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Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn 
og unge 
 
Jeg sender hermed høringssvar på vegne af Metalog, et psykiatrisk-psykologisk fællesskab. Jeg er 
praktiserende speciallæge, børne- og ungdomspsykiater med overenskomst med Sygesikringen. 
 
Vi blev først bekendt med forslaget til nye nationale kliniske retningslinjer, da vi så dette link fra 
Sundhedsstyrelsen: 
 
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/medicin-skal-sjaeldent-vaere-foerstevalg-i-behandlingen-af-adhd 
 
I nyhedsbrevet/ linket fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at der er kommet mere viden på området, 
der understreger, at behandling af ADHD oftest bør starte uden medicin. 

Vi hæfter os ved ordet sjældent – og kan konstatere, at dette ord ikke går igen i selve retningslinjen. 
Det undrer os meget. Tværtimod fremtræder selve retningslinjen uden at det giver forhåbninger om 
de store ændringer i praksis: 

1. 

Det konstateres, at antallet af børn diagnosticeret med ADHD i Danmark er tredoblet i perioden fra 
2006 til 2016. Der er ikke i retningslinjen anbefalinger vedr. en forsigtighed i forhold til selve den 
diagnostiske proces. Tværtimod fremhæves prævalensen af ADHD at være højere, hvilket i givet fald 
ville indicere flere diagnosticerede tilfælde af ADHD. Den nyetablerede praksis med de hurtige 
udredninger (max 1 måned) risikerer, at børn bliver beskrevet, men ikke tilstrækkeligt forstået. Og 
når man samtidig anbefaler ADHD-RS, så er det vigtigt at understrege, at dette design har fokus på 
barnet helt ude af kontekst. Derfor er det kritisabelt og uforståeligt, at arbejdsgruppen er kommet 
frem til, at denne undersøgelsesmetode ikke belaster barn, familie eller lærer. Selvfølgelig risikerer 
det at belaste barnet, at det bliver beskrevet uden at den, der beskriver, bliver bedt om at forholde sig 
til vedkommendes relation til barnet eller fx den klasse, som barnet er en del af. 

2.  
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Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medicin sjældent skal være førstevalg. På trods af dette kommer NKR 
med stærke anbefalinger af brug af farmakologisk behandling til børn og unge med ADHD, der 
udviser væsentlig funktionsnedsættelse og hvor psykologiske og/ eller pædagogiske tiltag ikke har 
haft tilstrækkelig effekt.      

I indledningen til NKR fremhæves det, at der skal være tale om en funktionsnedsættelse, for at 
diagnosen ADHD kan stilles. Og det fremhæves samme sted, at retningslinjen primært er rettet mod 
de børn og unge med ADHD, der har den største funktionsnedsættelse. Derfor vil det i praksis ofte 
synes som oplagt at påbegynde medicinsk behandling, fordi børnene sædvanligvis bliver henvist, 
fordi andre oplever, at der er en væsentlig påvirkning af funktionen. Det er det, som ADHD-RS med 
de beskrevne begrænsninger vil være med til at fremhæve.  

Og når det samtidig fremhæves under punkt 7, at psykosociale interventioner er nyttige til at afhjælpe 
andre symptomer, men at kombinationsbehandling ikke synes at afhjælpe kernesymptomerne ud over 
virkningen af den farmakologiske behandling alene, så kan det synes oplagt at fortsætte hidtidig 
praksis.  

I forlængelse af dette fremhæves det, at både social færdighedstræning og forældretræning blot 
defineres med overskriften ”svag anbefaling”, fordi disse programmer ikke kan tilstrækkeligt bevise, 
at de har effekt på kernesymptomerne.    

Alt i alt forsvinder begrebet ”sjældent” i et fokus på, at der tilsyneladende ikke er andre behandlings- 
tiltag, der har effekt på kernesymptomerne. Og når den afgørende parameter mellem svag og stærk 
anbefaling af medicin handler om funktionsnedsættelse, så er det enkelt at forestille sig, at, når først 
barnet er kommet i børnepsykiatrien, så vil funktionsnedsættelsen fremtræde væsentlig – og 
indikationen for medicinsk behandling ”åbenlys”.  

Den store risiko for fortsættelse af praksis må ses i lyset af de store metaanalyser, som er udført i regi 
af Cochrane under ledelse af Professor Ole Jacob Storebø. Disse metaanalyser fremhæver, at 
virkningen er usikker, og at bivirkningerne af medicin er mere omfattende end tidligere beskrevet. 

3.  

Det fremhæves, at der ikke er nogen umiddelbar forskel i effekt og bivirkningsprofil mellem 
Methylphenidat, Atomoxetin og Lisdexamfetamin. Derfor fremhæver man ikke den ene medicin frem 
for de andre.  

Statistikken fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i løbet af få år (2014-16) er sket en stigning i 
omsætningen af Elvanse (Lisdexamfetamin) fra 11 mil. kr. til næsten 25 mil. kr. Dette præparat er 
voldsomt meget dyrere end Methylphenidat for patienterne. Sundhedsstyrelsen burde forholde sig til 
den økonomiske udgift for den enkelte og for samfundet, ikke mindst når der ikke kan beskrives bedre 
effekt eller mindre bivirkninger.   

4.  

Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at ”formålet med behandlingen af ADHD er både at øge den 
almene tilstand og trivsel samt at sikre at barnet/den unge, på trods af en ADHD-diagnose, har samme 
muligheder for en positiv udvikling som sine jævnaldrende” (jfr. ovenstående link). 

Der er en høj risiko for, at dette formål ikke nås med denne uambitiøse NKR. Der er brug for en langt 
mere omfattende nyorientering på dette felt: 
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Børn og unge skal ikke blot beskrives, men forstås i lyset af deres måde at kommunikere på. Der må 
være langt større fokus, ikke blot på symptomer, men på kompleksiteten, sammenhængene og den 
indlejrede kommunikation: Hvad er ADHD-symptomerne et svar på, hvilke historier må forstås, hvad 
er med til at holde problemstillingerne ved lige? Og hvad inviterer børnene omgivelserne ind i? Det 
betyder, at udredning ikke blot er en udredning af barnet med fokus på vanskelighederne, men en 
udredning af sammenhænge og ændringspotentialer. Det hænger sammen med, at diagnoser 
grundlæggende blot er beskrivelser af fremtrædelsesformer, ikke forklaringer. 
 
Der er i forlængelse af dette behov for udvikling af et anderledes behandlingstilbud knyttet til den 
beskrevne kompleksitet. Det er her, mulighederne opstår, ikke mindst i lyset af den nyeste forskning 
om medicinens begrænsede effekt over tid, medicinens status som symptombehandling samt den nye 
viden om bivirkningerne forbundet med medicinen.  
 
Jeg deltager gerne i et arbejde med at opbygge og evidensbasere disse anderledes behandlingstilbud 
i mødet med børn og unge med ADHD-symptomer i og uden for børne- og ungdomspsykiatrien. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Hertz 
 
 


