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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Utvalgsforslag 

om ADHD-diagnostisering og medisinering av 

barn og unge i Norden 

1. Utvalgets forslag 

 

 Velferdsutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å utvikle mer kunnskap i Norden om langtidsvirkning av medika-

mentell og psykososial behandling av ADHD 

 

å utvikle felles nordiske retningslinjer for diagnostisering og be-

handling av ADHD  

 

å stimulere til at ADHD-studien i Norge som er unik i verdenssam-

menheng gjennomføres fra høsten 2012, og gjøres tilgjengelig for 

de nordiske land, Grønland, Færøyene, Åland og andre 

 

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 

 

å gjennomføre en Nordisk konferanse om ADHD- diagnostisering 

og medisinering 

2. Bakgrunn 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder /Hyperkinetisk atferdsfor-

styrrelse 

Velferdsutvalgets medlemmer har over lengre tid sett med stor bekymring 

på den sterke økningen av ADHD-diagnostisering og medisinering av barn 

og unge i Norden. Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål på 

komplekse problemstillinger knyttet til utredning og behandling av barn og 

unge med ADHD.  
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Velferdsutvalget vil med dette utvalgsforslaget understreke alvoret i situa-

sjonen ovenfor de nordiske regjeringer, Grønland, Færøyene og Åland, og 

bidra til at denne krevende problemstillingen blir satt på dagsorden, og at 

det snarest settes inn ytterligere tiltak i et bredt spekter på dette områ-

det.  

 

Beskrivelse ADHD og problemstillinger knyttet til ADHD 

ADHD/Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse er en diagnose som er kjenneteg-

net av hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker i et omfang 

som overstiger det som er normalt for alderen. ADHD er en potensielt al-

vorlig psykisk lidelse som rammer to til fem prosent av barn i skolealder 

på verdensbasis. Selv om foreldre melder bekymring for sitt barns atferd 

tidlig, tar det gjennomsnittlig fire år før utredning og tiltak kommer i 

gang. Da har de fleste begynt på skolen, og mange har utviklet betydelige 

tilleggsvansker. Man finner tilleggsvansker hos minst 50 % av barn med 

ADHD. De vanligste er atferdsvansker (trasslidelse hos de små, til dels al-

vorlig normbrytende atferd hos eldre barn), emosjonelle vansker (angst, 

depresjon), samt språk- og lærevansker.  

 

Årsaker til ADHD antas i hovedsak å være nevrologisk basert og med høy 

arvelighet. Mange gener med liten effekt hver antas å være involvert. Det 

er forøvrig for lite kunnskap om årsaker, blant annet om betydningen av 

forhold i svangerskapet, biologiske risikofaktorer (miljøgifter, nikotin og 

alkohol, ernæring), tidlige psykososiale faktorer og hvordan slike faktorer 

spiller sammen med genetiske faktorer i et utviklingsforløp. 

 

ADHD kan få alvorlige langsiktige konsekvenser for sosial og læringsmes-

sig utvikling. Unge voksne med ADHD utgjør en betydelig andel av uføre, 

og tilstanden gir økt risiko for andre psykiske lidelser, stoffmisbruk og 

kriminalitet. ADHD medfører derfor store belastninger for pasienter, pårø-

rende og samfunnet for øvrig.  

 

Bruken av legemidler til å behandle ADHD hos både barn og voksne har 

økt betydelig de siste to tiårene i Norden og i den hele vestlige verden. En 

nylig publisert forskningsrapport basert på 2007-tall fra de nordiske re-

septregistrene viser en betydelig variasjon i bruken av ADHD legemidler 

mellom de nordiske land. Finland lå lavest med 1,2/1000 innbyggere som 

ble behandlet med ADHD legemidler mens Island hadde 10 ganger så høy 

forekomst på 12,5/1000 innbyggere. Det er også store regionale forskjel-

ler i andelen som er behandlet innad i de enkelte land. Nye tall fra Norsk 

pasientregister viser også store fylkesvise forskjeller i andelen av befolk-

ningen som får ADHD-diagnose.  

