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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 
lasten ja nuorten ADHD-diagnooseista ja lää-
kehoidosta Pohjoismaissa 

1. Valiokunnan ehdotus 

 
 Hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se hankkii enemmän tietoa ADHD:n lääkehoidon ja psykososi-
aalisen hoidon pitkäaikaisvaikutuksista Pohjoismaissa. 
 
että se laatii Pohjoismaille yhteiset ADHD-diagnoosien ja -hoidon 
suuntaviivat.  
 
että se edistää kansainvälisesti ainutlaatuisen ADHD-tutkimuksen 
käynnistämistä Norjassa syksyllä 2012 ja tutkimustyön asettamis-
ta Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin ja mui-
den maiden käytettäväksi. 

 
että se selvittää syitä Pohjoismaiden välisiin suuriin eroihin 
ADHD:n lääkehoidossa ja että se hyödyntää ja kehittää potilastie-
tojärjestelmiä, jotta voidaan seurata diagnostiikan sekä hoidon ke-
hitystä ja suuntauksia. 

 
että se järjestää pohjoismaisen konferenssin ADHD-diagnooseista 
ja lääkehoidosta. 

2. Taustaa 

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) 
Hyvinvointivaliokunnan jäsenet ovat jo pidemmän aikaa seuranneet erit-
täin huolestuneina lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien ja -lääkehoidon 
huomattavaa kasvua Pohjoismaissa. Samalla on edelleen monia ratkaise-
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mattomia kysymyksiä lasten ja nuorten ADHD-tutkimuksiin ja hoitoon liit-
tyvistä monimutkaisista ongelmista.  
Hyvinvointivaliokunta haluaa valiokuntaehdotuksen avulla korostaa tilan-
teen vakavuutta Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin 
hallituksille ja pyrkiä tuomaan tämän vaativan aihekokonaisuuden asialis-
talle, jotta alalla mahdollisimman pian käynnistetään laajoja lisätoimia.  
 
ADHD:n kuvaus ja siihen liittyvät ongelmat 
Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö eli ADHD on diagnoosi, jolle on tun-
nusomaista ylivilkkaus, impulsiivisuus ja keskittymisvaikeudet laajemmas-
sa määrin kuin on ominaista ikäluokalle. ADHD on potentiaalisesti vakava 
mielenterveysongelma, joka koskee 2–5 prosenttia maailman kouluikäisis-
tä lapsista. Vaikka vanhemmat ilmaisevat huolensa lapsen käyttäytymi-
sestä varhain, kuluu keskimäärin neljä vuotta ennen kuin tutkimukset ja 
hoidot käynnistyvät. Silloin useimmat ovat aloittaneet koulun ja monille 
on kehittynyt huomattavia liitännäisoireita. Liitännäisoireita esiintyy vähin-
tään puolella lapsista, joilla on ADHD. Näistä tavallisimpia ovat käytöson-
gelmat (uhmakkuushäiriö pienillä lapsilla, osittain vakava haastava käytös 
vanhemmilla lapsilla), tunne-elämän häiriöt (ahdistus, masennus) sekä 
kielelliset vaikeudet ja oppimisvaikeudet.  
 
ADHD:n syyksi epäillään pääasiallisesti neurologisia tekijöitä, lisäksi sen 
arvioidaan olevan erittäin periytyvää. Arvion mukaan diagnoosiin liittyy 
useita geneettisiä tekijöitä, joiden yksittäiset vaikutukset ovat lieviä. Muu-
ten on vain vähän tietoa syistä, jotka liittyvät esimerkiksi raskausajan olo-
suhteisiin, biologisiin altistaviin tekijöihin (ympäristömyrkyt, nikotiini, al-
koholi, ravinto), varhaisiin psykososiaalisiin tekijöihin ja siihen, miten ky-
seiset tekijät yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat kehityk-
seen. 
 
