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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

 

Høring vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og be-

handling af ADHD hos børn og unge 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for 

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

 

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge. Der er her-

hjemme sket en stor stigning i antallet af børn, der på de børne- og ungdoms-

psykiatriske afdelinger får diagnosen ADHD, fra ca. 1.000 børn og unge i 2001 

til ca. 8.000 i 2011. I samme periode har der ligeledes været en stigning i for-

bruget af ADHD-medicin til børn og unge, og i 2010 blev 1,56 % af alle børn 

og unge under 18 år behandlet dermed. Dertil kommer, at der er væsentlige re-

gionale forskelle i forbruget af ADHD-medicin. 

 

For at sikre at udredning og behandling foregår på et evidensbaseret grundlag 

og med tilstrækkelig høj faglig kvalitet har Sundhedsstyrelsen nedsat en ar-

bejdsgruppe, der systematisk har gennemgået evidensen på få udvalgte områder 

inden for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Anbefalinger-

ne i retningslinjen er således blot en del af en samlet tværfaglig indsats over for 

børn og unge diagnosticeret med ADHD. 

 

Arbejdsgruppens medlemmer er udpeget af de involverede faglige og viden-

skabelige selskaber og har været suppleret af en referencegruppe bestående af 

kliniske og administrative repræsentanter. 

 

Udkastet til retningslinjen er sendt i høring til de på høringslisten anførte orga-

nisationer, myndigheder mv. Dokumenterne forefindes på Høringsportalen 

www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås på Sundhedsstyrelsens hjem-

meside www.sst.dk. 

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

syb@sst.dk senest den 14. marts 2014 kl. 12.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Stine Jacobsen på suja@sst.dk. 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab  
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