 

Velferdsutvalget merker seg at det er usikkerhet om økningen i antall pa-

sienter med ADHD er reell, eller er et uttrykk for endret praksis i helsetil-

budet. Det er fortsatt uklart hvorfor det er så store nasjonale og regionale 

forskjeller i diagnostisering og medisinering av ADHD.  

 

Alle de nordiske land har gode helseregistre med informasjon om forskriv-

ning av medikamenter og informasjon om diagnoser og henvisningsgrun-

ner. Dette muliggjør forskning på, og overvåking av, endringer i praksis 

på tvers av nordiske land. 

 

Diagnose og kjønnsfordeling 

Det er langt flere gutter enn jenter som blir diagnostisert med ADHD. I 

kliniske studier er det inntil ti gutter pr. jente med diagnosen, mens 

kjønnsfordeling i befolkningsbaserte kartleggingsundersøkelser er ca. tre 

gutter pr. jente. Den økte forskjellen i kliniske studier kan delvis forklares 

med at gutter i større grad har utagerende atferdsvansker i tillegg til 

ADHD, og blir derfor lettere henvist til utredning. Jenter med ADHD har 

ofte mer oppmerksomhetsvansker og mindre utagerende atferd sammen-
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lignet med gutter, og vil ofte ikke oppdages like lett. Det er lite kunnskap 

om hvorfor det er kjønnsforskjeller. 

 

ADHD i voksen alder 

Inntil nylig ble ADHD betraktet som en sykdom som kun opptrådte hos 

barn og unge. Det finnes undersøkelser om hvordan det går med pasien-

ter med ADHD når de blir voksne. Om lag 60 % av de som får diagnosen i 

barnealder har betydelige symptomer som voksne, men man finner også 

at 90 % har vansker av en eller annen art, selv om de ikke tilfredsstiller 

kriteriene for diagnosen ADHD.  Norsk forskning viser at ca. 30 % av inn-

satte i fengsel har/har hatt ADHD. To nye studier viser at blant personer 

med ADHD er det mindre enn 25 % som har inntekt fra ordinært arbeid, 

mens denne andelen er på 78 % i befolkningen for øvrig.  Den største 

sjansen for at en person med ADHD er i ordinært arbeid, er hvis vedkom-

mende har fått medikamentell behandling for sin ADHD som barn. De van-

ligste tilleggsvanskene hos voksne med ADHD er depresjon (38 %), 

stoffmisbruk (28 %) og alkoholmisbruk (23 %). Økningen i antall barn 

som behandles med ADHD-medisin er av relativt ny dato og oppfølgings-

undersøkelser har ikke vært utført som viser om dette medfører en ned-

gang i slike alvorlige følgevansker. 

 

Utredning og behandling av ADHD 

Det finnes offisielle retningslinjer eller veiledere for utredning og behand-

ling av ADHD på nasjonalt nivå og på europeisk nivå. Disse er nokså like. 

I Norge finnes en ”Veileder for diagnostikk og behandling av ADHD”, utgitt 

av Sosial- og helsedirektoratet i 2005, som er revidert flere ganger. Her er 

noen av hovedpunkter i retningslinjene: 

 

 Utredning av ADHD innebærer både kartlegging av symptomer 

(omfang og frekvens), i hvilken grad symptomene medfører redu-

sert funksjon for pasienten på viktige områder i livet, hvor lenge 

symptomene har vart (min. seks mnd.) og når de startet opp (før 

syv års alder).  

 

Det er også svært viktig å avvise eventuelle andre årsaker til 

symptomene, som utviklingsforstyrrelser/autisme, andre psykiske 

lidelser (psykose), eller alvorlige psykososiale hendelser (over-

grep, omsorgssvikt, annet). Utredningen må derfor være bred, in-

nebære informasjonsinnhenting fra flere informanter og gjøre bruk 

av ulike metoder. Den bør også innebære noe testing av kognitiv 

funksjon for å kartlegge eventuelle spesifikke eller generelle lære-

vansker/utviklingsavvik. 

 

 Behandling skal basere seg på evidensbaserte metoder. All be-

handling bør starte med informasjon om tilstanden til foreldre, læ-

rere og pasient (psykoedukasjon). Dette regnes som en del av 

behandlingen og har vist seg å bidra positivt i en endringsprosess. 

