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Útdráttur	

Markmið	ritgerðarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	málefnið	fanga	með	ADHD.	Leitast	er	við	að	

svara	spurningunum	hvort	einstaklingar	með	ADHD	væru	líklegri	en	þeir	sem	ekki	hafa	

þessa	tilteknu	greiningu	til	að	afplána	dóm,	og	ef	svo	er,	hvers	vegna.	Einnig	er	leitast	við	

að	svara	spurningunni	hvaða	hindrunum	fangar	með	ADHD	mæta	að	afpláunun	lokinni	og	

þegar	 kemur	 að	endurkomu	 í	 samfélagið.	 Til	 að	markmiðinu	 sé	náð	 verður	 fjallað	um	

stimplunarkenningu	og	verður	hún	skoðuð	út	frá	mismunandi	birtingarmynd.	Stimplun	er	

ákveðinn	stimpill	eða	brennimerki	sem	einstaklingar	fá	á	sig	og	þegar	stimplunin	er	komin	

er	nánast	ómögulegt	að	afmá	hana.	Þegar	einstaklingur	hefur	verið	stimplaður	fer	hann	

oft	að	haga	sér	eftir	væntingum	samfélagsins.	Fjallað	verður	um		ADHD,	greiningu	þess,	

einkenni,	áhættuhegðun	tengda	ADHD	og	stimplun	sem	einstaklingar	með	ADHD	fá	á	sig.		

Einnig	verður	sérstaklega	fjallað	um	fanga	og	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	á	föngum	

með	ADHD.	Þá	verður	fjallað	um	fangelsi,	starf	félagsráðgjafa	í	fangelsum,	það	sem	gerist	

að	afplánun	lokinni	og	stuðning,	hindranir	og	úrræði	fyrir	fanga	með	ADHD.		
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Formáli			

Ritgerð	þessi	 er	12	ECTS	eininga	 lokaverkefni	höfundar	 til	BA-gráðu	 í	 félagsráðgjöf	 við	

Háskóla	 Íslands.	Ég	vil	þakka	Snjólaugu	Birgisdóttur	ásamt	Steinunni	Hrafnsdóttur	 fyrir	

góða	leiðsögn	og	stuðning	á	meðan	skrifunum	stóð.	Ásamt	þeim	þakka	ég	faðir	mínum	

fyrir	yfirlestur	ritgerðarinnar.	Einnig	vil	ég	þakka	fjölskyldu,	sérstaklega	foreldrum	mínum	

ásamt	nánustu	vinum	fyrir	stuðning	og	óbilandi	þolinmæði	á	síðustu	mánuðum.		
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Inngangur		
Fangar	með	ADHD	er	hópur	sem	ekki	hefur	verið	mikið	rannsakaður	og	hefur	það	sýnt	sig	að	

almenn	þekking	starfsmanna	réttarvörslukerfisins	annarsvegar	og	almennings	hins	vegar	er	

ekki	 nægjanlega	 mikil	 í	 garð	 þessa	 hóps.	 	 ADHD	 er	 kvilli	 sem	 hrjáir	 um	 2-5%	 fullorðinna	

einstaklinga.	Meðal	fanga	virðist	sem	að	hlutfall	þeirra	sem	hafa	ADHD	sé	mun	hærra,	eða	um	

16,5-25%,	 líkt	 og	 fram	 mun	 koma	 síðar	 í	 verkefninu.	 Síðastliðin	 ár	 hefur	 greining	 á	

einstaklingum	 með	 ADHD	 aukist	 til	 muna,	 má	 rekja	 það	 til	 þess	 að	 áður	 fyrr	 var	 litið	 á	

einstaklinga	 með	 ADHD	 sem	 óhlýðna	 og	 oft	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 þeir	 hefðu	 upplifað	 skort	 á	

viðeigandi	 uppeldi.	 Ekki	 var	 litið	 á	 ADHD	 sem	 þá	 líffræðilegu,	 taugafræðilegu	 röskun	 sem	

sannað	 hefur	 verið	 að	 ADHD	 sé	 og	 getur	 orðið	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 ráða	 oft	 ekki	 við	

hegðunarmynstur	 sitt	 án	 réttra	 stuðnings-	 og	 meðferðarúrræða	 (American	 Psychiatric	

Association,	2013;	Malek,	Steward,	Usher,	og	Wilton,	2010).		

Ástæða	þess	að	sérstakri	athygli	er	beint	að	föngum	með	ADHD	í	þessu	verkefni	er	sökum	

þess	 að	 tíðni	 endurkomu	 inn	 í	 fangelsi	 virðist	 vera	 hærri	 hjá	 þeim	 hópi	 fanga	 sem	 ná	

greiningarviðmiðum	fyrir	ADHD.	Þegar	tölur	eru	skoðaðar	úr	hinum	ýmsu	rannsóknum	má	sjá	

að	það	er	ansi	hátt	hlutfall	fanga	sem	ná	greiningarviðmiðum	ADHD.		

Áhugi	minn	fyrir	því	að	skrifa	um	þetta	efni	í	lokaritgerðinni	kviknaði	í	raun	fyrir	nokkrum	

árum	 eftir	 að	 hafa	 starfað	 mikið	 með	 börnum	 og	 unglingum	 með	 ADHD,	 bæði	 innan	

skólakerfisins	og	utan.	Langaði	mig	til	að	beina	athyglinni	að	því	að	ADHD	sé	raunverulegur	

kvilli,	en	ekki	einungis	óhlýðni	og	skortur	á	uppeldi.	

Í	þessari	ritgerð	verður	leitast	við	að	svara	þremur	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	Eru	

einstaklingar	með	ADHD	líklegri	til	að	afplána	dóm	en	aðrir	sem	ekki	hafa	ADHD?	Ef	svo	er,	

hvers	vegna	eru	þeir	líklegri	til	að	afplána	dóm?	Hvaða	hindrunum	mæta	fangar	með	ADHD	að	

afplánun	lokinni	við	endurkomu	í	samfélagið?		

Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	sjö	kafla.	Í	fyrsta	kafla	verður	fjallað	um	stimplunarkenninguna	

og	hvernig	hún	getur	haft	áhrif	á	sjálfsmynd	og	hegðun	einstaklinga	sem	verða	fyrir	stimplun.	

Einnig	 verður	 komið	 inn	 á	 stimplun	 í	 síðari	 köflum	 ritgerðarinnar,	 hvernig	 birtingarmyndir	

stimplunar	geta	verið	mismunandi.		

Í	 öðrum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 ADHD.	 Fjallað	 verður	 um	 hvað	 ADHD	 sé,	 hvernig	

greiningarferlið	sé,	tíðni,	helstu	úrræði	og	meðferðir	í	boði	fyrir	einstaklinga	með	ADHD.	Að	

því	loknu	verður	fjallað	um	áhættuhegðun	tengda	ADHD.		
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Í	þriðja	kafla	verður	fjallað	um	fanga.		Þar	verður	fjallað	um	afbrotahegðun	og	stimplun	

sem	afbrotamenn	kunna	að	fá	á	sig.	Verður	þá	ljósinu	næst	beint	að	föngum	með	ADHD,	hvort	

þeir	einstaklingar	sem	ná	greiningarviðmiðum	ADHD	séu	frekar	líklegri	til	að	fremja	afbrot	og	

sæta	afplánun	en	þeir	sem	ekki	hafa	ADHD	.	Undir	lok	þriðja	kafla	verður	fjallað	um	falskar	

játningar	og	hvernig	þær	tengjast	ADHD	.	

Í	fjórða	kafla	verður	fjallað	um	fangelsi	og	starf	félagsráðgjafa	hjá	Fangelsismálastofnun	

ríkisins.		

Í	fimmta	kafla	verður	fjallað	um	hvað	gerist	eftir	að	afplánun	í	fangelsi	líkur,	ásamt	því	að	

fjallað	verður	um	endurkomu	fanga	og	hvort	þeir	sem	hafa	ADHD	séu	líklegri	til	endurkomu	að	

afplánun	lokinni,	en	þeir	sem	ekki	hafa	ADHD.	

Í	sjötta	kafla	verður	fjallað	um	helstu	úrræði	og	stuðning	sem	í	boði	er	fyrir	 fanga	með	

ADHD,	bæði	á	meðan	á	afplánun	stendur,	fyrir	þá	sem	eru	á	reynslulausn,	og	fyrir	þá	sem	hafa	

lokið	afplánun.	Í	þessum	kafla	verður	komið	inn	á	hvernig	starf	félagsráðgjafa	í	fangelsum	getur	

verið	stuðningur	fyrir	fanga	með	ADHD.		

Að	lokum,	í	sjöunda	kafla,	verður	farið	í	umræðu	og	lokaorð	þar	sem	efni	ritgerðarinnar	

verður	dregið	saman	og	sett	í	samhengi.		
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1 Stimplun	
Stimplunarkenningin	 er	 kenning	 sem	 spratt	 upp	 um	 1960,	 en	 samkvæmt	 henni	 þá	 verða	

ákveðnir	 einstaklingar	 að	 afbrotamönnum	 sökum	 þess	 að	 samfélagið	 hefur	 stimplað	 þá	 á	

neikvæðan	hátt	og	sem	afbrotamenn.	Þegar	einstaklingar	hafa	verið	stimplaðir	afbrotamenn	

af	samfélaginu	fara	þeir	að	trúa	því	og	telja	sig	þá	sjálfir	afbrotamenn	og	eykur	það	 líkur	á	

endurteknum	afbrotum.	Sökum	væntinga	samfélagsins	til	þeirra	sem	hafa	verið	stimplaðir	eða	

merktir	sem	afbrotamenn	fara	einstaklingar	að	haga	sér	eftir	því.	Þegar	stimpillinn	er	kominn	

á	 einstaklinginn	 eða	 jafnvel	 ákveðna	 athöfn	 er	 næstum	ógerlegt	 að	 afmá	hann	og	 komast	

undan	stimplinum.	Stimplunarkenningin	fellur	undir	kenningar	um	félagsnám	og	samkvæmt	

þeim	 eru	 afbrot	 lærð	 hegðun	 og	 afurð	 þess	 sem	 umhverfið	 og	 samfélagið	 kennir	 okkur.	

Stimplunarkenningin	 á	 heima	 í	 flokki	 mótunarkenninga	 og	 birtust	 þær	 sem	 andsvar	 við	

pósitívisku	 sjónarmiði	 sem	 hafði	 verið	 ríkjandi	 framan	 af	 í	 heimi	 félagsvísindanna.	 Leitast	

mótunarkenningar	 við	 að	 útskýra	 af	 hverju	 samfélagið	 stimplar	 og	 brennimerkir	 ákveðna	

atburði	eða	einstaklinga	á	ákveðinn	hátt.	Mótunarkenningar	ganga	út	frá	þremur	atriðum	til	

að	 útskýra	 frávikshegðun,	 líkt	 og	 afbrot.	 Í	 fyrsta	 lagi	 er	 það	 að	 frávikshegðun	 sé	 ekki	

raunverulega	 til,	 heldur	 sé	 hún	 einungis	 til	 sökum	 stimplunarinnar.	 Í	 öðru	 lagi	 sé	 það	 að	

frávikshegðun	 sé	 huglæg	 upplifun	 og	 ætti	 því	 að	 vera	 rannsökuð	 með	 huglægni	 og	 með	

innlifun	og	nærgætni	að	leiðarljósi.	Í	þriðja	og	síðasta	lagi	er	að	frávikshegðun	sé	að	hluta	til	

framin	af	frjálsum	vilja	og	löngun	einstaklings,	því	mótunarkenningar	telja	það	að	einstaklingur	

hafi	frjálsan	vilja	(Siegel,	2012;	Thio,	2010).			

	 Um	1980	 fór	 að	 halla	 undan	 fæti	 fyrir	 stimplunarkenningunni,	 þegar	 gagnrýnendur	

hennar	sögðu	rannsóknirnar	sem	hefðu	verið	gerðar	á	henni	hefðu	ekki	nægan	stuðning	og	

væru	ekki	nægilega	ljósar.	Var	stimplunarkenningin	því	talin	dauð,	en	á	síðustu	árum	hafa	bæst	

við	 rannsóknir	 sem	 styðja	 hana	 og	 hefur	 kenningin	 nú	 verið	 betrumbætt.	 Leggja	 nú	

kennismiðir	 stimplunarkenningarinnar	áherslu	á	það	hvernig	 stimplun	geti	mótað	 félagsleg	

samskipti	 einstaklings	 og	 haft	 þannig	 áhrif	 á	 sjálfið.	 Hægt	 er	 að	 tala	 um	 stimplun	 á	

frávikshegðun	sem	einhverskonar		brennimerki	(stigma).	Brennimerkið	sem	einstaklingur	fær	

sem	 afbrotamaður	mótast	 af	 fordómum	 og	 væntingum	 samfélagsins	 í	 garð	 eintaklingsins.	

Nýlegar	langtímarannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	það	að	hvort	einstaklingur	haldi	afbrotahegðun	

áfram	hafi	jákvætt	tölfræðilegt	samband	eftir	því	hvort	stimplun	hafi	átt	sér	stað.	Með	öðrum	

orðum	 má	 segja	 að	 ef	 einstaklingur	 hefur	 orðið	 fyrir	 stimplun	 er	 líklegra	 að	 hann	 haldi	
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afbrotahegðun	sinni	áfram,	heldur	en	ef	einstaklingur	hefur	ekki	 fengið	stimplun	á	sig	sem	

afbrotamaður	(Jón	Gunnar	Bernburg,	2005).	