ADHD:llä voi olla vakavia vaikutuksia sosiaaliseen kehitykseen ja oppimis-
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Nuoret aikuiset, joilla on ADHD, muodos-
tavat huomattavan osan työkyvyttömistä ja lisäksi heillä on suurempi to-
dennäköisyys päätyä muihin mielenterveyden ongelmiin, päihteiden vää-
rinkäyttöön ja rikollisuuteen. Sen vuoksi ADHD aiheuttaa suuren taakan 
potilaille, omaisille ja koko yhteiskunnalle.  
 
ADHD:n lääkehoito lapsilla ja aikuisilla on yleistynyt huomattavasti viime 
vuosikymmeninä Pohjoismaissa ja länsimaissa yleensä. Äskettäin on jul-
kaistu pohjoismaisten reseptitietokantojen vuoden 2007 lukuihin pohjau-
tuva tutkimusraportti, jonka mukaan ADHD-lääkehoidossa on huomattavia 
eroja Pohjoismaiden välillä. Alhaisimmat luvut olivat Suomessa, jossa 
1,2 tuhannesta asukkaasta sai ADHD-lääkehoitoa, kun taas Islannissa lu-
ku oli kymmenkertainen, 12,5 henkilöä tuhatta asukasta kohti. Lääkehoi-
toa saaneiden osuuksissa on myös suuria alueellisia eroja eri maissa. Nor-
jan potilastietojärjestelmän uusien lukujen mukaan ADHD-diagnoosin saa-
neiden välillä on suuria eroja myös lääneittäin.  
Hyvinvointivaliokunnan mukaan on epävarmaa, onko ADHD-potilaiden 
määrä todellisuudessa kasvussa, vai onko kyseessä terveydenhuoltojär-
jestelmän muuttunut käytäntö. On edelleen epäselvää, miksi ADHD-
diagnooseissa ja -lääkehoidossa on niin suuria kansallisia ja alueellisia 
eroja.  
 
Kaikissa Pohjoismaissa on hyvät potilastietojärjestelmät, joissa on tietoa 
lääkemääräyksistä, diagnooseista ja läheteperusteista. Niiden avulla on 
mahdollista tutkia ja valvoa muutoksia käytännöissä eri Pohjoismaissa. 
 
Diagnoosi ja sukupuolijakauma 
ADHD-diagnoosi on huomattavasti yleisempi pojilla kuin tytöillä. Kliinisissä 
tutkimuksissa ADHD:tä on todettu jopa kymmenellä pojalla yhtä tyttöä 
kohti, kun taas väestöpohjaisissa kartoituksissa sukupuolijakauma on noin 
kolme poikaa yhtä tyttöä kohti. Kliinisten tutkimusten kasvavaa eroa voi-



 
 

 sivu 3 / 7 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1551/välfärd 

Tekijä(t): 
Hyvinvointivaliokunta 

Dnro 12-00075-1 
 
 

daan osittain selittää sillä, että pojilla on yleisemmin selvää häiriökäyttäy-
tymistä ja käytösongelmia ADHD:n lisäksi, minkä vuoksi heidät ohjataan 
helpommin tutkimuksiin. Tytöillä, joilla on ADHD, on useammin enemmän 
keskittymisvaikeuksia ja vähemmän häiriökäyttäytymistä poikiin verrattu-
na, minkä vuoksi heitä ei huomata yhtä helposti. Sukupuolten välisiä eroja 
aiheuttavista syistä on vain vähän tietoa. 
 
