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Høring vedr. den nationale kliniske retningslinie for udredning og behandling
af ADHD hos børn og unge

Ergoterapeutforeningen har modtaget udkastet til den nationale kliniske retnings-

linje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i høring.

lndledningsvis vil Ergoterapeutforeningen gerne takke for muligheden for at del-
tage i arbejdsgruppen vedr. opdateringen af retningslinjen. Vi har oplevet det som
særdeles relevant - ikke mindst i forhold til fokus på interventionsbehov hos den
gruppe af børn og unge med ADHD, som har fået konstateret sanseintegrations-
forstyrrelser, og på tyngdedyners positive effekt på søvnforstynelser.

Grundlaeggende er Ergoterapeutforeningens vurdering af retningslinjen positiv,

og særligt hæfter vi os ved afsnit 5.7 og 5.8 om hhv. sanseintegrationsbehandling
og kugledyner/kædedyner.

Vi har iden forbindelse flg. bemærkninger:

5.7 Sanseintegration.

Det har ikke har været muligt at finde litteratur, der kunne føre til evidensbaseret
anbefaling for en målgruppe, som har fået diagnosticeret både ADHD og Sensory
Processing Disorder (SPD). Ergoterapeutforeningen glæder sig over, at det alli-
gevel er lykkedes, at opnå en anbefaling på basis af god klinisk praksis'

I afsnittet "God praksis (konsensus)' på side 48 foreslår Ergoterapeutforeningen
at der tilføjes ordene "eksempelvis som', således at sætningen bliver "Tilstede-
værelse af moderate tilsvære sanseintegrationsforstyrrelser kan defineres ek-
sempelvis Som en T-score > 70 på Sensory Processing Measure, svarende tilAf-
gjort Dysfunktion.

Tilføjelsen skal også som konsekvens indsættes i afsnittet om centrale budska-
ber, hvor sanseintegration er omtalt på side 7.

Det efterfølgende afsnit på side 48 foreslås udbygget til "Elementerne i sanseinte-
grationsbehandling kan tage udgangspunkt i behandlingsprincipperne beskrevet i

Sensory lntegration Theory and Practice 3rd. edition af Anita Bundy og Shelley
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Lane eller "sanseintegration hos bøm" 2. udgave af Jean Ayres. og kan planlæg-
ges så det retter sig mod at øge barnets funktionsniveau og trivsel i hverdagen."
Fø rstnævnte reference skal ti lføjes referencelisten "

5.8 Kugledynerlkædedyner

Det foreslås at tyngdedynerne konsekyent omtales som kugle/kædedyne i denne
rækkefølge gennem hele teksten, idet kugledynen er den tyngdedyne, hvis effekt
underbygges i litteraturen og endvidere har eksisteret længst som sensorisk hjæl-
pemiddel.

Ændringen skalogså slå igennem i afsnittet om centrale budskaber, hvor kugle-
dyner/kædedyner er omtalt på side 8

Ergoterapeutforenin gen uddyber gerne dette h øri n gssvar.
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