	 Frávikshegðun	líkt	og	afbrotahegðun,	telst	afbrigðileg	og	hefur	verið	brennimerkt	af	

samfélaginu	frá	upphafi.	Samkvæmt	stimplunarkenningunni	getum	við	einungis	greint	hegðun	

sem	 frávikshegðun	 sökum	 þess	 að	 samfélagið	 hefur	 ákveðið	 og	 brennimerkt	 hana	 sem	

óeðlilega	 hegðun	 og	 sé	 það	 því	 talið	 frávik.	 Byggist	 það	 því	 einungis	 á	 merkingunni,	 eða	

stimplinum	 sem	 hegðunin	 eða	 athöfnin	 hefur	 á	 sér.	 Ákveðinn	 einstaklingur,	 hegðun	 eða	

athöfn	hefur	einungis	þá	brennimerkingu	eða	stimpil	á	sér	því	að	samfélagið	hefur	ávkeðið	

það.	 Ef	 einstaklingur	hefur	 lifað	 í	 ákveðinn	 tíma	með	brennimerkingu,	 getur	hann	 farið	 að	

hegða	sér	eftir	því	og	væntingum	samfélagsins	til	hans.	Eru	það	oftar	þeir	sem	valdameiri	eru		

sem	brennimerkja	þá	valdaminni,	því	þeir	valdameiri	hafa	oft	mikið	fylgi	fólks	með	sér	sem	

taka	undir	hugmyndir	þeirra.	Geta	þeir	því	frekar	brennimerkt	þá	valdaminni,	þá	fylgir	annað	

fólk	þeirra	skoðunum	og	tekur	undir	brennimerkinguna	sem	sett	hefur	verið	(Thio,	2010).		
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2 ADHD	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 rætt	 um	 ADHD.	 Farið	 verður	 út	 í	 skilgreininguna	 á	 ADHD,	 hvernig	

greiningu	 röskunarinnar	 sé	 háttað	 út	 frá	 greiningarkerfi	 DSM-5	 og	 ICD-10	 og	 hvernig	

greiningarferlið	 fer	 fram.	 Fjallað	 verður	 um	 tíðni	 ADHD	 og	 úrræði	 sem	 eru	 í	 boði	 fyrir	

einstaklinga	 sem	 greinast	með	 röskunina.	 Einnig	 verður	 farið	 í	 áhættuhegðun	 sem	 tengist	

ADHD.		Skammstöfunin	ADHD	stendur	fyrir	„Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder”	á	ensku	

en	á	íslensku	er	talað	um	athyglisbrest	og	ofvirkni.	ADHD	er	alþjóðlegt	heiti	röskunarinnar	en	

það	er	röskun	á	taugaþroska	og	birtist	í	myndum	einbeitingarskorts,	ofvirkni	og	hvatvísi.	Þegar	

einstaklingur	 er	 með	 þessa	 röskun	 hefur	 hún	 oftast	 mikil	 áhrif	 á	 líf	 og	 nærumhverfi	

einstaklingsins.	 Meðal	 barna	 og	 unglinga	 er	 ADHD	 ein	 víðtækasta	 hegðunarröskunin	

(American	Psychiatric	Association,	2013;	Embætti	Landlæknis,	2012).		

Mikilvægt	er	fyrir	þá	einstaklinga	sem	þjást	af	ADHD	að	fá	greiningu	svo	hægt	sé	að	finna	

úrræði	og	lausnir	sem	standa	til	boða	og	henta	hverjum	og	einum,	eins	og	lyfjameðferð	eða	

sálfræðimeðferð.	ADHD	er	taugafræðileg	röskun	og	er	því	ólæknandi	en	þrátt	fyrir	það	vex	

hún	þó	af	sumum	með	árunum	(Barkley,	Murphy	og	Fischer,	2008).	

2.1 Greining		
Í	 greiningu	 ADHD	 eru	 þrír	 undirflokkar,	 athyglisbrestur,	 ofvirkni	 og	 hvatvísi	 og	 samkvæmt	

greiningarkerfinu	 ICD-10	þurfa	einkenni	úr	öllum	þremur	undirflokkunum	að	vera	til	 staðar	

(Who,	2005).		

DSM-5	 (2013)	 greinir	ADHD	út	 frá	þremur	megin	 tegundum.	Það	er	 athyglisbrestur	og	

ofvirkni	blönduð	tegund,	athyglisbrestur	og	ofvirkni	með	áherslu	á	athyglisbrest	og	svo	er	það	

athyglisbrestur	 og	 ofvirkni	 með	 áherslu	 á	 ofvirkni	 og	 hatvísi.	 Blandaða	 tegundin	 er	 hvað	

algengust	meðal	barna	og	ungmenna.	Til	 að	einstaklingur	 fá	greiningu	um	athyglisbrest	og	

ofvirkni	 blandaðrar	 tegundar,	 þurfa	 sex	 eða	 fleiri	 einkenni	 athyglisbrests	 og	 sex	 eða	 fleiri	

einkenni	ofvirkni	og	hvatvísi	að	vera	til	 staðar.	Þurfa	einkennin	að	hafa	verið	til	 staðar	 í	að	

minnsta	kosti	sex	mánuði.	Einnig	þarf	að	vera	víst	að	einkennin	séu	ekki	fylgikvillar	annarra	

sjúkdóma	eða	raskana.	Greiningarkerfi	DSM-5	og	ICD-10	eru	mjög	svipuð	en	munurinn	liggur	

í	fjölda	einkenna	sem	þurfa	að	vera	til	staðar	í	athyglisbresti,	ofvirkni	og	hvatvísi.	Er	þó	ekki	

talið	 ráðlagt	 að	 greina	 börn	 of	 snemma	 með	 ADHD	 þegar	 einkennin	 eru	 einungis	 á	

byrjunarstigi.	Mögulegt	er	að	börnin	séu	einungis	að	ganga	í	gegn	um	tímabil	í	lífinu	þar	sem	
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utanaðkomandi	 atburðir	 valdi	 hegðunarbreytingum	 sem	 þau	 vaxa	 svo	 upp	 úr	 (American	

Psychiatric	Association,	2013).			

Greiningarferli	ADHD	fer	yfirleitt	fram	á	yngri	árum	einstaklings	þó	svo	að	mörg	tilfelli	séu	

til	þar	sem	einstaklingar	hafa	fengið	greiningu	mörgum	árum	eftir	að	einkennin	fóru	að	sýna	

sig.	 Eru	 það	 yfirleitt	 geðlæknar	 eða	 sálfræðingar	 sem	 sjá	 um	 frumgreiningu,	 en	 það	 þarf	

þverfaglega	 teymisvinnu	 fagfólks	 til	 að	 ljúka	greiningunni.	 Líkt	og	nefnt	var	hér	að	ofan	þá	

þurfa	ákveðin	atriði	að	vera	til	staðar	til	að	greining	á	ADHD	fáist.	Í	greiningarferlinu	notast	

fagmenn	við	spurningalista	og	viðtöl.	Fyrst	er	notast	við	spurningarlista,	eða	matslista.	Metur	

listinn	við	hvaða	aðstæður	einstaklingur	finnur	fyrir	einkennum	og	hver	einkennin	séu.	Með	

notkun	matslista	er	hægt	að	sjá	með	skilvirkum	hætti	hvort	einstaklingurinn	þurfi	að	 fara	 í	

frekari	greiningu,	og	þá	greininarviðtöl	með	faglegu	teymi.	Matslisti	gefur	til	kynna	við	hvaða	

aðstæður	 einkenni	 athyglisbrests,	 ofvirkni	 og	 hvatvísis	 birtast,	 ásamt	 því	 hver	 styrkur	

einkennanna	er	við	hvaða	aðstæður.	Ef	niðurstöður	matslistans	sýna	fram	á	að	einkenni	ADHD	

séu	virkilega	 til	 staðar,	er	 farið	 í	nánari	greiningu.	 Í	greiningarviðtölum	er	þá	skoðað	nánar	

hegðun,	einkenni	og	áhrif	sem	einstaklingurinn	upplifir.	Ekki	er	hægt	að	fá	greiningu	einingis	

út	 frá	matslista	og	greiningarviðtali	 heldur	 skiptir	 skiptir	þroska-	og	 sjúkrasaga	einstaklings	

sköpum	í	greiningarferlinu	(Embætti	Landlæknis,	2012).		

Rannsóknir	á	ADHD	litu	fyrst	dagsins	ljós	upp	úr	1960	og	voru	þær	framkvæmdar	á	litlu	

úrtaki	í	Bandaríkjunum.	Það	var	síðan	árið	1977	sem	fyrsta	langtíma	rannsóknin	á	ADHD	var	

birt.	 Við	 birtingu	 hennar	mátti	 sjá	 sannanir	 á	 því	 hversu	mikilvægt	 væri	 að	 fá	 greiningu	 á	

röskuninni	 og	 vinna	með	hana	 til	 að	betrumbæta	 líf	 einstaklinga	með	ADHD	 (Barkley	o.fl.,	

2008).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 ADHD	 geti	 borið	 með	 sér	 fylgiraskanir	 líkt	 og	 kvíða,	

þunglyndi	 og	 persónuleikaröskun.	 Einnig	 fylgja	 oft	 röskuninni	 sértækir	 námsörðugleikar,	

tourette	 sem	 og	 mótþróaþrjóskuröskun.	 Er	 því	 mikilvægt	 að	 leita	 úrræða	 til	 að	 draga	 úr	

einkennum	og	halda	þeim	í	skefjum.	Fylgiraskanirnar	eiga	þó	oft	á	tíðum	til	með	að	koma	í	ljós	

þegar	einstaklingur	eldist,	á	unglingsárunum	eða	seinna.	Getur	það	verið	mikill	 léttir	þegar	

einstaklingur	fær	loks	rétta	greiningu	og	hefur	oft	jákvæð	áhrif	á	líðan	fólks,	sérstaklega	þegar	

um	er	að	ræða	fullorðna	einstaklinga	(Barkley	o.fl.,	2008;	Grétar	Sigurbergsson,	2008;	Reid,	

2011).		
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2.2 Hvað	er	ADHD		
ADHD	 líffræðileg,	 taugafræðileg	 röskun	 sem	 skerðir	 starfsemi	 taugakerfisins	 í	 heilanum,	

samkvæmt	DSM-5	og	ICD-10.	Sá	staður	heilans	sem	skerðingin	á	sér	stað	er	þar	sem	getan	til	

að	hafa	vald	yfir	hvötum	og	framkvæmdum	er	staðsett	.	Þessi	röskun	er	erfðafræðileg,	en	þó	

er	 ekki	 vitað	nákvæmlega	hvað	það	er	 sem	veldur	ADHD	 (American	Psyciatric	Association,	

2013;	Heilsugæslan,	e.d.).		

Samkvæmt	 greiningarkerfi	 DSM-5	 eru	 einkenni	 farin	 að	 koma	 fram	 á	 yngri	 árum	

einstaklings,	oftast	fyrir	sjö	ára	aldur,	en	þrátt	fyrir	það	fá	margir	ekki	greiningu	fyrr	en	löngu	

seinna.	Þurfa	einkenni	að	birtast	í	tveimur	eða	fleiri	aðstæðum	í	lífi	einstaklingsins,	til	dæmis	

er	ekki	nægjanlegt	að	einkenni	birtist	einungis	í	skólanum,	heldur	þurfa	þau	að	birtast	við	fleiri	

aðstæður	(American	Psychiatric	Association,	2013).		

Athyglisbrestur,	 ofvirkni	 og	 hvatvísi	 eru	 þrír	 þættir	 ADHD.	 Einstaklingar	 finna	 fyrir	

athyglisbresti	í	námi,	iðju	eða	félagslegum	aðstæðum	en	sökum	einbeitingarskorts	koma	þeir	

oft	 fram	sem	illa	skipulagðir,	 framkvæma	kæruleysisleg	mistök	og	 lítið	úthugsaða	hluti.	Hjá	

börnum	birtist	ofvirknin	oft	í	þeirri	mynd	að	einstaklingar	eiga	gríðarlega	erfitt	með	að	sitja	

kyrrir	í	aðstæðum	þar	sem	ætlast	er	til	þess.	Þeir	hlaupa	um,	fikta	í	hlutum,	klifra	og	eru	með	

læti	 í	 óviðeigandi	 aðstæðum.	 Birtingarmynd	 ofvirkninnar	 breytist	 oft	 með	 aldri	 og	 þroska	

einstaklinga	og	meðal	fullorðinna	á	ofvirknin	oft	til	að	birtast	í	eirðarleysi	og	erfiðleikum	með	

athafnir	sem	fela	í	sér	kyrrsetu.	Hvatvísin	birtist	oft	í	óþolinmæði,	eiga	einstaklingar	til	að	grípa	

fram	í	og	getur	það	valdið	erfiðleikum	í	félagslegum	aðstæðum	sem	og	námi.	Hvatvísin	verður	

oft	til	þess	að	einstaklingar	hlusta	ekki	á	fyrirmæli,	hoppa	inn	í	samtöl	þegar	það	á	ekki	við,	

trufla	 aðra,	 fikta	 í	 hlutum	 og	 lenda	 óvart	 í	 vandræðum	 sökum	 þess	 (American	 Psychiatric	

Association,	2013).		 	

Dr.Russel	A.	Barkley	(2013)	talar	um	ADHD	sem	króníska	röskun	sem	mikilvægt	sé	að	reyna	

að	stjórna	daglega	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	hún	valdi	auknum	skaða,	því	það	er	ekki	til	nein	

lækning	við	ADHD	þó	svo	að	sumir	vaxi	upp	úr	henni.	Fyrir	einstakling	með	ADHD	er	mikilvægt	

að	gera	hlutina	sýnilega	til	að	geta	komið	hlutum	í	verk,	búta	verkefni	niður	 í	hluta,	búa	til	

hvatningu	og	gera	samninga	þar	sem	er	einhver	gulrót	(Barkley,	2013).		
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2.3 Tíðni	
Í	DSM-5	(2013)	er	talið	að	um	3-5%	barna	séu	greind	með	ADHD	en	ekki	eru	til	nákvæmar	tölur	

um	tíðni	fullorðinna	þar	sem	skortur	er	á	rannsóknum	á	því	sviði.	Ef	litið	er	til	stærri	langtíma	

rannsókna	sem	framkvæmdar	voru	 í	Bandaríkjunum	á	um	ellefu	milljón	manns	er	hægt	að	

miða	við	að	5%	fullorðinna	einstaklinga	hafi	ADHD.	Erfitt	er	að	finna	nákvæmar	tölur	og	er	

hlutfallið	sennilega	hærra	í	raun,	þar	sem	það	eru	margir	sem	ekki	hafa	fengið	greiningu	og	

munu	aldrei	fá	hana	(American	Psychiatric	Association,	2013;	Barkley	o.fl.,	2008).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 ADHD	 sé	 mun	 algengara	 meðal	 karla	 heldur	 en	 kvenna.	