Videre vil de fleste barn profitere på ulike psykososiale / atferds-

rettede tiltak, som for eksempel foreldretreningsprogrammer (Pa-

rent Management Training – PMT). Slike tiltak innebærer å skape 

økt forutsigbarhet og struktur for barnet. Tiltakene er imidlertid 

særlig egnet mot atferdsvansker. Noen behandlingsstudier har vist 

at tiltak som PMT kan ha god effekt på ADHD-symptomer hos små 

barn (under syv-åtte år), mens effekten hos eldre barn i hovedsak 

er på atferdsvansker og ikke på kjernesymptomer ved ADHD.  

 

 Medikamentell behandling anbefales (i Europa) når de atferdsret-

tede tiltakene ikke har god nok effekt. For noen barn der sympto-

mene på ADHD er særlig plagsomme, vil medikamentell behand-

ling være førstevalget; noen barn har så omfattende oppmerk-

somhetsproblemer og uro at atferdsrettede tiltak ikke kommer til 
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anvendelse. (I USA er medikamentell behandling svært ofte førs-

tevalg ved diagnose ADHD).  

 

 Medikamentell behandling skal aldri gis som eneste behandling, og 

krever oppfølging og overvåking av effekter og bivirkninger. Veldig 

ofte må doser justeres.  

 

Medikamentell behandling 

Vanligste behandling er med det sentralstimulerende stoffet methylfenidat 

som er virkestoffet i blant annet Ritalin og Concerta. Det er gjort en lang 

rekke studier på effekten av methylfenidat på barn med ADHD. Disse viser 

at minst 70 % av barn med ADHD har god nytte av medisinene ved at 

symptomene på ADHD dempes: konsentrasjonsevnen øker, og uro og im-

pulsivitet dempes.  

 

Mange større barn og ungdommer kan selv rapportere om god effekt. I en 

stor studie der medikamentell behandling med tett oppfølging ble sam-

menlignet med høy-intensiv psykososial behandling, en behandlingspakke 

der begge elementene inngikk, og en gruppe som mottok vanlige helse-

tjenester, viste betydelig bedre effekt av medikamentell enn av psykoso-

sial behandling, selv om denne var svært intensiv. Dette gjaldt effekt på 

kjernesymptomene ved ADHD. Den psykososiale behandlingen viste god 

effekt på tilleggsvansker som atferdsproblemer, sosiale vansker og lære-

vansker.  

 

Manglende kunnskap om langtidseffektene ved medikamentell behandling 

Det er imidlertid lite kunnskap om langtidsvirkningene av medikamentell 

behandling. Noen bekymringer er avvist i ny forskning: det er ikke økt ri-

siko for alvorlig hjertesykdom eller økt blodtrykk. Økt risiko for plutselig 

og uventet død ved bruk av ADHD-medisiner er også tilbakevist. Det er 

noen indikasjoner på nedsatt lengdevekst hos noen barn (opptil en cm/år) 

mens de er på medisin, men høyde som voksen ser ut til å være normali-

sert. Nedsatt matlyst kan gi nedsatt vektøkning hos noen i startfasen av 

behandlingen, men ikke over tid.  

 

Det finnes flere studier som tyder på redusert risiko for senere rusmisbruk 

etter medikamentell behandling i barndommen. Langtidseffekten av 

ADHD-medisin på områder som læring, sosial fungering og psykisk helse 

er ikke dokumentert. 

 

Områder for videre forskning og kunnskapsinnhenting 

ADHD er en potensielt alvorlig psykisk lidelse som kan gi omfattende føl-

gevansker hvis den ikke behandles. Gode, trygge og effektive behand-

lingstiltak krever mer kunnskap om årsaksforhold, inklusive risikofaktorer 

for tilleggsvansker, og om utviklingsforløp. Velferdsutvalget merker seg at 

forskning så langt, tyder på at psykososiale tiltak er særlig egnet for de 

yngste barna, men at det per i dag ikke er utviklet gode nok metoder for å 

identifisere ADHD sikkert hos barn i førskolealder. Velferdsutvalget ser 

nødvendigheten med mer kunnskap om tidlige kjennetegn som differen-

sierer ADHD fra normalt høyt aktivitetsnivå hos små barn.  