Aikuisten ADHD 
ADHD:ta pidettiin pitkään vain lapsilla ja nuorilla esiintyvänä sairautena. 
Tutkimuksia on tehty myös ADHD:n vaikutuksista potilaiden aikuistuessa. 
Noin 60 prosentilla lapsena diagnoosin saaneista on selkeitä oireita aikui-
sena, mutta lisäksi 90 prosentilla on erityyppisiä ongelmia, jotka eivät kui-
tenkaan täytä ADHD-diagnoosin kriteerejä.  Norjalaisen tutkimuksen mu-
kaan noin 30 prosentilla vangeista on tai on ollut ADHD. Kahden uuden 
tutkimuksen mukaan alle 25 prosenttia ADHD-potilaista saa tulonsa taval-
lisesti työstä, kun sama osuus muusta väestöstä on 78 prosenttia.  ADHD-
potilaalla on suurimmat mahdollisuudet saada tavallista työtä, jos hän on 
saanut lapsena ADHD-lääkehoitoa.  Aikuisten ADHD-potilaiden yleisimmät 
liitännäisongelmat ovat masennus (38 %), huumeiden väärinkäyttö 
(28 %) ja alkoholin väärinkäyttö (23 %). ADHD-lääkehoitoa saavien las-
ten määrän kasvu on melko uusi ilmiö, eikä vielä ole tehty seurantatutki-
muksia, jotka osoittaisivat, vähentääkö lääkitys esitettyjä vakavia seuran-
naisvaikutuksia. 
 
ADHD-tutkimus ja -hoito 
ADHD-tutkimuksille ja -hoidolle on olemassa kansallisia ja eurooppalaisia 
virallisia suuntaviivoja ja ohjeistuksia, ja ne ovat melko samansuuntaisia. 
Norjan sosiaali- ja terveyshallitus on vuonna 2005 julkaissut suuntaviivat 
ADHD-diagnooseille ja -hoidolle, ja se on tarkistettu useampaan ottee-
seen. Suuntaviivoissa on seuraavia pääkohtia: 
 

• ADHD-tutkimus sisältää selvityksen oireista (laajuus ja tiheys) ja 
siitä, alentavatko oireet potilaan toimintakykyä tärkeillä elämän-
aloilla. Lisäksi selvitetään, kuinka pitkään oireita on esiintynyt 
(väh. 6 kk) ja milloin ne alkoivat (ennen seitsemän vuoden ikää).  

 
Lisäksi on erittäin tärkeää sulkea pois oireiden mahdolliset muut 
syyt, kuten kehityshäiriöt, autismi, muut mielenterveyden ongel-
mat (psykoosi) tai vakavat psykososiaaliset tapahtumat (hyväksi-
käyttö, laiminlyönti tai jokin muu). Sen vuoksi selvityksen tulee 
olla laaja, ja tietoa tulee kerätä useilta henkilöiltä ja useilla eri 
menetelmillä. Lisäksi tulee selvittää kognitiivista toimintakykyä, 
jotta saadaan selvitettyä erityisiä tai yleisiä oppimisvaikeuksia tai 
kehityshäiriöitä. 

 
• Hoidon tulee perustua todistettuihin menetelmiin. Kaikki hoito tu-

lee aloittaa sillä, että vanhempia, opettajia ja potilasta tiedotetaan 
diagnoosista (psykoedukaatio). Tätä pidetään hoidon osana, ja se 
on osoittautunut myönteiseksi tekijäksi muutosprosessissa. Lisäksi 
useimmat lapset voisivat hyötyä erilaisista psykososiaalisista ja 
käyttäytymiseen suunnatuista toimista, esimerkiksi vanhemmille 
tarjottavasta Parent Management Training -koulutuksesta (PMT). 
Kyseiset toimet lisäävät ennakoitavuutta ja rakennetta lapsen 
elämässä. Toimet soveltuvat kuitenkin erityisesti käytösongelmiin. 
Joidenkin hoitotutkimusten mukaan PMT:n kaltaiset toimet voivat 
vaikuttaa myönteisesti pienten lasten ADHD-oireisiin (alle 7–8-
vuotiaat), kun taas vanhempien lasten kohdalla toimet vaikuttavat 
pääasiassa käytösongelmiin, mutta eivät ADHD:n ydinoireisiin.  