Samkvæmd	DSM-V	eru	fjórir	karlar	á	móti	einni	konu	sem	greinast	með	ADHD,	að	vísu	er	talið	

að	röskunin	sé	vangreind	meðal	kvenna.	Röskunin	þekkist	í	flestum	menningarheimum	en	er	

algengari	meðal	vestrænna	ríkja	en	annarra,	má	það	vera	vegna	aukinnar	áherslu	sem	orðið	

hefur	á	greiningu	(American	Psychiatric	Association,	2013;	Madhoo	og	Quinn,	2014).		

	

2.4 Úrræði			

Úrræði	sem	hægt	er	að	beita	við	ADHD	eru	nokkur	en	þó	er	víst	ekki	hægt	að	lækna	ADHD,	þar	

sem	röskunin	er	taugafræðileg.	Einstaklingur	verður	að	læra	að	lifa	með	röskuninni	og	aðlaga	

umhverfi	sitt	að	henni.	Lyfjameðferðir,	fræðsla	og	stuðningsmeðferðir	eru	þau	úrræði	sem	í	

boði	eru	á	Íslandi	fyrir	fullorðna	með	ADHD	og	eru	sérfræðingar	ekki	allir	sammála	um	notkun	

lyfja.		Heildarniðurstaðan	sýnir	þó	að	mesti	árangur	meðferðar	næst	ef	notast	er	við		blandaðar	

meðferðir	(Barkley	o.fl.,	2008,	Grétar	Sigurbergsson	2008	og	Reid,	2011).		

Lyfjameðferðir	 eru	 algengustu	 og	 mest	 áberandi	 úrræðin	 við	 ADHD	 og	 jafnframt	

grunnmeðferð.	Einungis	læknar	mega	veita	lyfjameðferð	á	Íslandi	(Briars	og	Todd,	2016;	Huss,	

Duhan,	Gandhi,	Chen,	Spannhuth	og	Kumar,	2017;	ADHD	samtökin,	e.d.-c)	Lyfin	sem	notast	er	

við	á	Íslandi	eru	mismunandi	útgáfur	af	lyfinu	metylfenídat.	Í	Bandaríkjunum	er	mikið	notað	

amfetamín	en	er	það	einungis	notað	í	undartekninga	tilfellum	á	Íslandi.	Það	sem	þessi	lyf	hafa	

öll	sameiginlegt	er,	að	þau	eru	örvandi	og	hafa	áhrif	á	boðefnin	dópamín	og	noradrenalín,	en	

talið	er	að	skortur	á	þeim	boðefnum	sé	tengt	ADHD.	Algengustu	lyfin	sem	notast	er	við	á	Íslandi	

eru	annars	vegar	tegundir	af	Ritalin	og	hins	vegar	Concerta	(Grétar	Sigurbergsson,	2008).	Ekki	

virðist	 vera	marktækur	munur	 á	milli	 þeirra	 örvandi	 lyfja	 sem	 notuð	 eru	 í	 dag	 samkvæmt	

niðurstöðum	rannsókna	(Briars	og	Todd,	2016).	Bæði	eru	til	langverkandi	og	skjótverkandi	lyf	

en	heldur	er	mælt	með	því,	að	við	upphaf	lyfjameðferðar	sé	byrjað	strax	á	langverkandi	lyfjum.	
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Í	upphafi	 lyfjameðferðar	þegar	innstilling	á	skammti	lyfsins	fer	fram	er	mikilvægt	að	læknir,	

foreldrar	og	kennarar	séu	í	samskiptum	til	að	meta	lyfjaskammt	og	hvort	þörf	sé	fyrir	stærri	

eða	minni	skammt	(Landlæknir,	2012).	Örvandi	lyf	líkt	og	Ritalin	og	Concerta	hafa	verið	gefin	

við	ADHD	í	yfir	fimmtíu	ár	með	góðum	árangri	samkvæmt	niðurstöðum	rannsókna,	síðan	C.	

Keith	Conners	(1963)	gaf	út	rannsókn	sína	um	áhrif	örvandi	lyfja	á	ADHD	(Conners,	Eisenberg	

og	 Sharpe,	 1963;	 Huss	 o.fl.,	 2017;	 Landlæknir,	 2012).	 Yfir	 hundruð	 rannsókna	 hafa	 verið	

framkvæmdar	 á	 lyfjunum	 sem	 notuð	 eru	 hér	 á	 landi,	 á	 yfir	 þúsund	 börnum.	 Niðurstöður	

rannsóknanna	hafa	gefið	til	kynna	að	þau	metylfenídat	lyf	sem	notuð	eru	séu	hættulaus	og	

skili	árangri	í	meðferðarvinnu	við	ADHD.	Dæmi	um	kosti	örvandi	lyfja	sem	notuð	eru	við	ADHD	

er	 að	 einstaklingur	 getur	 náð	 stjórn	 á	 eigin	 hegðun,	 aukið	 einbeitingu	 ásamt	 því	 að	 verða	

afkastameiri,	 skipulagt	 sig	 og	 tekið	 betur	 eftir	 umhverfinu	 og	 samskiptum	 við	 aðra.	 Þessir	

kostir	ásamt	öðrum	jákvæðum	áhrifum	hafa	sannað	sig	í	gegn	um	tíð	og	tíma	(Huss	o.fl.,	2017;	

Landlæknir,	2012).	Dæmi	um	áhrif	sem	jákvæð	einkenni	lyfjameðferðar	sýni,	eru	að	minni	líkur	

eru	á	að	leiðast	út	í	slæman	félagsskap	og	fíkniefnamisnotkun.	Á	sama	tíma	og	kostirnir	eru	

margir	eru	einnig	neikvæðar	hliðar	örvandi	 lyfja.	Má	þá	nefna	magaverk,	höfuðverk,	kvíða,	

svefn-	og	lystarleysi,	ásamt	bakslagi.	Hafa	skal	í	huga	að	ef	fíknivandi	sé	til	staðar	hjá	barni,	

unglingi	eða	fullorðnum	einstaklingi	sem	greinist	með	ADHD,	er	ekki	ráðlagt	að	nota	örvandi	

lyf	til	að	meðhöndla	ADHD.	Ef	einstaklingur	hefur	haldið	sig	frá	neyslu	í	að	minnsta	kosti	24	

mánuði	eða	síðast	liðin	tvö	ár,	þá	má	skrifa	upp	á	örvandi	lyf	en	einungis	undir	ströngu	eftirliti	

til	að	sjá	til	þess	að	einstaklingurinn	misnoti	ekki	lyfin	(Landlæknir,	2012).	Á	Norðurlöndunum	

var	nokkuð	um	sértrúarsöfnuði	og	baráttuhópa	sem	börðust	gegn	lyfjameðferð	við	ADHD,	en	

það	hefur	dvínað	með	árunum,	enda	voru	skoðanir	þeirra	ekki	studdar	vísindalegum	rökum.	

Lyfjameðferð	 við	 ADHD	 hefur	 nú	 aukist	 á	 Norðurlöndunum,	 en	 taka	má	 fram	 að	 í	 öðrum	

löndum	 hins	 vestræna	 heimsins	 eru	 öll	 félagsamtök	 foreldra	 barna	 með	 ADHD	 fylgjandi	

lyfjameðferð.	Samt	sem	áður	er	fólk	jafn	mismunandi	og	það	er	margt,	og	ekki	gengur	fyrir	alla	

að	nota	örvandi	 lyf	við	ADHD,	þó	svo	að	það	sé	talinn	fyrsti	kostur.	Þá	er	oft	hægt	að	nota	

þríhringlaga	 geðdeyfðarlyf	 ásamt	 öðrum	 lyfjum.	 Einnig	 þarf	 í	 sumum	 tilfellum	 að	 gefa	

einstaklingi	 fleiri	 en	 eina	 lyfjategund	 til	 meðferðar	 við	 ADHD	 og	 fylgiröskunum	 þess	

(Heilsugæslan,	2003;	Huss	o.fl.,	2017).	

Fræðsla	um	ADHD	er	mikilvæg	fyrir	einstaklinginn	eða	barnið,	ásamt	því	að	fræða	foreldra.	

Niðurstöður	rannsókna	styðja	það	að	fræðsla	og	aukin	þekking	bæði	barna	og	foreldra	á	ADHD	
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geti	bætt	 líðan	beggja	aðila	 til	muna.	Ef	 foreldrar	eru	meðvitaðir	og	vel	að	sér	 í	málefnum	

ADHD	getur	það	einnig	bætt	uppeldið	(Barkley,	2013).	

Foreldrarfræðsla	 ásamt	 kennslu	 í	 atferlismótandi	 aðferðum	 er	 ávallt	 notuð	 samhliða	

lyfjameðferð	 við	 ADHD	 og	 ekki	 er	 einungis	 notast	 við	 eitt	 form	 meðferðar.	 Námskeið	 og	

stuðningsmeðferðir	hafa	verið	í	boði	á	Íslandi	fyrir	foreldra	þar	sem	atferlismótun	er	kennd,	

meðal	annars	á	vegum	ADHD	samtakanna,	BUGL	og	Þroska-	og	hegðunarstöðvar.	Einnig	eru	

námskeið	sem	miða	að	því	að	auka	færni	í	félagslegumm	samskiptum	barna	með	ADHD,	ásamt	

því	að	auka	athygli	og		stjórn	á	eigin	hegðun.	Fræðsla	og	stuðningsmeðferðir	eiga	að	vera	fyrsta	

val	meðferðaraðila,	en	ef	þær	bera	ekki	nægilegan	árangur	skal	farið	út	í	lyfjameðferð.	Virðist	

þó	vera	sem	lyfjameðferðir	séu	mest	umtöluðu	meðferðirnar	við	ADHD	innan	samfélagsins	og	

á	sama	tíma	umfangsmestu	meðferðirnar	(Briars	og	Todd,	2013;	Landlæknir,	2012).		

Ekki	 er	 sama	 nálgun	 á	 ADHD	 í	 Frakklandi,	 líkt	 og	 í	 Bandaríkjunum	 og	mörgum	 öðrum	

vestrænum	 löndum.	 Frakkar	 hafa	 ekki	 innleitt	 greiningu	 ADHD	 samkvæmt	 DSM-V	 og	 þar	

þekkist	vart		notkun	lyfja	við	ADHD.	Er	heldur	notast	við	sálfélagslega	nálgun	og	leitað	er	að	

undirliggjandi	 ástæðum	hegðunarmynsturs	 barnsins,	 en	 ekki	 lagt	 áherslu	 á	 taugafræðilegu	

hliðina,	líkt	og	lyfjameðferð	gerir	(Wedge,	2015).		

	

2.5 ADHD	og	áhættuhegðun		

	Meðal	þeirra	fræðimanna	sem	rannsaka	afbrotahegðun	er	það	áhyggjuefni	þegar	börn	eru	

greind	með	ADHD	ásamt	öðrum	röskunum	eða	fylgiröskunum.	Telja	fræðimenn	að	auknar	líkur	

séu	 á	 áhættuhegðun	 þeirra	 barna	 sem	 erfitt	 eiga	 með	 sjálfstjórn	 og	 greinast	 með	

hegðunarraskanir,	líkt	og	ADHD.	Börn	sem	þjást	af	hegðunarröskun	eins	og	ADHD	eiga	það	til	

að	sýna	ýktari	viðbrögð	og	það	þarf	oft	minna	til	að	reita	þau	til	reiði.	Bregðast	þau	oft	við	

aðstæðum	 á	 annan	 hátt	 en	 önnur	 börn	 sem	 ekki	 þjást	 af	 röskun	 líkt	 og	 ADHD.	 Getur	 þá	

atburður,	sem	barn	án	ADHD	bregst	ekki	sérstaklega	við,	orðið	til	þess	að	barn	með	ADHD	

bregðist	við	á	þann	hátt	að	það	reiðist	snögglega	eða	sýnir	ýktari	viðbrögð	en	viðeigandi	séu.	

Getur	 það	 því	 orðið	 til	 þess	 að	 það	 sé	 auðveldara	 að	 reita	 þau	 til	 reiði	 og	 eru	 það	 þessir	

einstaklingar	sem	koma	oft	fram	sem	sjálfhverfir	einstaklingar	og	auðvelt	er	að	plata	þá	út	í	

hina	ótrúlegustu	hluti.	Einnig	eiga	þeir	sem	eru	með	ADHD	oft	erfiðara	með	nám	og	vefst	það	

frekar	 fyrir	 þeim	 en	 öðrum	 nemendum	 sem	 ekki	 þjást	 af	 ADHD.	 Getur	 þetta	 birst	 í	

andfélagslegri	hegðun,	en	talið	er	að	það	sé	ekki	ofvirknin	eða	athyglisbresturinn	sjálfur	sem	



16	

veldur	 andfélagslegri	 hegðun.	 Það	 sé	 frekar	 ef	 einstaklingur	 með	 ADHD	 þjáist	 einnig	 af	

fylgiröskun,	 sé	 það	 því	 samblandan	 af	 ADHD	 og	 fylgiröskuninni	 sem	 veldur	 andfélagslegu	

hegðuninni	(Farrington	og	Welsh,	2007;	Reid,	2011).	

