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NOTAT 

Til 

Nordisk Råd 
Kopi 

 
Fra 

Nordisk Ministerråd 
Emne 

Meddelelse – Nordisk Råds Rek. 37/2012 
 

Rek. 37/2012 ADHD-diagnostisering og 
medisinering av barn og unge i Norden – NMRS 
udkast til meddelelse 2013 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd: 
 

1. å utvikle mer kunnskap i Norden om langtidsvirkning av 
medikamentell og psykososial behandling av ADHD 

 
2. å utvikle felles nordiske retningslinjer for diagnostisering og 

behandling av ADHD 
 

3. å stimulere til at ADHD-studien i Norge som er unik i 
verdenssammenheng gjennomføres fra høsten 2012, og gjøres 
tilgjengelig for de nordiske land, Grønland, Færøyene, Åland og andre 
 

4. å kartlegge årsakene til de store forskjeller i ADHD–medisinering i 
Norden, samt utvikle og bruke helseregistre slik at det er mulig å 
følge utvikling og trender i diagnostikk og behandling 
 

5. å gjennomføre en Nordisk konferanse om ADHD-diagnostisering og 
medisinering 
 

Nordisk ministerråd meddeler: 
 
ADHD-diagnosticering og medicinering af børn og unge 
De nordiske social- og sundhedsministre (MR-S) er enige med Nordisk Råd i, 
at landene skal være opmærksomme på ADHD-diagnosticering og 
medicinering af børn og unge i Norden.  Samt opmærksomme på behovet for 
mere viden om ADHD. 
 
ADHD ud fra den sociale vinkel 
Nordens Velfærdscenter (NVC) har gennem flere år arbejdet med emnet ud 
fra den sociale vinkel og organiserede i december 2010 med socialministeriet 
i København en nordisk konference om nye perspektiver i den sociale indsats 
på ADHD-området. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, at der 
kan være andre – supplerende – svar på ADHD-problematikker end 
medicinsk behandling. Løsninger, der både omfatter tekniske hjælpemidler 
og innovative organisatoriske, sociale, pædagogiske og psykologiske 
metoder. 
 
Konferencen præsenterede en række nordiske eksempler på tilgange, 
metoder og sociale indsatser, der kan inspirere kommunale, regionale og 
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nationale beslutningstagere på ADHD-området til nye måder at tilrettelægge 
indsatsen på. 
 
Ved at udbrede de mange gode erfaringer, og skabe et forum for nordisk 
dialog mellem beslutningstagerne på ADHD-området, ønskede arrangørerne 
at inspirere til nytænkning i indsatsen, til gavn for både børn og voksne med 
ADHD. 
 
NVC har også i 2012 udgivet et temahæfte om velfærdsteknologi og ADHD.  I 
temahæftet er fokuseret på moderne smartphones og på, hvordan disse kan 
bruges i hverdagen for personer, der har ADHD. 
 
MR-S prioriteringer og fokusering i de kommende år 
De nordiske lande har siden 2011 samarbejdet om prioriteringer og 
fokusering i det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet. Som 
led i dette arbejde er landene netop nu ved at lægge sidste hånd på en ny 
strategi for samarbejdet.  Denne strategi har til formål at sikre langsigthed, 
koncentration og kontinuitet i samarbejdet. 
 
Et strategiarbejde, hvor landene ønsker at fokusere og prioritere, indebærer i 
sagens natur, at visse områder må fremhæves og prioriteres, mens andre 
områder og problemstillinger ikke opnår samme plads i prioriteringen. Og her 
må vi fremhæve, at nordisk samarbejde om ADHD-diagnosticering og 
medicinering af børn og unge ikke indgår som et af de prioriterede område i 
denne strategi. 
 
Ifølge strategien vil MR-S prioritere samarbejde om følgende fire felter: 
 

 Bevare den sociale tryghed og sikre hurtig omstilling 
 Målrettet indsats for forebyggelse og rehabilitering 
 Kvalitet og patientsikkerhed 
 Fremme innovation og forskning 

 
De nordiske lande kan gennem erfarenhedsudveksling og forskning bidrage til 
at udvikle landenes fremtidige sundhedstjenester.  Ligheder mellem de 
nordiske befolkningsgrupper og nordiske velfærdssystemer giver gode 
forudsætninger for at gennemføre komparative studier og analyser i Norden.  
 
Når det gælder samarbejde som bygger på tilgangen til dataregistre og 
statistik, for eks. sociale registre, biobanker og testning af medicin og 
behandling, er dette område en del af den nye strategi.  
 
ADHD-diagnosticering og medicinering af børn og unge vil dog ikke være en 
prioritering inden for dette felt. 
 
Nordisk Ministerråd anser at rekommandationen kan afskrives. 