 
• Lääkehoitoa suositellaan (Euroopassa), kun käyttäytymiseen 

suunnatut toimet eivät auta riittävästi. Jos lapsella on erityisen 
vaikeat ADHD-oireet, lääkehoito voi olla ensimmäisenä vaihtoeh-
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tona. Joidenkin lasten tarkkaavaisuushäiriöt ja rauhattomuus ovat 
niin mittavia, ettei käyttäytymiseen suuntautuvia toimia voi hyö-
dyntää. (Yhdysvalloissa lääkehoito on erittäin usein ensisijainen 
valinta ADHD-diagnooseissa.)  
 
Lääkehoidon ei koskaan tule olla ainoa hoitomuoto, ja lisäksi se 
vaatii seurantaa sekä vaikutusten ja sivuvaikutusten tarkkailua. 
Erittäin usein annoksia tulee myös tarkistaa.  

 
Lääkehoito 
Yleisin hoito on keskushermostoa stimuloiva metyylifenidaatti, joka on 
muun muassa Ritalin- ja Concerta-lääkkeiden vaikuttava ainesosa. Metyy-
lifenidaatin vaikutuksista lapsiin, joilla on ADHD, on tehty useita tutkimuk-
sia. Näiden mukaan vähintään 70 prosenttia lapsista hyötyy lääkkeestä, 
sillä se hillitsee ADHD-oireita eli parantaa keskittymiskykyä ja vähentää 
rauhattomuutta ja impulsiivisuutta.  
 
Useat vanhemmat lapset ja nuoret raportoivat itse myönteisistä vaikutuk-
sista. Eräässä laajassa tutkimuksessa vertailtiin eri hoitomuotoja: lääke-
hoitoa tiiviillä seurannalla, erittäin intensiivistä psykososiaalista hoitoa, 
molemmat tekijät kattavaa hoitopakettia ja tavallisia terveydenhuollon 
palveluja. Tutkimus osoitti huomattavasti parempia vaikutuksia lääkehoi-
dosta kuin psykososiaalisesta hoidosta, vaikka se olikin erittäin intensiivis-
tä. Tulokset koskivat vaikutuksia ADHD:n ydinoireisiin. Psykososiaalisella 
hoidolla oli myönteinen vaikutus liitännäisoireisiin kuten käytösongelmiin, 
sosiaalisiin ongelmiin ja oppimisvaikeuksiin.  
 
Puutteellista tietoa lääkehoidon pitkäaikaisvaikutuksista 
Lääkehoidon pitkäaikaisvaikutuksista on kuitenkin vain vähän tietoa. Uu-
det tutkimukset poistavat joitakin huolenaiheita, sillä niiden mukaan lääk-
keet eivät lisää vakavien sydäntautien tai kohonneen verenpaineen toden-
näköisyyttä. Lisäksi on todistettu, että ADHD-lääkkeiden käyttö ei lisää 
äkillisen ja odottamattoman kuoleman todennäköisyyttä. On joitakin viit-
teitä siitä, että joidenkin lasten pituuskasvu hidastuu lääkehoidon aikana 
(enintään yksi senttimetri vuodessa), mutta aikuisikään tultaessa pituus 
näyttää normalisoituneen. Ruokahaluttomuus voi hidastaa painonnousua 
lääkehoidon alkuvaiheessa, mutta ei pidemmällä aikavälillä.  
 
Useat tutkimukset viittaavat siihen, että lapsuudessa lääkehoitoa saaneilla 
on pienempi todennäköisyys päätyä myöhemmin päihteiden väärinkäyttä-
jiksi. ADHD-lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksia oppimiseen, sosiaaliseen 
toimintakykyyn ja mielenterveyteen ei ole dokumentoitu. 
 