Ekki	hefur	verið	sýnt	fram	á	beint	samband	milli	misnotkunar	vímuefna	og	ADHD,	en	þó	

hafa	rannsóknir	sýnt	að	misnotkun	vímuefna	tengist	oft	þeim	sem	hafa	ADHD.	Ef	litið	er	á	tíðni	

neyslu	áfengis	og	vímuefna	sýna	rannsóknir	að	15	–	25%	fullorðinna	einstaklinga	með	ADHD	

muni	 á	 einhverjum	 tímapunkti	 lífsins	 verða	 háðir	 vímuefnum.	 Talið	 er	 að	 21%	 fullorðinna	

einstaklinga	með	ADHD	sé	háð	eða	neyti	kókaíns,	en	rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	röskuninni	er	

stjórnað	með	viðeigandi	meðferðum	eða	 lyfjum,	að	þá	séu	minni	 líkur	á	einstaklingur	með	

ADHD	verði	háður	vímuefnum.		Fullorðnir	einstaklingar	með	ADHD	upplifa	oft	öðruvísi	áhrif	

áfengis	en	einstaklingar	sem	eru	ekki	með	ADHD,	sem	getur	mögulega	gert	þá	viðkvæmari	fyrir	

ofneyslu	áfengis.	Enn	aðrar	rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	börn	alkóhólista	séu	líklegri	til	að	vera	

með	ADHD	en	börn	þeirra	sem	ekki	eru	alkóhólistar.	Þó	er	hægt	að	minnka	líkur	gríðarlega	á	

að	 einstaklingar	 með	 ADHD	 ánetjist	 áfengi	 og/eða	 vímuefnum	 með	 réttum	 úrræðum	

(Doweiko,	2015;	Reid,	2011).		

Samkvæmt	Skilgreiningar	og	flokkunarkerfi	barnaverndar	(SOF)	hér	á	landi	eru	ákveðnir	

áhættuþættir	sem	ýta	undir	líkur	á	því	að	barn	stundi	áhættuhegðun.	Þeir	áhættuþættir	eru	

neysla	barna	á	áfengi	og	vímuefnum,	að	stofna	eigin	heilsu	og	þroska	í	hættu,	eða	annarra.	

Einnig	það	áhættuþáttur	ef	grunur	liggur	fyrir	að	barn	stundi	afbrot	eða	beiti	annan	einstakling	

ofbeldi,	líkamlegu	eða	kynferðislegu.	Að	lokum	teljast	erfiðleikar	í	skóla	til	áhættuþátta	sem	

auka	líkur	á	áhættuhegðun	barns.	Meiri	áhætta	er	að	börn	og	unglingar	með	ADHD	fari	með	

tíð	og	tíma	að	sýna	áhættuhegðun,	sökum	þess	hvernig	heilinn	í	þeim	virkar	í	raun	öðruvísi.	Er	

það	 í	 rauninni	 ADHD	 sem	 er	 áhættuþáttur	 fyrir	 því	 að	 barn	 eða	 unglingur	 þrói	 með	 sér	

áhættuhegðun	og	aðra	erfiða	hegðun,	ásamt	andfélagslegri	hegðun.	Getur	sú	hegðun	haldið	

áfram	fram	á	fullorðinsár	einstaklingsins.	Einstaklingum	með	ADHD	líður	oftast	best	í	reglu	og	

rútínu.	 Óregla	 og	 ringulreið	 getur	 auðveldlega	 sett	 einstaklinga	með	 ADHD	 út	 af	 sporinu.	

(Freydís,	J.	Freysteinsdóttir,	2012;	Sólveig	Ásgrímsdóttir,	2013).	Einstaklingar	með	ADHD	verða	

oft	fyrir	stimplun	sökum	áhrifa	hvatvísis,	líkt	og		þess	að	þeir	einstaklingar	með	ADHD	kunna	

að	eiga	það	til	að	framkvæma	án	þess	að	hugsa	atburðinn	til	enda.	Barn	með	ADHD	hagar	sér	

kannski	illa	í	skóla,	á	erfitt	með	að	sitja	kyrrt	í	tímum,		fer	að	trufla	samnemendur	og	umhverfið	

í	kring	um	sig	og	kemur	seint	inn	úr	útivist.	Barnið	fær	þá	stimplun	og	brennimerkingu	um	að	
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það	geti	ekki	hagað	sér	eðlilega.	Svo	fer	barnið	að	lifa	eftir	þeim	væntingum	sem	umhverfið	

setur	því	og	heldur	 jafnvel	þá	áfram	hegðuninni.	 Eina	athyglin	 sem	barnið	 fær	er	neikvæð	

athygli	 og	þá	 fer	 það	 sækjast	 í	 hana	með	áhættusömum	athöfnum.	Á	unglingsárum	þessa	

barns	fer	hegðunin	úr	sakleysilegum	barnslegum	ólátaskap	í	vafasamari	hegðun.	Því	eru	börn	

og	unglingar	með	ADHD	líklegri	 til	að	þróa	með	sér	áhættuhegðun	og	á	sama	tíma	fá	á	sig	

stimplun	að	þau	séu	til	vandræða.	Með	réttri	meðferð,	líkt	og	rætt	var	í	úrræða	kaflanum,	er	

þó	hægt	að	halda	áhrifum	ADHD	í	skefjum	(Farrington	og	Welsh,	2007;	Mueller,	Fuermaier,	

Koerts	og	Tucha,	2012;	Sólveig	Ásgrímsdóttir,	2013).	

	

2.6 Stimplun		og	ADHD		
Börn	með	ADHD	fá	oft	á	sig	stimplun	vegna	hegðunar	sinnar	og	getur	það	birst	í	hinum	ýmsu	

myndum.	Í	rannsókn	sem	DosReis,	Barksdale,	Sherman,	Maloney	og	Charach	(2010)	gerðu	á	

foreldrum	 barna	 sem	 höfðu	 nýlega	 verið	 greind	 með	 ADHD,	 höfðu	 foreldrar	 barnanna	

áhyggjur	 á	 því	 að	 barnið	 fengi	 stimplun	 á	 sig	 vegna	 greiningarinnar.	 Fram	 kom	 að	 77%	

foreldranna	höfðu	fundið	fyrir	stimpluninni	í	garð	barna	sinna,	sökum	hegðunar	þeirra,	áður	

en	börnin	fengu	ADHD	greininguna.	Í	rannsókninni	voru	foreldrar	barnanna	fengnir	í	viðtal	um	

það	bil	mánuði	eftir	að	ADHD	greiningin	hafði	verið	fengin.	Í	ljós	kom	að	44%	foreldranna	var	

hrætt	við	að	börnin	yrðu	stimpluð	af	umhverfinu	sem	vandræðabörn,	sökum	hegðunar	sinnar,	

ásamt	því	að	vera	sjálf	hrædd	um	að	aðrir	héldu	að	þau	væru	slæmir	foreldrar.	Þótti	foreldrum	

barnið	hafa	lægra	sjálfsálit	og	fundu	þau	fyrir	höfnun	frá	öðrum	ættingjum	og	félögum,	eftir	

að	barnið	hafði	verið	greint	með	ADHD	(Dosreis,	Barksdale,	Sherman,	Maloney	og	Charach,	

2010;	Mueller	o.fl.,	2012).		

Foreldrar	eru	oft	með	áhyggjur	af	því	að	börn	muni	upplifa	stimplun	við	að	upplýsa	barn	

sitt	um	greininguna,	þegar	það	hefur	nýlega	verið	greint.	En	það	að	forðast	stimplunina	kemur	

samt	sem	ekki	í	veg	fyrir	að	hún	eigi	sér	stað,	það	er	mun	mikilvægara	að	upplýsa	barnið	um	

röskunina	svo	það	geti	lært	að	lifa	með	henni	og	þeim	áskorunum	sem	fylgja	því	að	vera	með	

ADHD	(ADHD	samtökin,	2012;	Dosreis	o.fl,	2010).	
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3 Fangar	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 almennt	 um	 fanga,	 afbrotahegðun	 og	 stimplunina	 sem	

afbrotamenn	fá	oft	á	sig.		Þá	verður	fjallað	um	fanga	með	ADHD	og	hvort	einstaklingar	með	

ADHD	séu	líklegri	en	þeir	sem	ekki	hafa	ADHD	að	fremja	afbrot	og	sæta	afplánun.	Einnig	verður	

fjallað	um	falskar	játningar	og	hvernig	ADHD	tengist	þeim.		

Sá	 einstaklingur	 sem	 dæmdur	 er	 til	 fangelsisvistar	 getur	 annað	 hvort	 fengið	

skilorðsbundinn	dóm	eða	óskilorðsbundinn	dóm.	Fái	einstaklingur	óskilorðsbundinn	dóm	þarf	

hann	að	sitja	afplánunina,	eru	dómarnir	mis	langir	og	tapa	þá	þeir	einstaklingar	tíma	sem	þeir	

hefðu	geta	eytt	utan	veggja	fangelsisins.	Með	árunum	hefur	lengd	afplánunar	lengst,	á	árunum	

1990	til	1997	jókst	lengd	afplánunar	um	fimm	mánuði	að	meðaltali.	Með	því	að	lengja	tímann	

sem	einstaklingur	er	í	afplánun,	eykst	einnig	tíminn	þar	sem	einstaklingur	er	fjarri	fjölskyldu	og	

utan	samfélagsins	(Petersilia	og	Travis,	2001).		

 

3.1 Afbrotahegðun	
Afbrot	er	skilgreint	sem	athöfn	sem	bönnuð	er	samkvæmt	lögum	og	getur	einstaklingur	þurft	

að	 sæta	 refsingu	 fyrir	 athöfnina	 sem	 framin	 var.	 Afbrot	 er	 athöfn	 sem	 telst	 refsiverð	

samkvæmt	lögum	hvers	lands	fyrir	sig.	Það	er	ekki	glæpur	að	langa	til	að	fremja	afbrot	eða	

hugsa	um	það,	afbrot	telst	ekki	afbrot	nema	gjörðin	og	athöfnin	eigi	sér	stað.	Er	því	ekki	hægt	

að	refsa	einstaklingi	fyrir	það	eitt	að	íhuga	afbrot,	heldur	verður	hann	að	fremja	afbrotið	til	

það	teljist	refsivert.	Siðferðislega	er	það	rétt	að	koma	í	veg	fyrir	að	aðrir	slasist	eða	lendi	í	slysi,	

en	er	þó	ekki	refsivert	ef	maður	kemur	ekki	í	veg	fyrir	það.	Þrátt	fyrir	að	það	sé	siðferðislega	

rangt,		telst	það	samt	ekki	sem	afbrot.	Til	að	athöfn	eða	gjörð	teljist	glæpur	þarf	það	að	vera	

framið	 af	 vilja.	 Slys	 teljast	 ekki	 sem	 glæpir,	 þó	 svo	 að	 sama	 athöfn	 myndi	 falla	 undir	

skilgreininguna		sem	glæpur	ef	hún	hefði	verið	framin	af	vilja	(Reid,	2011).		

Ástæður	 þess	 að	 einstaklingar	 framkvæmi	 afbrot	 eru	 misjafnar.	 Afbrotin	 geta	 meðal	

annars	 verið	 þjófnaður,	 innbrot,	 rán,	 ofbeldi,	 skemmdarverk,	 fjársvik	 og	 notkun	 eða	 sala	

ólöglegra	vímuefna.		Ástæða	og	tilgangur	afbrots	getur	verið	misjafn,	hvort	sem	það	sé	til	að	

fjármagna	vímuefnaneyslu,	komast	yfir	miklar	fjárhæðir,	vegna	áhrifa	af	vímuefnum	og	til	að	

komast	af	eða	vegna	þrýstings,	mætti	svo	lengi	áfram	telja	(Farrington,	2003).		
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3.1.1 Stimplunin	afbrotamaður	

Þegar	afbrot	er	framið	myndast	oftast	stimpill	á	einstaklinginn	sem	afbrotamaður.	Þeir	sem	

hafa	ADHD	eru	oft	með	stimplun	á	sér	fyrirfram,	á	þann	hátt	að	sökum	röskunarinnar	eiga	þeir	

erfiðara	með	að	hafa	stjórn	á	hegðun	sinni,	gera	sér	jafnvel	ekki	grein	á	afleiðingum	gjörða	

sinna	og	fá	því	oft	stimpil	á	sig	sem	að	þeir	séu	til	vandræða.	Eins	og	nefnt	var	í	fyrsta	kafla	um	

stimplun,	þá	eiga	þeir	sem	hafa	orðið	fyrir	stimplun	oft	til	að	fara	haga	sér	eftir	væntingunum	

sem	gerðar	eru	til	þeirra.	Einstaklingur	með	ADHD	sem	hefur	verið	stimplaður	sem	hann	sé	til	

vandræða	er	því	 líklegri	til	að	fara	sýna	hegðun	sem	er	til	vandræða,	líkt	og	afbrot.	Á	sama	

tíma	og	ADHD	sé	áhættuþáttur	fyrir	áhættuhegðun.	Einstaklingar	með	ADHD	eru	því	líklegri	til	

að	fremja	afbrot,	en	einstaklingar	sem	ekki	hafa	ADHD,	vegna	stimplunar	sem	þeir	verða	fyrir.	

Þar	með	eru	þeir	einnig	 líklegri	 til	að	fá	dóm	og	afplána	hann	(Sólveig	Ásgrímsdóttir,	2013;	

Thio,	2010).	

