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Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og 

behandling af ADHD hos børn og unge 

 

 

Sundhedsstyrelsen har den 21. februar 2014 sendt udkast til national klinisk ret-

ningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i høring. Ergo-

terapeutforeningen har følgende kommentarer til den kliniske retningslinje.  

 

Ergoterapeutforeningen støtter overordnet set, at der udvikles nationale kliniske 

retningslinjer for at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på 

tværs af landet, at medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på 

tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. 

 

Ergoterapeutforeningen undrer sig dog over det fokus, der er lagt i denne kliniske 

retningslinje. Der er udvalgt 12 fokuserede spørgsmål, hvor to spørgsmål om-

handler udredning, seks spørgsmål ikke-farmakologiske interventioner (tre om 

kost og tre om træning), to spørgsmål farmakologiske interventioner og et 

spørgsmål kombinationsbehandling. Den nationale kliniske retningslinje kommer 

dermed i høj grand til at handle om kost og medicin, mens andre interventioner 

der retter sig mod eksempelvis sanseintegration, hverdagsaktiviteter og fysisk 

aktivitet ikke er medtaget.  

 

Børn og unge med ADHD har ofte store vanskeligheder med aktivitet og deltagel-

se i hverdagsaktiviteter. Ergoterapeuter kan ved udredning sammen med barnet 

og dets voksne afdække aktivitetsproblemer i barnets hverdag i dagpasning, sko-

le og fritidsaktiviteter og medvirke til at finde løsninger, så barnet får bedre mulig-

heder for at deltage i en hverdag, som er mere overskuelig og mindre stressende 

for barnet.  

 

Børn og unge med ADHD reagerer også ofte anderledes på sanseindtryk end 

jævnaldrende. De stresses og overstimuleres eller søger ekstra sanseindtryk pga. 

høj tærskelværdi og lav arousal. Mange børn med ADHD har søvnproblemer. Der 

er f.eks. undersøgelser, der peger på, at kugledyne kan medvirke til bedre søvn 

og påvirke til bedre koncentration om dagen. Se eksempelvis bit.ly/1iDQ2fi.   

 

Udkastet til den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af 

ADHD hos børn og unge tydeliggør, at der kun i meget begrænset omfang findes 

videnskabelig dokumentation på andet med farmakologisk interventioner. Ergote-

http://bit.ly/1iDQ2fi
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rapeutforeningen mener derfor, at det er vigtigt, at der igangsættes forskning på 

området, således at udredning, behandling og indsatser kan planlægges og udfø-

res med størst mulig effekt for det enkelte barn og unge med ADHD. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 

Formand, Ergoterapeutforeningen 

 