Lisätutkimuksen ja tiedonkeruun alueita 
ADHD on potentiaalisesti vakava mielenterveysongelma, joka voi hoita-
mattomana aiheuttaa laajoja seurannaisvaikutuksia. Hyvät, turvalliset ja 
tehokkaat hoitotoimet edellyttävät parempaa tietoa syy- ja seuraussuh-
teista, liitännäisoireiden riskitekijöistä ja kehitysprosesseista. Hyvinvointi-
valiokunta toteaa tutkimusten viittaavan toistaiseksi siihen, että psy-
kososiaaliset toimet soveltuvat ennen kaikkea nuorimmille lapsille, mutta 
että nykyisellään ei ole kehitetty tarpeeksi hyviä menetelmiä ADHD:n tun-
nistamiseksi esikouluikäisillä lapsilla. Hyvinvointivaliokunta pitää välttä-
mättömänä, että saadaan enemmän tietoa ADHD:n varhaisista tunnus-
merkeistä, jotka poikkeavat pienten lasten tavanomaisesta korkeasta ak-
tiivisuudesta.  
 
Tarvitaan myös lisätutkimusta esiintyvyyden ja hoidon eroista kansallisesti 
ja maiden välillä. Pohjoismailla on taloudellisia ja kulttuurisia yhtäläisyyk-
siä, eikä ole syytä uskoa, että perimässä olisi huomattavia eroja, jotka se-
littäisivät suuria alueellisia eroja.  Lisäksi tarvitaan tutkimusta syistä diag-
noosin ja hoitoa saavien määrän kasvuun.  
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Hyvinvointivaliokunta korostaa sen tärkeyttä, että diagnoosi ja hoito an-
netaan oikeille lapsille ja nuorille (aikuisille) eikä henkilöille, joilla ei ole 
ADHD:tä ja joiden oireet liittyvät muihin syihin, joihin tarvitaan toisenlais-
ta hoitoa.  
Tietoa sekä lääkehoidon että psykososiaalisen hoidon pitkäaikaisvaikutuk-
sista voidaan kerätä Pohjoismaiden potilastietojärjestelmien pohjalta.  
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä tarvitaan kipeästi lisätietoa ydinoireiden 
vaikutuksista ja liitännäisoireiden kehityksestä pitkällä aikavälillä, mahdol-
lisista pitkän aikavälin sivuvaikutuksista sekä vaikutuksista sosiaaliseen, 
akateemiseen ja työelämän toimintakykyyn.  
 
Norjalainen ADHD-selvitys Äiti ja lapsi -tutkimuksessa (MoBa)  
Norjassa on meneillään laaja ADHD-tutkimushanke, joka saattaa vastata 
moniin kysymyksiin ADHD:stä. Vuonna 2007 käynnistynyt hanke on maa-
ilmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä se pohjautuu väestötutkimukseen, 
kun taas useimmat ADHD-tutkimukset perustuvat kliinisiin otoksiin.  Han-
ke kytketään prospektiiviseen tietoon äidistä ja lapsesta ennen syntymää 
lähtien, eli siinä kerätään tietoa tapahtumista jo ennen kuin tiedetään 
mahdollisesta sairaudesta. Useimmat tutkimukset liittyvät retrospektiivi-
seen tietoon eli muistikuviin pohjautuvaan tietoon sairauden ilmenemisen 
jälkeen. Lisäksi kerätään säännöllistä tietoa äidistä ja lapsesta syntymän 
jälkeen, ja lapselle ja molemmille vanhemmille tehdään myös biologisia 
kokeita (mikä mahdollistaa tutkimuksen sairauden syistä).  
 
Kyseinen The Norwegian longitudinal ADHD Cohort Study -tutkimus 
(ADHD-tutkimus) on väestöpohjainen seurantatutkimus, jonka tavoitteena 
on hankkia ADHD:n syihin, etenemiseen ja varhaisiin oireisiin liittyvää 
diagnoosien, toimien ja hoitomenetelmien kehittämiseksi välttämätöntä 
tietoa. 
 
