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PM 

Till 

Nordiska rådet 
Kopia 

 
Från 

Nordiska ministerrådet 
Ämne 

Meddelelse om rek. 37/2012 
 

Meddelelse om Rekommendation 37/2012 ADHD-
diagnostisering (A 1551/välfärd) 

 
 
 Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 
  

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

 
å utvikle felles nordiske retningslinjer for diagnostisering og 
behandling av ADHD 
  
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  

 
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  

 
 
Nordiska ministerrådets meddelande 
 
Nordiska ministerrådet anser, att ADHD är ett viktigt tema och det ska 
arbetas vidare med både nationellt och internationellt. Det är viktigt att 
samla mera kunskap om ADHD och förmedla det vidare till alla relevanta 
aktörer. 
 
Som Nordiska ministerrådet har redogjort i svaret till samma 
rekommendation år 2013, har Nordens välfärdscenter (NVC) arbetat med 
ADHD och organiserat t.ex. en konferens om temat 2010. NVC gav ut år 
2012 också en broschyr om ADHD och användingen av moderna 
smartphones för personer med ADHD. 
 
Det isländska ordförandeskapet arbetar under året 2014 för att stärka det 
nordiska samarbetet i läkemedelsfrågor, t.ex. med överanvändning och 
missbruk av metylfenidat, som används i vården av ADHD. Det görs en 
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jämförelse mellan metylfenidat och andra vanebildande läkemedel och de 
metoder som länderna använder för att motverka deras oönskade effekter.  
 
Arbetet med ADHD är i gång också på europeisk nivå. Det finns en europeisk 
samarbetsorganisation med namnet ADHD Europa, som har som målsättning, 
att:  

 Förbättra livskvaliteten för personer och familjer med ADHD 

 Stärka personer med ADHD och deras familjer så att det kan ta vara på sina 

rättigheter och möjligheter fullt ut 

Målen ska uppnås via insatser för att öka kunskap och medvetenhet om 
funktionshinder i samhället. Det har t.ex. organiserats en ADHD-temavecka i 
september 2013. Det ingår också i planerna att få fram europeiska riktlinjer 
och vårdprogram. Mera information kan hittas på www.adhdeurope.eu  
 
Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälso-området tar upp fyra 
huvudområden, inom vilka sektorn arbetar för tillfället: 
 
1. Säkra social trygghet i Norden på en arbetsmarknad i ständig förändring  
2. Fokus på förebyggande insatser  
3. Höja kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst  
4. Främja innovation och forskning 
 
ADHD är med som en del av många typer av nordiskt samarbete, t.ex. i 
samarbetet om funktionshinder eller om utsatta ungdomar. Nordiska 
ministerrådet har dock inte lyft upp samarbetet om ADHD som ett separat 
prioritetsområde under den senaste tiden. 
 
De nordiska social- och hälsoministrarna i Nordiska ministerrådet beslutade 
ett mandat (8 augusti 2013) för en oberoende rapport om hur det nordiska 
hälsosamarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio 
åren. Uppdraget gavs till Bo Könberg, tidigare svensk minister, 
riksdagsledamot och landshövding och är en del av programmet Hållbar 
nordisk välfärd. Rapporten förväntas ha en koncis form med ett antal 
konkreta förslag - i Stoltenberg rapportens anda från 2009.  Bo Könberg har 
diskuterat olika idéer med de nordiska ministrarna under hösten 2013 och 
våren 2014. Därutöver har han haft informella samtal med bl.a. 
parlamentariker, myndigheter, institutioner och organisationer. 
 
Könbergs rapport om ett förstärkt hälsosamarbete i Norden kommer att 
presenteras på ministermötet i Reykjavik den 11-12 juni i år. Det är möjligt, 
att förslagen berör liknande teman som rekommendationen tar upp, vilket 
gör att Nordiska ministerrådet anser att det finns skäl att invänta rapporten. 
 
Mot den bakgrunden föreslår ministerrådet att rapporten sänds till Nordiska 
rådet, med ministrarnas eventuella uttalanden och beslut från ministermötet.  
 
Först därefter anser ministerrådet att rekommendationen kan avskrivas. 
 
 
 