 

Videre er det behov for undersøkelser av årsaker til ulik forekomst og be-

handling i ulike områder nasjonalt og mellom land. Landene i Norden er 

nokså like økonomisk og kulturelt, og det er ikke grunnlag for å tro at det 

er reelle forskjeller i genetikk som forklarer de store regionale forskjelle-

ne.  Det er også behov for forskning om årsaker til økningen i antallet som 

får diagnose og behandling.  

 

Velferdsutvalget vil understreke viktigheten av å være sikker på at det er 

de rette barn og unge (voksne) som får en diagnose og eventuell behand-

ling, og ikke gis til noen som ikke har ADHD og hvor symptomene knytter 

seg til andre årsaker og dermed skal ha en annen behandlingstilnærming.  
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Kunnskap om langtidseffekter av behandling, både medikamentell og psy-

kososial, kan gjennomføres med utgangspunkt i helseregistre som finnes i 

de nordiske land.  

 

Velferdsutvalget ser at det er et sterkt behov for mer kunnskap om effek-

ter på kjernesymptomer og utvikling av tilleggsvansker over tid, eventuel-

le langsiktige bivirkninger, samt effekter på sosial, akademisk og arbeids-

messig fungering.  

 

Den norske ADHD-studien i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa)  

I Norge foregår et stort forskningsprosjekt om ADHD som har potensiale 

til å besvare mange av spørsmålene knyttet til ADHD. Prosjektet har på-

gått siden 2007, og er unikt i verdenssammenheng fordi det er befolk-

ningsbasert, mens de fleste studier om ADHD er basert på kliniske utvalg.  

Prosjektet kobles til prospektiv informasjon om mor og barn fra før fødsel, 

dvs. informasjon om hendelser samlet inn før man vet om sykdom vil 

oppstå, mens de fleste studier er basert på retrospektiv informasjon: Det 

vil si informasjon basert på hukommelse innhentet etter at sykdom har 

inntruffet. Videre er det informasjon om mor og barn på flere tidspunkter 

etter fødsel, og det fins biologiske prøver for barn og begge foreldre (mu-

liggjør undersøkelser av årsaksfaktorer).  

 

Undersøkelsen er kalt ”The Norwegian longitudinal ADHD Cohort Study” 

(ADHD-studien) som er en populasjonsbasert oppfølgingsundersøkelse 

med målsetting å skaffe kunnskap om årsaker, utviklingsforløp og tidlige 

kjennetegn ved ADHD, som er nødvendig for utvikling av diagnostisering, 

tiltak og behandlingsmetoder. 

 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt 

(FHI) og Oslo universitetssykehus HF (OUS). Prosjektet er basert på Den 

norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa er en befolkningsbasert 

undersøkelse som følger ca. 108.000 svangerskap fram til fødsel og videre 

oppover i barnets oppvekst. I MoBa fyller mor og far ut spørreskjema om 

seg selv og om barnet ved en rekke tidspunkter i svangerskapet og etter 

fødsel. Informasjonen omfatter blant annet fysisk og psykisk helse, diett 

og ernæring, psykososiale forhold og sosioøkonomiske faktorer. For bar-

net er det også informasjon om utvikling, atferd og temperament. Far del-

tar i 80 % av tilfellene. Det samles inn blodprøver fra mor, far og barn, 

urinprøve fra mor, og barnets melketenner når barna er rundt syv år. 

 

ADHD-studien rekrutterer barn fra MoBa når de fyller tre år og har nå 

grundige kliniske undersøkelser av 1.200 barn. Det er planer om å følge 

disse når de blir åtte år, fra høsten 2012. En oppfølgingsundersøkelse av 

så mange barn vil kunne bidra til kunnskap om tidlige kjennetegn på 

ADHD og på andre psykiske lidelser hos barn. Videre vil prosjektet kunne 

bidra med bedre og mer objektive kriterier for kartlegging og diagnose-

fastsetting i ung alder.  