 

3.2 Fangar	með	ADHD	
ADHD	samtökin	gáfu	út	 fræðslubækling	um	ADHD	sem	ber	nafnið	Afbrot	og	ADHD,	 í	þeim	

tilgangi	 að	 fræða	 þá	 sem	 starfa	 innan	 réttarvörslukerfisins	 um	 einkenni	 ADHD.	 Kom	 þessi	

fræðsla	 til	 sökum	 þess	 að	 mikill	 skortur	 hefur	 verið	 á	 og	 er	 enn	 á	 fræðslu	 um	 ADHD	 í	

réttarvörslukerfinu,	meðal	aðstandanda,	 lögreglumanna,	 fangavarða	og	annarra	 sem	starfa	

innan	þess	kerfis.	Ekki	er	hægt	að	að	reyna	að	réttlæta	afbrotahegðun	og	nota	ADHD	sem	

afsökun	 fyrir	 hegðunarmynstri,	 en	 þó	 getur	 það	 haft	 áhrif	 og	 gefið	 skýringu	 á	 hegðun	

einstaklings.	Það	að	vera	meðvitaður	um	röskunina	hjálpar	oft	til	í	samskiptum	og	samvinnu	

með	einstakling	með	ADHD.	Einstaklingar	með	ADHD	eiga	oft	 erfiðara	með	yfirheyrslur	og	

upplýsingagjöf	þar	sem	heilinn	í	þeim	virkar	öðruvísi	en	hjá	öðrum	sem	ekki	hafa	ADHD.	Með	

því	að	vera	upplýstur	um	ADHD	greiningu	afbrotamanns	er	til	dæmis	hægt	að	beita	öðruvísi	

aðferðum	í	yfirheyrslum	og	við	upplýsingagjöf,	þar	sem	einstaklingurinn	hefur	ekki	athygli	eða	

einbeitingu	til	að	nálgast	þær	upplýsingar	sem	þörf	er	á.	Þættir	sem	taka	þarf	meðal	annars	

tillit	 til	 í	 samtölum	 og	 yfirheyrslum	 einstaklinga	 með	 ADHD	 er	 umhverfi,	 skýr	 rammi,	

augnsamband	og	skýr	skilaboð.	Einnig	getur	það	bætt	samskiptin	ef	einstaklingurinn	veit	að	

vitneskja	liggi	fyrir	um	röskunina,	ásamt	því	að	ef	aðili	sem	hefur	þekkingu	á	sviði	ADHD	sé	á	

staðnum	getur	það	bætt	samskiptin	eða	yfirheyrsluna	(ADHD	Samtökin,	e.d.-b;	Guðjónsson,	

Sigurðsson,	Bragason,,	Newton	og	Einarsson,	2008).		
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	 Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	er	hlutfall	fulloðrinna	með	ADHD	um	2-5%,	en	er	metið	

að	hlutfallið	sé	mun	hærra	meðal	fanga.		

Emil	Einarsson	og	 félagar	 framkvæmdu	árið	2009	rannsókn	á	 föngum	á	 Íslandi.	Þar	var	

lagður	 fram	 skimunarlisti,	 eða	 matslisti.	 Bæði	 var	 skoðað	 hvort	 fangarnir	 næðu	

greiningarviðmiðum	 ADHD	 í	 æsku	 og	 á	 fullorðinsárum.	 Niðurstöðurnar	 voru	 afgerandi	 og	

sýndu	að	helmingur	fanga	í	afplánun	næðu	greiningarskilyrðum	fyrir	ADHD	í	æsku.	Kom	þá	í	

framhaldi	þess	í	ljós	að	60%	þeirra	sem	náðu	greiningarviðmiðum	ADHD	í	æsku,	næðu	einnig	

greiningarviðmiðum	ADHD	á	fullorðinsárum.	Einnig	kom	í	ljós	að	marktækur	munur	var	á	þeim	

sem	náðu	greiningarviðmiðum	ADHD	og	öðrum	sem	ekki	næðu	greiningarviðmiðunum.	Meiri	

líkur	voru	á	að	þeir	fangar	sem	náðu	greiningarviðmiðunum	ættu	við	vímuefnavanda	að	stríða,	

félagskvíða,	 ásamt	 því	 að	 hafa	 andfélaglsega	 persónuleikaröskun	 (Einarsson,	 Sigurðsson,	

Guðjónsson,	Newton	og	Bragason,	2009).		

Ekki	er		til	mikið	af	íslenskum	rannsóknum	og	heimildum	um	afbrotamenn,	afplánun	og	

ADHD	í	sama	samhengi,	þar	sem	einungis	eru	til	örfáar	rannsóknir	um	fanga	með	ADHD	hér	á	

landi.	Í	Kanada	er	hinsvegar	nokkuð	til	af	rannsóknum	um	þetta	málefni,	sem	gefnar	hafa	verið	

út	á	vegum	betrunarkerfis	Kanada	(e.	Correctional	Service	Canada).		Fangar	sem	sýna	einkenni	

ADHD	hafa	verið	 rannsóknarefni	 í	Kanada	og	var	þar	gerð	skammtímarannsókn	yfir	 fjórtán	

mánaða	tímabil.	Var	greinin	birt	 í	nóvember	2010,	þar	sem	þátttakendur	voru	497	karlkyns	

afbrotamenn	sem	höfðu	nýlega	hafið	afplánun	sína.	Þátttakendur	luku	allir	ASRS	(Adult	ADHD	

Self-Report	Scale),	sem	er	matslisti	með	einkennum	ADHD.	Með	þessum	matslista	er	hægt	að	

sjá	 hvort	 einstaklingur	 nái	 skimunarviðmiðum	 fyrir	 ADHD.	 Þó	 einstaklingur	 nái	

skimunarviðmiðum	fær	hann	þó	ekki	klíníska	greiningu	ADHD.	Bæði	var	notast	við	fulla	lengd	

ASRS	 prófsins,	 ásamt	 styttri	 úgáfu	 þess,	 og	 sýndu	 niðurstöður	 skimunarlistana	 ekki	

tölfræðilegan	 mun	 á	 lengri	 og	 styttri	 útgáfunni.	 Í	 báðum	 skimunarlistunum	 voru	 sláandi	

niðurstöður,	að	16,5%	þátttakenda	náðu	upp	 í	klínísk	greiningarviðmið	 fyrir	ADHD,	en	25%	

þátttakenda	sýndu	meðal	einkenni	ADHD,	sem	næðu	þó	ekki	klínískum	geiningarskala.	Þessir	

einstaklingar	sem	mátti	sjá	að	báru	flest	einkenni	ADHD,	eru	í	frekari	áhættuhóp	að	hafa	minni	

menntun,	 óstöðuga	 atvinnusögu,	 námsvanda,	 meiri	 líkur	 á	 áhættuhegðun,	 nota	 vímuefni,	

ásamt	að	eiga	við	önnur	andleg	vandamál	að	stríða	(Malek	o.fl.,	2010).	Einnig	var	hægt	að	lesa	

úr	niðurstöðum	rannsóknarinnar	að	einstaklingur	með	ADHD	á	háu	stigi	væri	rúmlega	tvisvar	

sinnum	 líklegri	 til	 að	 þurfa	 að	 sitja	 afplánun,	 heldur	 	 en	 einstaklingur	 sem	bæri	 ekki	 þessi	
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einkenni	með	sér.	Voru	einnig	þeir	sem	sýndu	einkenni	af	ADHD	á	háu	stigi	ólíklegri	til	að	losna	

úr	varðhaldi.	Þeim	sem	sýndu	einkenni	ADHD	og	var	sleppt,	komu	oftar	aftur	inn	í	varðhald,	

heldur	en	þeir	sem	sýndu	lítil	sem	engin	einkenni	ADHD.	Ekki	fundust	tengsl	milli	ADHD	og	

hlutfalls	þeirra	sem	flosnuðu	upp	úr	meðferðarprógrami	á	afplánunartíma.	Sýndi	ASRS	prófið	

fram	á	nokkuð	áreiðanlegar	niðurstöður	og	má	út	frá	niðurstöðum	þessarrar	rannsóknar	segja	

að	matslistann	 í	 ASRS	 prófinu	mætti	 nota	 af	 fleiri	 heilbrigðisstéttum	 til	 að	mæla	 einkenni	

ADHD,	þar	sem	greiningarferli	er	ekki	alltaf	valmöguleiki.	Úrtakið	í	þessari	tilteknu	rannsókn	

var	einungis	tæplega	500	manns	og	því	ekki	víst	að	hægt	sé	að	yfirfæra	niðurstöður	yfir	á	þýði	

og	 útiloka	 utanaðkomandi	 áhrif.	 Þó	 er	 samt	 sem	 áður	 hægt	 að	 nýta	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 til	 að	 styðja	 þær	 staðreyndir	 sem	 nefndar	 voru	 í	 kaflanum	 um	 ADHD	 og	

áhættuhegðun,	að	ADHD	sé	áhættuþáttur,	og	geti	áhrif	ADHD	orðið	til	að	auknar	líkur	séu	á	

afbrotahegðun	einstaklings.		Sýna	niðurstöður	einnig	að	hlutfall	ADHD	meðal	fanga	er	hærra	

en	meðal	 almennings	 sem	 ekki	 hefur	 afplánað	 dóm.	 Gefa	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	

kynna	að	það	gæti	verið	áhrifaríkt	að	styðjast	við	einhvers	konar	íhlutun	eða	inngrip	í	vinnu	

með	 einstaklingum	 sem	 getur	 dregið	 úr	 áhrifunum	 sem	 röskunin	 hefur	 á	 daglegt	 líf	

einstaklinga,	innan	réttarkerfisins	og	í	fangelsum.	Dæmi	um	leiðir	sem	hægt	væri	að	fara	er	að	

kenna	gagnrýna	hugsun,	markmiðasetningu	ásamt	sjálfstjórn	meðal	fanga.	Gætu	þessar	leiðir	

mögulega	komið	í	veg	fyrir	endurkomu	fanga	með	ADHD.	En	ADHD	virðist	ekki	hafa	áhrif	á	það	

hvort	fangar	nái	að	ljúka	meðferðarprógraminu	sem	þeim	er	sett	í	afplánun	(Malek	o.fl.,	2010).		

	

3.3 Falskar	játningar		
Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þeir	sem	hafa	ADHD	eru	líklegri	til	að	játa	á	sig	glæp	sem	þeir	

hafa	ekki	framið	og	getur	það	verið	sökum	áhrifa	sem	stimplun	hefur	á	ímynd	einstaklingsins.	

Stimplunin	sem	einstaklingur	með	ADHD	verður	fyrir,	verður	til	þess	að	líkurnar	aukast	á	að	

hann	meðgangi	falska	játningu	fyrir	glæp	sem	hann	framdi	ekki	(Gudjonsson,	2003)	

Fölsk	 játning	er	þegar	einstaklingurinn	er	 saklaus	en	er	 farinn	að	 trúa	því	að	hann	hafi	

framið	afbrotið	 sem	um	er	 rætt,	 af	 ýmsum	ástæðum	 (Woffinden,	1987).	 Það	kemur	 fyrir	 í	

réttarkerfinu	að	rangar	ásakanir	eigi	sér	stað	og	er	það	gríðarlega	alvarlegt	þegar	réttarkerfið	

bregst	og	saklausir	einstaklingar	þurfa	að	taka	á	sig	sök	fyrir	afbrot	sem	þeir	frömdu	ekki.	Bob	

Woffinden,	vísindamaður	sem	var	þekktur	fyrir	rannsóknir	sinar	á	ranglega	ásökuðum	föngum,	

komst	að	því	að	ef	einstaklingur	hefur	verið	 í	afplánun	og	upp	kemst	að	hann	var	ranglega	
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dæmdur,	sé	það	oft	ekki	fyrr	en	mörgum	árum	síðar	sem	það	kemst	upp	og	að	hann	fær	rétta	

málsmeðferð.	 Þegar	 þetta	 gerist	 er	 það	 gífurlega	 slæmt	 fyrir	 réttarkerfið.	 Samkvæmt	

niðurstöðum	Woffinden	 er	 það	 því	miður	 oftar	 en	 ekki	 sem	 þeir	 sem	 hafa	 verið	 ranglega	

ásakaðir	fá	aldrei	réttlæti	sínu	framgengt	(Gudjonsson,	2003;	Starfshópur	um	Guðmundar-	og	

Geirfinnsmál,	2013;	Woffinden,	1987).	

Minnisvafaheilkenni	 (e.	Memory	 Distrust	 Syndrome)	 er	 hugtak	 sem	 kynnt	 var	 af	 Gísla	

Guðjónssyni	og	James	MacKeyth	á	ráðstefnu	í	Stokkhólmi	1981.	Það	er	hugtak	sem	stendur	

fyrir	ákveðið	ástand	sem	einstaklingurinn	fer	í	þegar	hann	hættir	að	treysta	á	eigið	minni	og	

veruleika,	með	þeim	afleiðingum	að	einstaklingurinn	fer	að	treysta	á	áreiti	utan	frá	og	það	sem	

aðrir	gefa	í	skyn	að	sé	raunveruleikinn	og	satt.	Er	þetta	það	sem	á	sér	stað	þegar	einstaklingar	

gefa	falska	játningu	og	halda	í	raun	að	þeir	séu	sekir,	þrátt	fyrir	að	vera	það	ekki	(Gudjonsson,	

2003).	

Einstaklingar	verða	fyrir	röngum	ásökunum	og	gefa	falska	játningu	af	ýmsum	ástæðum,	en	

það	eru	þrjár	megin	ástæður	sem	geta	 legið	þar	að	baki.	 Í	 fyrsta	 lagi	er	það	vegna	þess	að	

einstaklingur	 hefur	 ekki	 fengið	 sanngjarna	 málsmeðferð	 í	 dómsal	 og	 vegna	 skorts	 á	

sönnunargögnum	til	að	styðja	vitnisburð	hans.	Í	öðru	lagi	ef	einstaklingur	tengdist	afbrotinu	

en	var	ekki	gerandi.	í	þriðja	lagi	ef	einstaklingur	lýgur	til	um	fjarvistarsönnun	þrátt	fyrir	sakleysi	

og	upp	kemst	um	 lygina	og	þykja	þeir	þá	oft	 sekir	 (Gudjohnsson,	2003).	Einstaklingar	með	

ADHD	eiga	það	til	að	svara	spurningum	í	yfirheyrslu	eða	dómsal	með	„ég	veit	það	ekki”,	sökum	

þess	að	þeir	hreinlega	vita	ekki	svarið	eða	muna	það	ekki	og	getur	það	vakið	efasemdir	dómara	

(Kassin,	Drizin,	Grisso,	Gudjonsson,	leo	og	Redlich,	2009).	

Margar	 bækur	 hafa	 verið	 ritaðar	 um	 falskar	 játningar,	 meðal	 annars	 eftir	 Edwin	 M.	

