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Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for 

udredning og behandling af ADHD 

 

KL har modtaget udkast til nationale kliniske retningslinjer for ADHD i 

høring.  

 

For KL er det afgørende, at de kommende kliniske retningslinjer imøde-

kommer den kompleksitet og tværfaglige tilgang, som ofte vil være nødven-

dig i sammensætningen af indsatser og tilbud til mennesker med ADHD. 

 

Helt overordnet finder KL det positivt, at der i forarbejderne til udarbejdel-

sen af retningslinjerne har været fokus på såvel farmakologiske som nogle 

ikke-farmakologiske interventioner.  

 

Ikke desto mindre er det beklageligt, at der ikke har kunnet findes tilstræk-

kelig dokumentation for effekten af de ikke-farmakologiske interventioner. 

Der er således udarbejdet et første sæt retningslinjer, men som bør give 

anledning til, at der genereres ny viden, så retningslinjerne i fremtiden kan 

udbygges og kvalificeres. 

 

KL skal desforuden påpege, at  

 Indholdet af det nuværende udkast til retningslinjer indebærer, at der i 

retningslinjerne reelt ikke er anbefalinger til en behandling af voksne 

med ADHD, der fravælger farmakologisk behandling. Det kan være 

med til at lægge et pres på borgerne i retning af farmakologisk behand-

ling, hvilket er uheldigt, da borgerne kan have gode grunde til at fra-

vælge medicin. 
  

Til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og beredskab 

syb@sst.dk 
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 Det er positivt, at psykoedukation klart fremhæves som god praksis for 

god sundhedsfaglig behandling af voksne med ADHD, men det fremgår 

ikke klart, hvorfor borgeren skal være stabil, førend et individuelt psy-

koedukativt forløb kan iværksættes. KL er ikke enig i, at det bør være en 

forudsætning for at igangsætte psykoedukationsforløb, idet det eksklu-

derer ustabile patienter fra andet end medicin og er uhensigtsmæssigt 

ift. at psykoedukation kan være en forudsætning for et stabilt medicinsk 

behandlingsforløb. 

 Det er endvidere positivt, at der anbefales kognitiv adfærdsterapi til 

voksne med ADHD i farmakologisk behandling, men igen fremgår det 

ikke klart, hvorfor borgeren skal være stabil inden et forløb kan på-

begyndes. KL finder det uklart, om der er belæg for at udelukke 

borgere, som vurderes ustabile, fra psykologbehandling. 

 Der savnes generelt viden om metoder til at behandle borgere, som ikke 

er stabile, det kan retningslinjen med fordel adressere. 

 Det bør i retningslinjernes centrale budskaber fremgå, at der ikke er 

nogen anbefaling – positiv som negativ – vedr. kognitiv adfærdsterapi til 

voksne med ADHD, der ikke er i farmakologisk behandling, fordi der 

ikke har været et tilstrækkeligt solidt datagrundlag at bygge anbefalinger 

på. Som retningslinjerne er formuleret nu, læses det let sådan, at kogni-

tiv adfærdsterapi ikke bør anbefales til borgere, der har fravalgt farma-

kologisk behandling. 

 Det kan med fordel fremgå tydeligt af retningslinjerne, at der findes 

retningslinjer for børneområdet, som det giver god mening at orientere 

sig i, hvis man har med unge at gøre. Herved vil man bidrage til at skabe 

kontinuitet i overgangen fra barn til voksen. 

 I de nationale kliniske retningslinjer for ADHD hos børn og unge, 

afsnittet om farmakologiske interventioner, står der: ”Det er god praksis 

hvert halve år at vurdere effekt, bivirkninger, og hvor godt patienten 

overholder behandlingen. Derudfra tager man stilling til den fortsatte 

terapi”. Den samme anbefaling bør tilføjes retningslinjerne for voksne. 