Hanke toteutetaan Norjan kansanterveyslaitoksen (FHI) ja Oslon yliopisto-
sairaalan (OUS) yhteistyöhankkeena. Hanke pohjautuu norjalaiseen Äiti ja 
lapsi -tutkimukseen (MoBa). MoBa on väestötutkimus, jossa seurataan 
noin 108 000 raskautta syntymään asti ja edelleen lapsen kasvaessa. Mo-
Ba-tutkimuksessa äiti ja isä vastaavat kyselylomakkeessa kysymyksiin it-
sestään ja lapsesta tiettyinä ajankohtina raskauden aikana ja syntymän 
jälkeen. Tiedot kattavat muun muassa fyysisen ja psyykkisen terveyden, 
ruokavalion ja ravitsemuksen, psykososiaaliset olosuhteet sekä sosioeko-
nomiset tekijät. Lapsen kohdalla on tietoa myös kehityksestä, käyttäyty-
misestä ja temperamentista. Isät osallistuvat 80 prosentissa tapauksista. 
Äidistä, isästä ja lapsesta otetaan verikokeita, äidiltä otetaan virtsanäyt-
teitä ja lapselta otetaan näyte maitohampaista noin seitsemänvuotiaana. 
 
ADHD-tutkimukseen otetaan MoBa-tutkimuksen lapsia heidän täyttäessä 
kolme vuotta ja tällä hetkellä on koottuna 1 200 lapsen perusteelliset klii-
niset tutkimukset. Suunnitelmissa on seurata näitä lapsia syksystä 2012 
lähtien, jolloin he täyttävät kahdeksan vuotta. Näin monen lapsen seuran-
tatutkimus voi osaltaan lisätä tietoa ADHD:n ja muiden mielenterveyshäi-
riöiden varhaisista tunnusmerkeistä lapsilla. Lisäksi hanke voi myös tarjo-
ta lisää ja objektiivisempia kriteerejä ADHD:n selvittämiseksi ja diagno-
soimiseksi nuorella iällä.  
 
Hankkeessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 
 
1. Syyt ja riskitekijät  

• raskauden aikaisten tekijöiden keskinäiset vaikutukset (alkoholin 
käyttö, tupakointi, ympäristömyrkyt) ja ADHD:n ilmeneminen lap-
sella 

• vanhempien ADHD-oireiden ja muiden mielenterveyden häiriöiden 
merkitys 
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• lapsen varttumisen aikaisten psykososiaalisten tekijöiden merkitys 
ADHD:ssa 

• perimän ja ympäristötekijöiden välinen yhteys ADHD:n ilmenemi-
sessä 
 

2. ADHD:n ja muiden toimintakyvyn alueiden välinen yhteys varhaisessa 
kouluiässä: kielelliset ja oppimisvaikeudet, tiedollinen ja sosiaalinen 
toimintakyky  

 
3. eteneminen varhaisesta lapsuudesta lähtien, varhaisten oireiden tai 

ongelmien merkkien tunnistaminen 
 

4. Yhteystutkimukset, joissa valvotaan ADHD:n esiintyvyyden ja hoidon 
seurantaa sekä pidemmän aikavälin suuntauksia. ADHD-tutkimuksen, 
Norjan potilastietojärjestelmän ja Norjan kansallisen reseptitietokan-
nan välinen yhteys mahdollistaa sen, että voidaan tutkia tunnusomai-
sia piirteitä diagnoosin saaneiden lasten ja niiden lasten välillä, jotka 
eivät ole saaneet diagnoosia, mutta joilla on huomattavia oireita. Li-
säksi voidaan tarkastella lääkehoitoa saavien lasten luonnollista kehi-
tystä ja verrata sitä niiden lasten kehitykseen, jotka eivät saa lääke-
hoitoa tai saavat mahdollisesti muuta hoitoa. 