Borchard.	 Samkvæmt	 honum	 þykir	 það	 undarlegt	 hversu	 fáar	 vísindalegar	 rannsóknir	 hafi	

verið	 unnar	 um	 ranglega	 ásökun	 miðað	 við	 hversu	 algengt	 þetta	 vandamál	 virðist	 vera.		

Brochard	framkvæmdi	fyrstu	kerfisbundnu	rannsóknina	á	þessu	efni	um	hvað	það	væri	sem	

virtist	fara	úrskeðis	til	að	einstaklingar	yrðu	ranglega	ásakaðir.	Hann	rannsakaði	65	ranglega	

ásakaða	fanga,	þar	voru	45%	þar	sem	rangur	einstaklingur	var	ásakaður	og	í	20%	tilfellanna	

kom	 í	 ljós	 að	 ekkert	 afbrot	 hafði	 verið	 framið.	 Sýndi	 rannsókn	 Borchard	 einnig	 fram	 á	 að	

grunaðir	einstaklingar	hafi	gefið	falska	 játningu	undir	pressu	frá	 lögreglumönnum	og	skiptir	

greind	einstaklinganna	oft	miklu	máli	hér,	þ.e.	hvort	einstaklingar	láti	undan	og	fari	að	trúa	því	

að	þeir	hafi	framið	afbrotið	(Borchard,	1932;	Gudjonsson,	2003).		
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Þeir	einstaklingar	sem	oftast	hafa	gefið	 falska	 játningu	 falla	undir	hóp	andlega	 fatlaðra	

ásamt	ólæsra	einstaklinga	og	hafa	setið	í	unglingafangelsi	eða	átt	við	geðsjúkdóma	og	önnur	

vandamál	að	stríða.		Þá	er	einnig	lág	greindarvísitala	algengur	þáttur	hér	og	geta	þessir	þættir	

spilað	saman	(Gudjonsson,	2003).			

Taka	má	dæmi	um	rannsókn,	 líkt	og	rannsókn	Gísla	Guðjónssonar,	 Jón	F.	Sigurðssonar,	

Ólafs	Bragasonar,	Önnu	K.	Newton	og	Einars	Einarssonar	(2008),	þar	sem	tilgangur	var	meðal	

annars	 að	 rannsaka	 tengsl	 milli	 falskra	 játninga	 og	 fanga	 með	 ADHD.	 Var	 sú	 rannsókn	

framkvæmd	var	á	90	íslenskum	karlkyns	föngum	með	meðalaldurinn	30	ár	og	sátu	þeir	inni	

fyrir	 mismunandi	 afbrot,	 en	 flestir	 af	 þátttakendunum	 sátu	 inni	 fyrir	 fíkniefnabrot,	

umferðarlagabrot	 og	 auðgunarbrot.	 Sýndu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 að	 50%	

þátttakendanna	 náðu	 greiningarviðmiðum	 fyrir	 ADHD,	 29%	 þátttakenda	 náðu	 ekki	

greiningarviðmiðum	en	sýndu	þó	væg	einkenni	ADHD	og	40%	þátttakenda	sýndu	ekki	einkenni	

ADHD.	Samkvæmt	matslista	höfðu	31%	þáttakendanna	öll	þekkt	einkenni	ADHD.	Bornir	voru	

saman	þeir	sem	höfðu	einkenni	ADHD	og	þeir	sem	voru	lausir	við	einkenni	ADHD.	Kom	þá	í	ljós	

að	41%	þátttakenda	sem	voru	með	ADHD	sögðust	hafa	gefið	falska	játningu,	en	18%	þeirra	

sem	 ekki	 höfðu	 einkenni	 ADHD	 (Guðjónsson,	 Sigurðsson,	 Bragason,	 Newton	 og	 Einarsson,	

2008).	

4 Fangelsi	
Fangelsi	eru	eins	mismunandi	og	þau	eru	mörg	og	skiptast	 í	opin	eða	lokuð	fangelsi.	Lokuð	

fangelsi	eru	einnig	kölluð	öryggisfangelsi	og	eru	þar	lokaðir	klefar	sem	læstir	eru	á	nóttunni,	

þar	er	afgirt	útivistarsvæðið	 í	kring	og	ákveðin	heimsóknar	 rými.	Lokuðu	öryggisfangelsin	á	

Íslandi	 eru	öðruvísi	 en	 í	 öðrum	 löndum	að	því	 leiti	 að	hér	 eru	 fangelsin	 girt	 af	með	háum	

girðingum	en	annars	staðar	er	hár	steyptur	múrveggur	allt	 í	kring	til	afmarka	svæðið.	Opin	

fangelsi	eru	 í	 raun	andstæðan	við	 lokuð	fangelsi,	þar	eru	ekki	girðingar	eða	múrveggir	sem	

afgirða	svæðið	og	ekki	klefar.	Þar	hefur	hver	fangi	herbergi	og	er	þeim	ekki	læst	á	nóttunni	og	

þegar	fangar	fá	heimsókn	fara	þær	fram	í	herbergjum	þeirra,	en	ekki	ákveðnu	heimsóknarrými.	

Einnig	 er	 minna	 eftirlit	 með	 myndavélum	 og	 hafa	 fangarnir	 meiri	 aðgang	 að	 netinu	 og	

umheiminum	en	í	lokuðum	fangelsum.	Fangar	sem	afplána	dóm	í	opnum	fangelsum	þurfa	að	

fara	eftir	ákveðnum	hegðunarreglum	og	 fer	það	eftir	brotinu	hvort	afplánun	eigi	 sér	stað	 í	
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opnu	 eða	 lokuðu	 fangelsi	 (Fangelsismálastofnun	 Ríkisins,	 e.d.-a;	 Þingskjal	 nr.	 1153/2014-

2015).	Fangelsi	bjóða	ekki	öll	upp	á	sömu	þjónustu	og	er	þörf	fanga	mismunandi	fyrir	þjónustu	

og	aðstoð.	Fangar	með	ADHD	falla	til	dæmis	undir	þann	hóp	fanga	sem	þurfa	mögulega	á	meiri	

þjónustu	á	að	halda	innan	veggja	fangelsanna	og	er	það	ástæða	þess	að	sérstaklega	sé	fjallað	

um	fangelsi	í	þessum	kafla	(Young	og	Goodwin,	2010).		

	

4.1 Fangelsismálastofnun	ríkisins	

Það	 er	 hlutverk	 Fangelsismálastofnunar	 ríksisins	 að	 sjá	 um	 fullnustu	 refsinga	 ásamt	 fleiri	

verkefnum	eftir	ákvæðum	laga	um	fullnustu	refsinga	nr.	15/2016	og	reglugerða	sem	eru	settar	

af	þeim,	ásamt	því	að	sjá	um	rekstur	fangelsa.	Einnig	er	það	í	hlutverki	stofnunarinnar	að	sjá	

um	 eftirlit	 þeirra	 sem	 ákæru	 er	 frestað	 gegn,	 fá	 skilorðsbundinn	 dóm	 eða	 skilorðsbundna	

reynslulausn,	náðun	eða	frestun	afplánunar.	Svo	sér	stofnunin	einnig	um	að	í	fangelsunum	sé	

veitt	 sérhæfð	 þjónusta	 sem	 einstaklingar	 eiga	 rétt	 samkvæmt	 lögum	 og	 öðrum	 reglum	

(Fangelsismálastofnun	Ríkisins,	e.d.-c).		

Á	 Íslandi	 eru	 fimm	 fangelsi	 rekin	 á	 vegum	 Fangelsismálastofnunar	 og	 skiptast	 þau	 í	

mismunandi	 opin	 eða	 lokuð	 fangelsi.	 Fangelsið	 á	 Hólmsheiði	 er	 móttöku-,	 kvenna-	 og	

gæsluvarðhaldsfangelsi.	Fangelsin	á	Litla-Hrauni	og	Akureyri	eru	lokuð	fangelsi	en	fangelsin	á	

Kvíabryggju	og	Sogni	eru	opin	fangelsi.	Mun	fleiri	fangar	afplána	dóm	í	lokuðu	fangelsi	en	opnu	

fangelsi.	Hólmsheiði	er	yngsta	fangelsið,	en	það	opnaði	formlega	10.	júní	2016		og	tekur	einnig	

að	sér	styttri	afplánanir	og	vararefsingar.	Litla-Hraun	er	elsta	fangelsið	í	notkun,	en	það	hefur	

verið	í	notkun	síðan	1929	(Fangelsismálastofnun	Ríkisins,	e.d.-a).		

	 Í	afplánun	í	dag	í	fangelsum	ríkisins	eru	124	einstaklingar	sem	afplána	óskilorðsbundna	

fangelsisrefsingu	og	er	fjöldi	þeirra	sem	sitja	á	lista	til	boðunar	um	það	bil	540	manns.	Einnig	

eru	menn	að	afplána	á	Vernd	og	 í	 rafrænu	eftirliti.	 	Árið	2017	bárust	506	óskilorðsbundnir	

dómar	og	337	skilorðsbundnir	dómar	(Hafdís	Guðmundsdóttir,	munnleg	heimild,	21.febrúar	

2018).	
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4.1.1 Félagsráðgjafar	Fangelsismálastofnunar	

Þeir	sem	afplána	dóm	hjá	Fangelsismálastofnun	ríkisins	hafa	rétt	á	ákveðinni	þjónustu,	meðal	

annars	 þjónustu	 frá	 félagsráðgjafa.	 Samtals	 starfa	 tveir	 félagsráðgjafar	 við	 fangelsi	

Fangelsismálastofnunar	 og	 sjá	 þeir	 um	 öll	 fangelsin	 ásamt	 málum	 þeirra	 sem	 eru	 á	

reynslulausn.	Félagsráðgjafarnir	vinna	að	því	að	bæta	og	koma	í	veg	fyrir	félaglegt	óréttlæti	og	

persónuleg	 vandamál	 með	 heildarsýn	 að	 leiðarljósi.	 Einnig	 er	 það	 í	 starfslýsingu	

félagsráðgjafanna	að	sjá	til	að	mannréttindi	einstaklinga	séu	virt	og	hjálpa	einstaklingnum	til	

sjálfshjálpar	 með	 því	 að	 hafa	 trú	 á	 að	 þeir	 geti	 nýtt	 hæfileika	 sína	 til	 fullnustu.	 Starf	

félagsráðgjafa	Fangelsismálastofnunar	er	síbreytilegt	dag	frá	degi	og	er	oft	erfitt	að	segja	til	

hvernig	hver	dagur	mun	verða.	Ásamt	því	að	þjónusta	fanga	sem	afplána	óskilorðsbundinn	

dóm,	hitta	félagsráðgjafarnir	reglulega	þá	sem	afplána	skilorðsbundinn	dóm	og	þá	sem	eru	í	

rafrænu	 eftirliti	 í	 höfuðstöðvum	 Fangelsismálastofnunar	 á	 Seltjarnarnesi	

(Fangelsismálastofnun	Ríksins,	e.d.-b;		Guðrún	Magnea	Guðnadóttir,	munnleg	heimild	12.mars	

2018).		
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5 Eftir	að	afplánun	líkur		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 það	 sem	 á	 sér	 stað	 eftir	 að	 afplánun	 í	 fangelsi	 líkur	 og	

endurkomu	fanga	í	afplánun.		

	Þegar	afplánun	í	fangelsi	líkur	geta	verið	mikil	viðbrigði	að	koma	aftur	inn	í	samfélagið.	

Erfitt	getur	verið	að	byggja	líf	sitt	upp	á	ný	að	afplánun	lokinni	og	margir	veggir	sem	auðvelt	er	

að	reka	sig	á.	Sökum	þess	að	einstaklingar	sem	hafa	afplánað	dóm	hafa	ákveðin	stimpil	á	sér	

sem	afbrotamenn,	þá	getur	verið	erfiðara	að	komast	aftur	inn	í	eðlilegt	líf	samfélagsins	(Thio,	

2010).	 Erfitt	 getur	 reynst	 að	 finna	 starf	 og	 að	 útvega	 sér	 húsnæði,	 því	 það	 eru	 ekki	 allir	

atvinnurekendur	sem	vilja	ráða	 inn	afbrotamann,	eða	 leigusalar	sem	vilja	 leigja	húsnæði	til	

afbrotamanna.	

Joan	Petersilia	(2003)	gaf	út	bók	um	fanga,	þegar	afplánun	þeirra	líkur,	við	endurkomu	í	

samfélagið.	Síðustu	áratugi	hefur	bæst	í	hóp	þeirra	fanga	sem	ljúka	afplánun	og	koma	aftur	

inn	í	samfélagið.	Árið	2003	voru	1,4	milljónir	manns	í	afplánun	í	Bandaríkjunum	og	gert	ráð	

fyrir	að	um	95%	þeirra	sem	væru	í	afplánun	myndu	á	endanum	ljúka	henni.	Árið	2002	voru	yfir	

hálf	milljón	manns,	eða	að	minnsta	kosti	635	þúsund	manns	sem	luku	afplánun,	og	mun	þessi	

tala	sennilega	einungis	hækka	með	árunum,	meðal	þeirra	sem	munu	ljúka	langtíma	afplánun.	

