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Høringssvar Til: Sundhedsstyrelsen 

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Opdateret anbefaling vedr. forældretræning til 
børn og unge med ADHD” 

Dansk Selskab for Fysioterapi har med interesse læst Sundhedsstyrelsens udkast til opdateret 
anbefaling vedr. forældretræning til børn og unge med ADHD.  

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

Høringssvaret leveres på vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) i samarbejde med Dansk 
Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og kvitterer for et solidt arbejde og har kun 3 kommentarer 
til høringsudkastet. 

Bemærkninger til opdateringen 

1. Overordnet er opdateringen af anbefalingen om forældretræning en hensigtsmæssig og 
god tilføjelse.  

Særligt bemærkes relevansen af at der er fokus på andre tiltag end farmakologiske, når det 
omhandler så ung en gruppe af patienter. 

2. Det fremgår af anbefalingen, at diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse, som anvendes i det 
danske diagnosesystem, først stilles når barnet er 6 år. 

Vi sætter pris på at det tydeligt fremgår i anbefalingen at diagnosen først anvendes fra 6-års 
alderen. 

3. I opdateringen anbefales at tilbyde forældretræning til familier med børn fra 3 år. 

Baggrunden er at børn i den alder kan have ADHD lignende symptomer, som kan 
begrænses ved tidlig indsats, hvilket er et godt argument som understøttes med klinisk 
evidens. 

Det forudsætter dog at gruppen af børn i alderen 3 til 6 år med ADHD-symptomer kan 
defineres. Hvis ikke denne definition er tydelig, kan det potentielt medføre risiko for at 
anbefalingen tolkes forskelligt og at familierne ikke får ensartede tilbud om 
forældretræning.  

Vi foreslår derfor at det i anbefalingen præciseres hvordan gruppen af børn i alderen 3 til 6 
år med ADHD lignende symptomer defineres.  

Vi håber, at arbejdsgruppen og Sundhedsstyrelsen finder kommentarerne i høringssvaret 
anvendelige at arbejde videre med i kvalificeringen af retningslinjen. 

Såfremt der er opklarende spørgsmål eller yderligere behov, er vi naturligvis behjælpelige 
hermed. 

 

På vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi 

 

Gitte Arnbjerg 

Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi 