 Det er positivt, at det under den farmakologiske behandling i afsnittet 

”værdier og præferencer” anføres, at borgere kan fravælge farmakolo-

gisk behandling. Man kunne med fordel anvende samme formulering 

ved alle fokuserede spørgsmål 3-8 og huske at få den med ved det mest 

centrale spørgsmål 3 (s. 23). 

 Af hensyn til læsevenligheden kunne hvert enkelt spørgsmål med fordel 

for hvert flow-chart i bilag 7 skrives ud.   

 Det kan med fordel i retningslinjerne påpeges, at der bør sikres en tæt 

koordination mellem sundhedssystemet og det sociale system med hen-

blik på, at borgeren støttes bedst muligt med sammenhængende indsat-

ser.  
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Borgere med ADHD og misbrug eller andre supplerende problemstillinger 

Borgere med ADHD har i de fleste tilfælde andre problemstillinger samtidig 

med deres ADHD-problematikker. Retningslinjen forholder sig imidlertid i 

det store hele primært til ADHD-problematikken.  

 

En relevant faglig udredning for borgere med ADHD og misbrug vil som 

bekendt indebære en omfattende anamnese og i mange tilfælde supplerende 

neuropsykologiske / kognitive test.  

 

Da borgere med ADHD som oftest har supplerende problemstillinger er 

det velkomment, at der skelnes mellem screeningsredskaber som ASRS og 

den egentlige grundige og brede udredning i form af anamnese, som er af-

gørende for et helhedsorienteret billede af behovet for behandling og som 

ofte må suppleres af neuropsykologiske / kognitive tests. Det er dog uklart, 

hvorfor det på side 14 alene påpeges, at ’eventuelt tidligere misbrug af nar-

kostiske stoffer [..]’ kan indgå i anamnesen, fremfor også at gælde et aktuelt 

misbrug?  

 

Der er intet til hinder for, at en borger med ADHD og samtidigt misbrug 

kan udredes for sin ADHD og andre relevante problemstillinger. På den 

baggrund skal det anbefales, at det tydeliggøres, at patienter med et aktivt 

misbrug og indikation for ADHD skal udredes og behandles for at fore-

bygge, at nogle borgere afvises i den regionale psykiatri grundet et aktivt 

misbrug. 

 

Fremadrettet forskningsbehov og behov for flerfaglige retningslinjer 

Afslutningsvis skal KL tilslutte sig behovet for supplerende forskning på 

området, og at behovet for forskning i ikke-farmakologiske interventioner 

trækkes endnu tydeligere frem i retningslinjerne eller i bilag 3.  

 

KL er således enig i retningslinjernes påpegning af, at der er et stort poten-

tiale for at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag jf. også ovenfor. En sådan 

viden bør på sigt bidrage til det fælles vidensgrundlag for den tværfaglige 

indsats til mennesker med ADHD, som kan være målrettet en bredere kreds 

end de sundhedsprofessionelle.  

 

På ADHD-området er der som bekendt i regi af Socialstyrelsen udarbejdet 

en national social handleplan ift. borgere med ADHD eller ADHD-lig-

nende problemstillinger. KL skal opfordre til, at der sikres sammenhæng 

mellem de nationale kliniske retningslinjer og anbefalingerne i den nationale 

sociale handleplan, samt at der sikres en tilstrækkelig formidling omkring 

(eventuelt udvalgte anbefalinger fra) den nationale sociale handleplan i den 

nationale kliniske retningslinje. Dette skal både bidrage til at sikre, at det 

sundhedspersonale, der er den direkte målgruppe for den nationale kliniske 

retningslinje (fx sundhedspersonale i den regionale psykiatri og i den kom-
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munale misbrugsbehandling), samt den sekundære målgruppe, som blandt 

andet er andet relevant personale i kommunerne, opnår et helhedsorienteret 

billede af de indsatser, det kan give mening at iværksætte overfor borgere 

med blandt andre ADHD-problematikker. 

 

Det fremadrettede sigte bør være, at der tilvejebringes et samlet sæt af ret-

ningslinjer for den tværfaglige indsats til voksne med ADHD.  

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Wahl 