Þetta	er	gríðarleg	aukning	á	föngum	sem	ljúka	afplánun,	því	árið	1980	í	Bandaríkjunum	var	

minna	 en	 170	þúsund	manns	 sem	 lauk	 afplánun.	 En	 við	 endurkomu	 í	 samfélag	 eftir	 langa	

fangelsisvist	getur	einstkaklingur	átt	 í	erfiðleikum	varðandi	hluti	eins	og	menntun,	félagsleg	

samskipti,	 talmál	 getur	 verið	 óviðeigandi,	 vímuefnavandi,	 andleg	 vandamál	 geta	 verið	 til	

staðar,	 ásamt	 fleiri	 vandamálum.	 Þó	 svo	 að	 á	 meðan	 afplánun	 stóð	 hafi	 verið	 tekið	 á	

einhverjum	af	 þeim	 vandamálum	 sem	einstaklingur	 hefur	 átt	 viðað	 stríða	 er	 ekki	 hægt	 að	

takast	á	við	öll	vandamál	þar.	Eru	ýmsar	ástæður	fyrir	því,	líkt	og	lítið	fjármagn,	ásamt	því	að	

lífið	innan	veggja	fangelsis	er	ekki	sambærilegt	við	það	sem	á	sér	stað	utan	veggja	fangelsa.	Á	

meðan	fjöldi	fangelsa	hefur	aukist	hefur	kostnaðurinn	í	kring	um	þau	einnig	aukist	og	til	að	

reksturinn	gangi	upp	hefur	verið	farin	sú	leið	að	sleppa	öllum	aukakostnaði,	líkt	og	meðferðum	

og	ýmis	þjónusta	minnkuð.	Með	því	að	minnka	þessa	þjónustu	eru	meiri	líkur	á	því	að	við	lok	

afplánunar	séu	einstaklingarnir	verr	búnir	til	að	snúa	aftur	til	samfélagsins,	heldur	en	ef	þeir	

hefðu	haft	meiri	þjónustu	á	meðan	á	afplánun	stóð.	Getur	þessi	sparnaður	þá	einnig	orðið	til	

þess	að	líkur	á	endurkomu	í	fangelsi	aukist.	Það	er	vegna	þess	að	ef	fangar	fá	ekki	þá	þjónustu	

sem	þörf	er	á	meðan	á	afplánun	stendur	og	þeir	losna	úr	afplánun	á	reynslulausn,	eða	fá	að	
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ljúka	afplánun	sinni	í	skilorðsbundinni	afplánun	og	eru	þá	meiri	líkur	á	að	þeir	brjóti	skilyrðin	

sem	þeim	eru	sett.	Þurfi	þeir	því	aftur	að	snúa	í	afplánun	í	óskilorðsbundnu,	lokuðu	fangelsi	

(Petersilia,	2003;	Travis,	2000).	

 

5.1 Endurkoma	fanga	
Tíðni	endurkoma	fanga	í	fangelsi	er	nokkuð	há,	en	á	tímambilinu	2005	til	2009	í	fangelsum	á	

Íslandi	fækkaði	endurkomum	fanga	sem	áður	höfðu	afplánað	dóm	úr	63	(53%)	niður	í	58	(45%).	

Þá	var	heildarfjöldi	fanga	118	árið	2005,	en	128	árið	2009.	Á	norðurlöndunum	árið	2005	var	

hlutfall	fanga	sem	voru	dæmdir	aftur	 í	afplánun,	 innan	tveggja	ára	frá	því	að	þeir	 losnuðu	í	

Danmörku	26%,	Finnlandi	31%,	Noregi	20%	og	í	Svíþjóð	30%.	Á	Íslandi	má	sjá	að	heildarfjölda	

endurkomufanga,	þar	sem	þeir	voru	dæmdir	aftur	í	afplánun	innan	tveggja	ára,	lækkaði	um	

8%	á	árunum	2005	til	2009	(Ríkisendurskoðun,	2010).		

Grein	sem	kom	út	árið	2001	í	Bandaríkjunum	eftir	Jeremy	Travis	og	Joan	Petersilia	fjallar	

um	 endurkomu	 fanga	 í	 bandarískum	 fangelsum.	Unnið	 var	 út	 frá	 upplýsingum	um	 fanga	 í	

Bandaríkjunum.	Út	frá	upplýsingum	sem	fram	komu	í	greinni	voru	þeir	sem	eru	á	reynslulausn	

flestir	karlkyns,	en	fjöldi	kvenna	á	reynslulausn	hefur	aukist	jafnt	og	þétt	síðastliðinn	áratug.	

Meðalaldur	þeirra	sem	eru	á	reynslulausn	er	34	ár	og	meðal	menntunarstig	er	ellefti	bekkur,	

eða	fyrsta	ár	í	menntaskóla.	Meira	en	helmingur,	eða	55%,	endurkomufanga	í	fangelsin	voru	

hvítir,	 en	 44%	 endurkomufanga	 voru	 afrísk-amerískir	 og	 21%	 endurkomufanganna	 voru	 af	

spænskum	uppruna	(Petersilia	og	Travis,	2001).		

Aðrar	 afleiðingar	 eru	 fyrir	 endurkomu	 fanga	 í	 fangelsi	 sem	 minna	 er	 talað	 um.	 Við	

endurkomu	í	fangelsi,	þar	sem	einstaklingur	er	tekinn	út	úr	samfélaginu	í	einhvern	tíma,	jafnvel	

nokkur	ár,	birtast	vandamál	að	afplánun	lokinni.	Það	er	ólíklegt	að	einstaklingur	sem	losnar	úr	

afplánun	 fái	 atvinnu	og	 viðeigandi	húsnæði.	 Ef	þessar	 grunnstoðir	 eru	ekki	 til	 staðar	 getur	

reynst	ansi	erfitt	að	byggja	líf	sitt	upp,	án	þess	að	fara	ólöglegar	og	óviðurkenndar	leiðir.		Einnig	

eru	líkur	á	því	að	missa	kosningarétt,	fá	skerta	samfélagsþjónustu,	missa	ökuréttindi,	svo	ekki	

sé	minnst	á	umgengni	við	eigin	börn	sem	getur	skerst	og	jafnvel	alveg	misst	rétt	á	umgengni	

og	forsjá.	Við	þessar	takmarkanir	og	afgerandi	stimplun	sem	afbrotamaður	sem	einstaklingur	

þarf	að	lifa	með,	eru	auknar	líkur	á	að	hann	fari	aftur	í	afbrotahegðun	og	brjóti	af	sér.	Endi	

hann	þá	aftur	í	afplánun	og	getur	þetta	gengið	svona	áfram	í	hringi	(Petersilia,	2003).	
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Fangar	 með	 ADHD	 eru	 að	 ákveðnu	 marki	 líklegri	 en	 aðrir	 sem	 ekki	 hafa	 ADHD	 til	

endurkomu	í	fangelsi.	Þeir	sem	líklegri	eru	til	endurkomu	í	fangelsi,	eins	og	komið	hefur	fram,	

eru	þeir	 sem	hafa	 lægra	menntunarstig,	og	er	það	oft	 raunin	hjá	þeim	einstaklingum	með	

ADHD	 sem	 hafa	 setið	 afplánun.	 Einnig	 er	 það	 stimpillinn	 sem	 þeir	 hafa	 á	 sér,	 	 að	 vera	

afbrotamenn	 og	 fangar.	 Samfélagið	 gerir	 ráð	 fyrir	 því	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 einstaklingur	 hafi	

afplánað	dóminn	sem	úrskurðaður	var,	sé	hann	afbrotamaður	og	gerir	ráð	fyrir	að	afbrot	verði	

aftur	 framið.	 Þegar	 stimpillinn	 er	 kominn	 er	 næstum	 ógerlegt	 að	 afmá	 hann	 af	 og	 fer	

einstaklingurinn	að	lokum	að	hegða	sér	eftir	væntingum	samfélagsins,	og	brýtur	af	sér	aftur	

(Thio,	2010).		
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6 Úrræði	og	stuðningur	
Í	 lögum	 um	 fullnustu	 refsinga	 kemur	 skýrt	 og	 greinilega	 fram	 að	 refsivist,	 eða	 afplánun	 í	

fangelsum	 á	 Íslandi	 eigi	 að	 vera	 til	 betrunar,	 þar	 eigi	 fangar	 í	 afplánun	 rétt	 á	 þjónustu	

sérfræðinga,	líkt	og	félagsráðgjafa	og	sálfræðinga.	Einungis	starfa	þó	tveir	félagsráðgjafar	og	

tveir	sálfræðingar	samtals	í	öllum	fangelsum	landsins.	Einnig	er	einn	námsráðgjafi	sem	starfar	

á	vegum	Fangelsismálastofnunar	og	tveir	sérfræðingar	sem	starfa	á	meðferðargangi	á	Litla-

Hrauni.		Ásamt	því	að	sjá	um	þá	sem	eru	í	afplánun,	þá	sinna	félagsráðgjafar	og	sálfræðingar	

fangelsismálastofnunar	einnig	þeim	sem	eru	á	reynslulausn	og	í	samfélagsþjónustu.	Í	heildina	

þýðir	það	að	skjólstæðingar	félagsráðgjafanna	og	sálfræðinganna	eru		um	600	talsins.		(Lög	um	

fullnustu	refsinga	nr.15/2016;	Þingskjal	nr.	1422/2014-2015).			

Samkvæmt	 lögum	er	það	skylda	Fangelsismálastofnunar	að	gera,	 í	 samvinnu	við	 fanga,	

meðferðar-	og	vistunaráætlun	við	upphaf	afplánunar.	Mikilvægt	er	að	endurmeta	áætlunina	

sem	gerð	er	eftir	því	hvernig	gengur	að	fylgja	henni	eftir.	Í	vistunaráætlun	hvers	fanga	kemur	

meðal	annars	fram	hvar	fanginn	skuli	afplána	fangelsdvöl	sína.	Tilgangur	meðferðaráætlunar	

er	að	við	lok	afplánunar	geti	fanginn	komist	aftur	inn	í	samfélagið	og	aðlagast	því.	Einnig	skal	

koma	 þar	 fram	 hvaða	 aðstoð	 og	 meðferð	 hann	 þarf	 á	 að	 halda,	 líkt	 og	 ef	 þörf	 er	 fyrir	

fíkniefnameðferð,	 sálfræðiaðstoð	 eða	 aðstoð	 við	 fjármálin.	 Allir	 fangar	 eiga	 rétt	 á	

meðferðaráætlun,	 en	 einungis	 lítill	 hluti	 fanga	 fær	 slíka	 áætlun.	 Ef	 allir	 fangar	 fengju	

meðferðaráætlun	væri	líklega	mun	markvissari	og	meiri	árangur	og	ávinningur	sem	myndi	nást	

í	 afplánuninni.	 Ástæðan	 fyrir	 skorti	 á	 meðferðaráætlunum	 er	 meðal	 annars	 hversu	 fáir	

félagsráðgjafar	 starfa	 með	 breiðan	 hóp	 skjólstæðinga.	 Telur	 Ríkisendurskoðun	 að	 fjórir	

sérfræðingar	í	100%	stöðu	sé	ekki	nægilegt	til	að	fullnægja	þeim	þörfum	sem	hver	fangi	hefur	

rétt	á,	en	 rekja	má	vandann	 til	 skorts	á	 fjármagni.	Það	er	einnig	miður	að	þeir	 fangar	 sem	

afplána	dóm	sinn	 í	 fangelsum	langt	frá	höfuðborgarsvæðinu	fá	minni	þjónustu	en	þeir	sem	

afplána	 í	 fangelsum	nær	höfuðborgarsvæðisins.	Er	það	sökum	þess	að	sérfræðingarnir	sem	

starfa	á	vegum	Fangelsismálastofnunar	eru	staðsettir	þar		(Ríkisendurskoðun,	2010).			

Í	siðareglum	félagsráðgjafa	kemur	fram	að	stuðningur	félagsráðgjafa	við	fanga	felst	í	því	

að	veita	þeim	aðstoð	við	að	leysa	úr	hinum	ýmsu	vandamálum	sem	kunna	að	koma	upp.	Við	

lok	afplánunar	verða	miklar	breytingar	 í	umhverfi	 fangans	og	getur	 félagsráðgjafi	aðstoðað	

hann	við	að	takast	á	við	þær	breytingar.	Félagsráðgjafar	vinna	út	frá	gildum	mannréttinda	og	

jafnréttis	ásamt	siðareglum	félagsráðgjafa	(Embætti	Landlæknis,	e.d.).	
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Þörf	er	fyrir	á	að	auka	mat	á	föngum	þegar	þeir	hefja	afplánun,	líkt	og	af	geðlæknum	og	

sálfræðingum.	Ferli	sem	hægt	væri	að	fylgja	væri	að	við	innkomu	einstaklings	inn	í	réttarkerfið	

væri	 gert	 sálfræðilegt	mat	 af	 sérfræðingum	þar	 sem	 skoðað	 væri	 hvort	 geð-	 eða	 sálrænar	

raskanir	væru	til	staðar,	til	dæmis	ADHD.	Ef	svo	vill	til	að	einstaklingur	sýnir	einkenni	ADHD	þá	

væri	farið	í	greiningarferli	sem	myndi	eiga	sér	stað	u.þ.b.	mánuði	síðar.	Það	er	sökum	þess	að	

mikilvægt	er	að	veita	einstaklingnum	sem	hafa	verið	í	vímuefnaneyslu	svigrúm	til	afeitrunar.	

Næst	væri	áætlað	inngrip	í	hegðunarmynstur	(e.	behavioural	intervention),	en	slík	inngrip	geta	

verið	prógröm	sem	kenna	einstaklingi	að	takast	á	við	megin	einkenni	ADHD,	líkt	og	hvatvísi,	

athyglisbresti,	skipulagsörðugleika,	úrlausn	vandamála	og	tilfinningar.	Áhersla	væri	þó	lögð	á	

inngrip	 í	 hegðunarmynstri	 sem	 ýtir	 undir	 misnotkun	 vímuefna.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	

meðferð	 vegna	 vímuefnaneyslu	 meðal	 einstaklinga	 með	 ADHD	 sé	 mun	 áhrifaríkari	 ef	

einkennum	ADHD	er	haldið	niðri.	Næst	í	ferlinu	væri	lyfjameðferð,	en	þar	sem	algengustu	lyfin	

við	ADHD	eru	örvandi	lyf	sem	auðvelt	er	að	misnota	þá	er	hægt	að	gefa	lyf	sem	ekki	eru	örvandi	

eða	að	notast	við	lyf	í	vökvaformi.	Með	því	væri	hægt	að	minnka	einkenni	ADHD	án	þess	að	

eiga	 á	 hættu	 að	 lyfin	 séu	 misnotuð	 innan	 fangelsa	 ásamt	 því	 að	 meðferðin	 verði	 líklega	

árangursríkari.	 Áframhaldandi	meðferð	 væri	 veitt	 að	 lokum	 þar	 sem	 einstaklingurinn	 væri	

endurmetinn	með	ákveðnu	millibili	og	með	tilliti	til	aðstæðna.	Ef	úrræði	líkt	og	þetta	ferli	sem	

talað	 var	 um	 hér	 eru	 ekki	 til	 staðar,	 eru	 líkurnar	 á	 því	 að	 einstaklingar	 með	 ADHD	 haldi	

afbrotahegðun	sinni	og	mögulegri	vímuefnaneyslu	áfram	að	afplánun	lokinni	og	koma	aftur	í	

afplánun.	Úrræði	sem	þetta	hefur	verið	reynt	á	í	Kanada	og	skilað	árangri	(Centre	for	ADHD	

Awareness	Canada,	2016;	Scott,	Ginac,	Kronfli,	Ocana	og	Gunter,	2016).	