 

Noen av temaene/problemstillingene for prosjektet: 

 

1. Årsaks- eller risikofaktorer:  

 Sammenhengen mellom forhold i svangerskapet (alkoholbruk, 

røyking, miljøgifter) og utvikling av ADHD hos barnet 

 Betydningen av foreldres symptomer på ADHD og/eller andre psy-

kiske vansker 

 Betydningen av psykososiale forhold i oppveksten og utvikling av 

ADHD 

 Sammenheng mellom gener og miljøfaktorer i utvikling av ADHD 

 

2. Sammenhengen mellom ADHD og andre funksjonsområder i tidlig sko-

lealder: språk- og lærevansker, skolefaglig og sosial funksjon  
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3. Utviklingsforløp fra tidlig barnealder og identifisering av tidlige tegn på 

lidelse/vansker 

 

4. Koblingsstudier for overvåking av forekomst og behandling samt ten-

denser over tid. Kobling mellom ADHD-studien og Norsk Pasientregis-

ter og Nasjonalt reseptregister muliggjør undersøkelser av kjennetegn 

ved barn som får diagnosen vs. de som ikke får diagnosen men som 

har betydelige symptomer, samt undersøkelse av det naturlige forlø-

pet hos barn som mottar medikamentell behandling vs. de som ikke 

gjør det, evt. mottar annen type behandling 

 

5. Utvikling av metoder for kartlegging og diagnostisering av ADHD og 

andre psykiske vansker i førskolealder, samt metoder for lavterskel 

oppfølging av barn med bekymringsfulle symptomer 

 

6. Resultat på lengre sikt: blant annet i forhold til rusmiddelbruk og mis-

bruk og i forhold til skoleresultater og utdanning 

 

Prosjektet er unikt gitt sin basis i Mor og barn-undersøkelsen. Dette, 

sammen med grundig klinisk undersøkelse på flere tidspunkt, gjør at stu-

dien er den eneste med så omfattende informasjon om psykisk helse og 

utvikling, somatisk helse, diett og ernæring, biologiske prøver, fra før fød-

sel og for foreldre og barn.  

 

Velferdsutvalget ser et slikt prosjekt vil kunne gi betydelig nordisk nytte-

verdi i forhold til de mange ubesvarte spørsmål som ADHD- problematikk 

reiser for enkeltindividet, familier, samfunnet og andre. 

 

Prosjekter i de andre nordiske land 

Det finnes flere studier i Danmark, Sverige, Island og Finland som følger 

barn og unge over tid, blant annet med mulighet til å studere ADHD. Disse 

er i hovedsak mindre i omfang enn det norske, eller har mindre omfatten-

de datamateriale.  

 

Danmark har en studie, The Danish National Birth Cohort (DNBC), som til-

svarer den norske Mor og barn-undersøkelsen. DNBC omfatter 100.000 

svangerskap og følger mor og barn gjennom svangerskapet og etterpå 

gjennom spørreskjema. Det tas også blodprøver av mor under svanger-

skapet og av barnet ved fødsel. Prosjektet har publisert flere vitenskapeli-

ge artikler om ADHD. Det er så vidt kjent ikke kliniske oppfølgingsstudier 

av barn innenfor DNBC. Det er noe mindre data om psykisk helse, men 

DNCB er viktig for kobling mellom ulike typer helseregistre i forhold til 

forskning på årsaker til ADHD og resultater på lengre sikt.  

 

Velferdsutvalget vil understreke at alle de nordiske landene har gode hel-

seregistre som muliggjør oppfølging av henvisning, diagnostisering og be-

handling av ADHD. Det vil være viktig å etablere et nordisk samarbeid ba-

sert på de store undersøkelsene innenfor dette området for å få til en 

maksimal nordisk nytteverdi av de helsepolitiske beslutninger som fattes. 
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3. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Velferdsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å utvikle mer kunnskap i Norden om langtidsvirkning av medika-

mentell og psykososial behandling av ADHD 

 

å utvikle felles nordiske retningslinjer for diagnostisering og be-

handling av ADHD  

 

å stimulere til at ADHD-studien i Norge som er unik i verdenssam-

menheng gjennomføres fra høsten 2012, og gjøres tilgjengelig for 

de nordiske land, Grønland, Færøyene, Åland og andre 

 

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 

 

å gjennomføre en Nordisk konferanse om ADHD- diagnostisering 

og medisinering 
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