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19. august 2022      

EM 2022/89 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal 

komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe 

børn med ADHD, ADD, autisme og/eller angst. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger inden 

1. juni 2023. 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit) 

 

Begrundelse 

Hver dag året rundt er dygtige forskere i gang med at gøre os mennesker klogere på os selv. Vi finder hele 

tiden ud af mere og mere. Sådan er det også inden for psykiske og psykiatriske diagnoser. Diagnoser som 

ADHD, ADD, autisme, angst med flere er således relativt nye. Det skal ikke forstås sådan, at de ikke fandtes i 

tidligere generationer – den gang vidste man bare ikke, hvad det var. Det ved vi i dag. Og det forpligter. 

 

Vi kan nemlig hjælpe og støtte børn med ADHD, ADD, autisme og angst, så de kan få den bedst mulige 

hverdag i daginstitutioner og skole. Men det kræver, at vi er i stand til at opdage og identificere disse børn. 

Ellers kan vi ikke etablere en hverdag, der er bedst for det enkelte barn med en eller flere af de nævnte 

diagnoser. 

 

Min påstand er, at vi herhjemme fortsat er for dårlige til at identificere børn med disse diagnoser. På de 

sociale medier kan vi se historier om børn, der har haft det svært herhjemme, men som relativt hurtigt 

efter en flytning til Danmark er blevet diagnosticeret.  

 

Her er vi altså nødt til at gøre en indsats for at blive bedre til at stille de rette diagnoser herhjemme. 

Menneskeligt og samfundsmæssigt har vi ikke råd til at miste børn og forældre til at et andet land blot fordi 

vi ikke er i stand til at diagnosticere børn korrekt og herefter yde den rette hjælp. 

 

I 2021 udkom VIVE-rapporten ”Børn og unges adgang til psykisk hjælp i Grønland”1. Denne rapport peger 

på en række af de udfordringer, der er med hensyn til børn og unges adgang til psykisk hjælp. Jeg anser 

rapporten som et godt udgangspunkt for en kommende ekspertgruppe, der skal komme med konkrete 

anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe børn med ADHD, ADD, 

autisme og/eller angst.  

 

Vi må erkende, at vi ikke kan løse alle problemer på en gang. Jeg har derfor valgt at ekspertgruppen skal 

fokusere på ADHD, ADD, autisme og angst, da der her er tale om diagnoser, der kommer flere og flere af. I 

Danmark er antallet af disse diagnoser i aldersgruppen 0-17 år således steget med 50 procent i perioden 

                                                           
1 ”Børn og unges adgang til psykisk hjælp i Grønland”, VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), 
2021 
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2009 til 20192. 

 

Demokraatit håber, at Naalakkersuisut og Inatsisartuts partier er enige i, at vi her står med en enorm 

udfordring. Jeg håber på positiv modtagelse af mit forslag. 

 

Med disse ord ser jeg frem til at høre Naalakkersuisuts svarnotat samt indlæggene fra de øvrige partier. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det forventes ikke, at udgifterne til den foreslåede ekspertgruppe vil overstige en halv million kroner. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen 

                                                           
2 https://benchmark.dk/nyhedsarkiv/2020/aug/udviklingstendenser-i-forhold-til-boern-og-unge-med-psykiatriske-
diagnoser 