	Með	því	að	hafa	yfirsýn,	meðferðaráætlun	þar	sem	fylgt	er	fanga	frá	upphafi	afplánunar	

til	enda,	ásamt	því	að	halda	einkennum	ADHD	í	skefjum	er	 líklegt	að	bæði	einstaklingarnir,	

réttarkerfið	og	samfélagið	græði	á	því	til	lengdar.	Þ.e.a.s.	með	þessum	úrræðum	væri	hægt	að	

koma	í	veg	fyrir	endurkomu	fanga	að	miklu	leiti.	Vísindalegar	sannanir	eru	nú	þegar	fyrir	því	

að	meðferð	við	ADHD	dregur	úr	misnotkun	vímuefna	ásamt	því	að	draga	úr	afbrotahegðun	um	

32-41%.	Einnig	hefur	meðferð	við	ADHD	dregið	úr	endurkomu	fanga	um	30%.	Er	því	mikilvægt	

að	veita	afbrotamönnum	þá	þjónustu	sem	þeir	þurfa	og	hafa	rétt	á,	sérstaklega	meðal	ungra	

afbrotamanna	 til	 að	minnka	 líkur	 á	 endurkomu	 í	 fangelsi.	 Ekki	 einungis	 hefur	meðferð	 við	

ADHD	meðan	á	afplánun	stendur	jákvæð	áhrif	á	einstaklinginn,	heldur	einnig	fjölskyldur	þeirra	

og	samfélagið	og	getur	það	dregið	úr	kostnaði	réttarkerfisins		(Centre	for	ADHD	Awareness	

Canada,	2016;	Scott	o.fl.,	2016).	



31	

7 Umræða	og	lokaorð	
Tilgangurinn	með	þessari	ritgerð	var	að	varpa	ljósi	á	aðstæður	fanga	með	ADHD,	hvort	þeir	

sem	hefðu	ADHD	væru	líklegri	til	að	afplána	dóm	en	aðrir	sem	ekki	hafa	ADHD	og	hver	vegna	

svo	væri.	Einnig	var	tilgangurinn	að	komast	að	því	hvaða	hindrunum	fangar	með	ADHD	mæta	

þegar	afplánun	lýkur	og	við	endurkomu	í	samfélagið.		

Eftir	að	hafa	kynnt	mér	málefni	 fanga	með	ADHD	og	rannsóknir	ýmissa	 fræðimanna	er	

skoðun	mín	sú	að	þetta	sé	málefni	sem	mikilvægt	sé	að	rannsaka	betur.	Upplýsingar	um	fjölda	

fanga	í	afplánun	með	ADHD	er	ábótavant,	þar	sem	einungis	lítill	hluti	þeirra	sem	hafa	ADHD	

eru	með	greininguna.	Við	það	að	fá	greiningu	á	ADHD	er	frekar	hægt	að	mæta	einstaklingi	með	

skilningi	og	þurfa	fangar	með	ADHD	aðrar	aðferðir	í	ferli	réttarkerfisins	en	þeir	sem	ekki	hafa	

ADHD.		Tel	ég	það	virkilega	mikilvægt	að	bæta	upplýsingar	um	fanga	með	ADHD	á	Íslandi.		

Niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 unnin	 var	 á	 vegum	 kanadíska	 réttarkerfisins	 sýndu	 að	 á	

meðan	2-5%	 fullorðinna	er	að	meðaltali	með	ADHD,	þá	eru	16,5%	 fanga	sem	ná	klínískum	

greiningarviðmiðum	fyrir	ADHD,	en	25%	fanga	sem	ná	meðal	greiningarviðmiðum	fyrir	ADHD		

(Malek	 o.fl,	 2010).	 Einnig	 sýndu	 niðurstöður	 rannsóknar	 Gísla	 H.	 Guðjónssonar	 o.fl	

(Guðjónsson	o.fl.,	2008)	að	einstaklingar	með	ADHD	væru	hlutfallslega	mun	líklegri	til	að	játa	

brot	sem	þeir	frömdu	ekki.	Styðja	þessar	upplýsingar	það	að	einstaklingar	með	ADHD	væru	

líklegri	til	að	afplána	dóm	en	aðrir	sem	ekki	hafa	ADHD.		

Ekki	er	aðeins	ein	ástæða	fyrir	því	að	einstaklingar	með	ADHD	séu	líklegri	til	að	afplána	

dóm	en	 aðrir.	Úr	 niðurstöðum	og	upplýsingum	þeirra	 rannsókna	 sem	nefndar	 hafa	 verið	 í	

þessari	ritgerð	má	segja	að	samspil	nokkurra	þátta	geti	hugsalegar	leitt	til	þess	að	einstaklingar	

með	ADHD	afpláni	frekar	dóm.	Dæmi	um	það	er	skortur	á	stuðning	og	meðferðum,	stimplun	

og	 falskar	 játningar.	 Hefur	 það	 þó	 sannað	 sig	 að	 með	 fræðslu,	 réttri	 lyfjameðferð	 og	

atferlismeðferð	minnka	líkur	á	að	einstaklingur	með	ADHD	leiðist	út	í	slæman	félagsskap	og	

afbrotahegðun.	Þó	verður	að	taka	fram	að	yngri	fangar	sem	hafa	verið	greindir	með	ADHD	og	

sitja	í	afplánun,	hafa	flestir	farið	gegn	um	þau	úrræði	sem	í	boði	eru	fyrir	einstaklinga	fyrir	með	

ADHD.	Hins	vegar	eru	þeir	einstaklingar	með	ADHD	sem	eldri	eru	og	sitja	í	afplánun,	ólíklegri	

til	að	hafa	fengið	þau	úrræði	sem	eru	í	boði	í	dag	fyrir	einstaklinga	með	ADHD.		

Líkt	 og	 fram	 hefur	 komið	 í	 ritgerðinni	 geta	 einstaklingar	með	 ADHD	 frekar	 orðið	 fyrir	

stimplun	en	aðrir,	og	er	nánast	ómögulegt	að	losna	undan	henni	(Thio,	2010).	Oft	verða	börn	

með	 ADHD	 snemma	 stimpluð	 sem	 óþekk	 vegna	 hegðunarörðugleika	 sinna	 og	
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einbeitingarskorts.	Getur	stimpillinn	sem	festist	við	 í	barnæsku	fylgt	einstaklingnum	fram	á	

unglingsárin	og	jafnvel	fram	á	fullorðinsár.	Þegar	einstaklingurinn	hefur	lifað	með	þann	stimpil	

á	sér	til	lengri	tíma	að	hann	sé	til	vandræða	getur	hann	farið	að	hegða	sér	eins	og	samfélagið	

ætlast	til	að	hann	hegði	sér.	Þannig	á	ákveðin	hátt	getur	stimplun	orðið	til	þess	að	einstaklingar	

með	ADHD	leiðist	frekar	út	í	afbrot.	Einnig	hafa	falskar	játningar	verið	tengdar	við	stimplun.		

Við	afplánun	myndast	einnig	sá	stimpill	á	fólk,	að	það	séu	afbrotamenn.	Þegar	afplánun	

líkur	er	þessi	stimpill	enn	á	einstaklingnum.	Þegar	einstaklingur	kemur	aftur	út	 í	samfélagið	

kemur	 upp	 það	 vandamál	 að	 erfitt	 getur	 verið	 að	 fá	 atvinnu	 að	 afplánun	 lokinni.		

Atvinnurekendur	vilja	sjaldan	ráða	til	sín	einstaklinga	sem	setið	hafa	í	afplánun	og	það	sama	á	

við	 um	 leigusala.	 Þeir	 vilja	 síður	 leigja	 húsnæði	 til	 þeirra	 sem	 hafa	 setið	 í	 afplánun.	 Fleiri	

erfiðleikar	mætar	 einstaklingum	með	 ADHD	 sem	 koma	 úr	 afplánun.	 Þeir	 sem	 hafa	 setið	 í	

afplánun	í	lokuðu	fangelsi	með	gríðarlegri	reglu	í	daglegu	lífi,	upplifa	mikil	viðbrigði	við	að	koma	

aftur	út	í	samfélagið,	þar	sem	óreiða	ríkir.	Annars	vegar	sökum	stimplunar	í	garð	einstaklingsins	

og	hins	vegar	vegna	viðbrigða	við	að	koma	úr	reglusömu	umhverfi	í	óreiðu.	Getur	það	aukið	

líkurnar	á	því	að	einstaklingar	með	ADHD	fremji	aftur	afbrot	og	eru	því	líklegir	til	endurkomu	í	

fangelsi.		

Mögulega	væri	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	endurkomu	fanga	með	ADHD	í	fangelsi	með	því	

að	undirbúa	fangann	gagnvart	mögulegum	áhrifum	viðbrigðana	sem	breytingin	á	umhverfinu	

hefur	á	einstaklinginn.	Ef	möguleiki	væri	á	aukinni	þjónustu	í	fangelsum	fyrir	alla	fanga	með	

sérþarfir,	 líkt	 og	 fyrir	 þá	 sem	hafa	 ADHD	 væri	 hægt	 að	 	 fara	 eftir	 ákveðnu	 ferli	 sem	 fylgir	

fanganum	frá	upphafi	komu	hans	í	réttarkerfið	og	í	gegnum	alla	afplánunina.	Með	því	að	nýta	

slík	úrræði,	líkt	og	litið	hafa	dagsins	ljósi	í	Kanada,	væri	allavega	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	hluta	

af	endurkomu	fanga	í	fangelsi.	

Áður	hefur	komið	fram	í	ritgerðinni,	í	sjötta	kafla,	að	allir	fangar	eiga	rétt	á	vistunar-	og	

meðferðaráætlun,	samkvæmt	lögum	um	fullnustu	refsinga.	Raunveruleikinn	er	sá	að	einungis	

lítill	hluti	fanga	í	afplánun	fær	þá	þjónustu.	Þessar	takmarkanir	á	þjónustu	eru	að	mestu	leiti	

sökum	lítils	fjármagns	sem	fangelsismálastofnun	hefur	milli	handanna.	Er	það	miður	að	ekki	

séu	 nægilega	 margar	 starfstöður	 sérfræðinga	 hjá	 fangelsismáfastofnun,	 einungis	 tveir	

félagsráðgjafar	og	tveir	sálfræðingar,	sem	sjá	um	u.þ.b.	600	skjólstæðinga	samtals.	Það	gefur	

augaleið	að	þörf	er	á	auknu	fjármagni	í	réttarkerfið	hér	á	landi	og	á	það	að	vísu	við	réttarkerfi	

í	 flestum	 löndum.	 Þrátt	 fyrir	 það	 að	 einungis	 tveir	 félagsráðgjafar	 starfa	 hjá	
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fangelsismálastofnun	vinna	þeir	gott	starf	með	heildarsýn	að	leiðarljósi	við	að	þjónusta	fanga	

við	hin	ýmsu	vandamál	sem	koma	upp	á	meðan	á	afplánun	stendur	og	við	lok	afplánunar.		

Eftir	mikla	rannsóknarvinnu	komst	ég	að	því	að	í	raun	og	veru	eru	ekki	nein	úrræði	í	boði	

fyrir	fanga	með	ADHD	í	fangelsum	hér	á	landi.	Að	mínu	mati	er	það	eitthvað	sem	þyrfti	þó	helst	

að	bæta.	Myndi	það	mögulega	skila	meiri	árangri	að	hafa	úrræði	í	boði	fyrir	fanga	með	ADHD	

í	opnun	fangelsum	heldur	en	lokuðum	fangelsum,	sökum	þess	að	lífið	í	lokuðu	fangelsi	er	ekki	

samanburðarhæft	við	lífið	utan	veggja	fangelsisins.	Mögulega	væri	hægt	að	búa	til	úrræði	fyrir	

fanga	með	ADHD	 í	 opnum	 fangelsum,	 til	 að	 undirbúa	 þá	 fyrir	 endurkomu	 í	 samfélagið	 og	

þannig	mögulega	koma	í	veg	fyrir	endurkomu	í	 fangelsi.	Einnig	væri	áhugavert	að	sjá	hvort	

árangur	myndi	nást	á	þann	hátt	að	endurkoma	fanga	með	ADHD	myndi	minnka,	ef	eftirfylgni	

væri	með	föngum	með	ADHD	eftir	að	afplánun	líkur.	Mætti	segja	að	úrræði	fyrir	fanga	í	opnum	

fangelsum	ásamt	eftirfylgni,	eftir	að	afplánun	líkur	væri	raunhæfasta	úrræðið	sem	hægt	veri	

að	 setja	 á	 laggirnar	 hér	 á	 landi.	 Einungis	 væri	 þó	 hægt	 að	 framkvæma	 þetta	 með	 auknu	

fjármagni.		

Áhugavert	 væri	 fyrir	 framtíðar	 rannsóknir	 að	 skoða	 í	 heild	 hversu	 margir	 sem	 sitja	 í	

afplánun	hafa	í	raun	ADHD,	eða	mæta	greiningarviðmiðum	þess.	Einnig	væri	áhugavert	að	gera	

rannsókn	á	því	hversu	margir	af	endurkomu	föngum	hafi	ADHD,	miðað	við	fjölda	þeirra	sem	

ekki	hafa	ADHD.		 	
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