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Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens NKR vedr. udredning og behandling af ADHD 
hos børn og unge  
 
Dansk Sygepleje Selskab har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for at 
indgive høringssvar.  
 
Vi har sendt retningslinjerne til de øvrige faglige selskaber, der er medlem af DASYS og vi har 
nedenstående kommentarer: 
 
Generelt 
 Det er et flot, gennemarbejdet produkt.  
 Det er godt, at fremgangsmåden afspejler NICE. Det giver rigtig god mening ift. DSM, ICD og 

forskningsresultater. 
 Da nye diagnosekriterier er udgivet/udkommer, må de Nationale Kliniske Retningslinjer 

nødvendigvis revurderes i forhold til de nye ændringer.  
 Retningslinjerne er gældende for aldersgruppen 6-18 år. Der er brug for retningslinjer ift. 

småbørnsgruppen, især da der er evidens, der peger på vigtigheden af tidlig opsporing og tidlig 
indsats i forhold til outcome. 

 Det er slående, hvor få egnede artikler der reelt har været vurderet brugbare. Vi er enige i, at der 
er brug for mere forskning. 

 
Punkt 8. Diæter uden sukker. 
Dette punkt er tankevækkende set i forhold til at flere og flere skoler, børnehaver og specialskoler 
laver mere restriktive kostpolitikker, hvor særligt nul-sukker er i fokus med de begrundelser, at 
sukker forværrer hyperaktivitet, nedsætter koncentrationsevnen mm. 
 
Punkt 11. 
Godt at dette stadig anbefales på trods af lav evidens. Der er nemlig ikke målt på negativitet, quality of 
life eller psykologiske udvikling/sundhed, men kun på ADHD-symptomer. Det er klinisk erfaring, at 
forældretræning/psykoedukation nedsætter konfliktniveauet/intensiteten i hjemmet. Børnene giver 
desuden ofte udtryk for, at de oplever færre fysiske/psykiske belastninger (råberi, trusler, 
fastholdelser, nedsættende kommentarer, vold osv.) efter at forældrene har fået mere 
viden/redskaber i forhold til at takle dagligdagen. 
 
Punkt 12. Farmakologisk behandling. 
LDX er ligestillet som 2. valg, på lige fod med ATX  
(IRF, www.irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/elvanse.htm) 
 
Bilag 1. 
Rigtig god ide med quickguide og APP til smartphone og tablets. 
 
Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål uddyber vi naturligvis gerne vores synspunkter.  
 
Med venlig hilsen  
 
Bente Hoeck  
Medlem	  af	  DASYS’	  bestyrelse 