 
5. menetelmien kehittäminen ADHD:n ja muiden mielenterveyden on-

gelmien selvittämiseksi ja diagnosoimiseksi esikouluiässä sekä mata-
lan kynnyksen seurantamenetelmien kehittäminen lapsille, joilla on 
huolestuttavia oireita 

 
6. pidemmän aikavälin tulos: tietoa suhteessa päihteiden käyttöön ja 

väärinkäyttöön sekä koulumenestykseen ja koulutukseen 
 
Hanke on ainutlaatuinen, sillä se pohjautuu MoBa-väestötutkimukseen. 
Tämän ja säännöllisesti tehtävien perusteellisten kliinisten tutkimusten 
vaikutuksesta tutkimus on ainoa tutkimus, joka sisältää näin laajaa tietoa 
psyykkisestä terveydestä ja kehityksestä, somaattisesta terveydestä, ruo-
kavaliosta ja ravitsemuksesta, biologisista kokeista jo ennen syntymää ja 
sekä vanhempien että lasten osalta.  
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä tällainen hanke voisi tuoda merkittävää 
pohjoismaista hyötyä suhteessa lukuisiin vastaamattomiin kysymyksiin, 
joita ADHD herättää yksittäisille ihmisille, perheille ja koko yhteiskunnalle. 
 
Hankkeita muissa Pohjoismaissa 
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on useita lasten seurantatut-
kimuksia, joissa on mahdollista tutkia myös ADHD:tä. Nämä ovat pääasi-
assa Norjan tutkimusta pienimuotoisempia tai aineisto ei ole yhtä laaja.  
 
Tanskassa on Norjan MoBa-tutkimusta vastaava The Danish National Birth 
Cohort -tutkimus (DNBC). DNBC kattaa 100 000 raskautta ja siinä seura-
taan äitiä ja lasta raskauden ajan ja syntymän jälkeen kyselylomakkeen 
avulla. Äidistä otetaan myös verikokeita raskauden aikana ja lapsesta syn-
tymän yhteydessä. Hanke on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita 
ADHD:stä. Tiettävästi DNBC-tutkimuksen lapsista ei ole tehty kliinisiä seu-
rantatutkimuksia. Mielenterveydestä on suppeampaa tietoa, mutta DNCB 
on tärkeä tutkimus, sillä sen tulokset voidaan pidemmällä aikavälillä kyt-
keä erityyppisiin potilastietojärjestelmiin ADHD:n syitä tutkittaessa.  
 
Hyvinvointivaliokunta korostaa, että kaikissa maissa on hyvät potilastieto-
järjestelmät, jotka mahdollistavat ADHD-lähetteiden, -diagnoosien ja -
hoidon seurannan. On tärkeää käynnistää alan laajoihin tutkimuksiin poh-
jautuvaa pohjoismaista yhteistyötä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä 
pohjoismainen hyöty terveyspoliittisten päätösten pohjaksi. 
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3. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se hankkii enemmän tietoa ADHD:n lääkehoidon ja psykososi-
aalisen hoidon pitkäaikaisvaikutuksista Pohjoismaissa. 
 
että se laatii Pohjoismaille yhteiset ADHD-diagnoosien ja -hoidon 
suuntaviivat.  
 
että se edistää kansainvälisesti ainutlaatuisen ADHD-tutkimuksen 
käynnistämistä Norjassa syksyllä 2012 ja tutkimustyön asettamis-
ta Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin ja mui-
den maiden käytettäväksi. 

 
että se selvittää syitä Pohjoismaiden välisiin suuriin eroihin 
ADHD:n lääkehoidossa ja että se hyödyntää ja kehittää potilastie-
tojärjestelmiä, jotta voidaan seurata diagnostiikan sekä hoidon ke-
hitystä ja suuntauksia. 

 
että se järjestää pohjoismaisen konferenssin ADHD-diagnooseista 
ja lääkehoidosta. 
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