðir þú þig samtals í að 

minnsta kosti 30 mínútur þannig að hjartsláttur þinn jókst og þú varst 

stundum móð/móður? Svona hreyfing getur til dæmis verið alls konar íþróttir, 

líkamsrækt, leikir, rösk ganga eða hjólreiðar. Hreyfingin getur meðal annars átt 

sér stað á vinnutíma, í frítíma eða sem ferðamáti milli staða. Merktu aðeins í 

EINN reit. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 


