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Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

 

Generelle kommentarer, 

nye/reviderte anbefalinger i 

retningslinje 

 

Legeforeningen mener det er viktig at barn som henvises til BUP avklares somatisk hos fastlegen før 

henvisning, for å utelukke somatisk grunn til symptomene for henvisning. Det er imidlertid viktig at lege i 

spesialisthelsetjenesten gjennomfører en barnepsykiatrisk legeundersøkelse som en del av utredningen av 

ADHD, og at dette ikke settes til fastlege. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri står med sin kompetanse 

i en særstilling til å gjøre den differensialdiagnostiske vurderingen opp mot somatiske og psykiatriske 

forklaringer på pasientens symptombilde, til å gjøre en helhetlig psykiatrisk vurdering av pasienten, samt til 

vurdering av samspill. Det er viktig at spesialist i barne- og ungdomspsykiatri deltar i utredning og 

diagnostisk vurdering da det er sannsynlig at vedkommende kan få en sentral rolle i videre oppfølging av 

pasienten. 

Legeforeningen mener at barn og ungdommer som henvises til BUP bør få en bred basisutredning som tar 

høyde for at psykiatriske symptomer hos barn og unge kan være uspesifikke og ha mange forskjellige 

årsaksforklaringer. Det er viktig at et pakkeforløp for ADHD ikke fører til at man overser andre tilstander 

eller feildiagnostiserer fordi man for raskt spisser utredningen mot ADHD. 

Dersom et barn utredes og ikke oppfyller diagnostiske kriterier for ADHD, er det viktig å vurdere om barnet 

oppfyller kriterier for en annen psykiatrisk diagnose, eller om det har vansker som gjør at det skal ha 

diagnoser på andre akser. I begge tilfeller kan barnet ha behov for videre tiltak og oppfølging fra 

spesialisthelsetjenesten eller i kommunen.  



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

Legeforeningen ønsker at informasjon rettet mot fastleger er lett tilgjengelig og helhetlig. Det kan godt 

lenkes til andre veiledere og retningslinjer, men det bør komme fram i teksten hva hovedpoenget i aktuell 

lenke er. Det er ønskelig at det fremgår tydeligere hva som er forventet av fastlegen i retningslinjen. 

Legeforeningen ønsker spesielt å påpeke at fastlegen forholder seg til svært mange retningslinjer i sin 

arbeidshverdag, og det er ønskelig med kortversjoner av pakkeforløp og retningslinjer. 

 

I retningslinjen står det at det er forventet at fastlege tar med somatisk status i henvisning. Av erfaring vet vi 

at det kan variere hva fastlege og spesialisthelsetjenesten legger i dette. Legeforeningen foreslår at det 

spesifiseres i retningslinjen hvilke undersøkelser som inngår som et minimum, og forslag til eventuelle 

tilleggsundersøkelser som kan vurderes av fastlege ved behov. Dersom utredning i spesialisthelsetjenesten 

senere medfører behov for ytterligere somatiske undersøkelser, bør dette gjøres av ansvarlig lege i 

spesialisthelsetjenesten. Den som stiller indikasjon for undersøkelse eller prøver bør undersøke eller 

rekvirere prøver, og vurdere svaret selv. Alt dette er viktig for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. 

 

Dersom det er startet opp medikamentell behandling, bør det ved utskriving foreligge skriftlig plan for 

anbefalte kontroller, inkludert vurdering ved eventuell dosejustering og seponering. Dette bør tydeliggjøres. 

 

Under Praktisk - slik kan anbefalingene følges beskrives hva tilbakemelding etter utredning for 

ADHD/hyperkinetisk forstyrrelser bør inneholde. Det står at kontrolltime bør vurderes. Sentralstimulerende 

medikamenter har mange bivirkninger og indikasjonen må kontinuerlig være tydelig og revurderes. Vi 

ønsker at pakkeforløp også skal inkludere årlige kontrolltimer. Det bør tydeliggjøres i retningslinjene at det 

ønskes klare retningslinjer. For barn som har gjennomgått grundig utredning og diagnostisering og hvor det 

f.eks. er behov for individuell plan, kan retningslinjene gi føringer for hvordan overføring fra 



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten bør foregå. Vi har stor tro på samarbeidsmøter hvor 

pasient/pårørende og lege kan møte spesialisthelsetjenesten. 

 

Under avsnittet «ADHD og samtidige tilstander» nevnes det eksempler på samtidige tilstander der «misbruk 

av rusmidler» er et eksempel. Legeforeningen mener at også «misbruk av legemidler» bør stå som et eget 

punkt da ADHD-pasienter ofte misbruker legemidler som en del av selvreguleringen.  

Legeforeningen ønsker å bemerke at det er vist stor geografisk variasjon i forekomst av ADHD-diagnoser i 

Norge, https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e041698. Ett av spørsmålene som stilles er om det skyldes 

over- eller underbehandling. Foreløpig vet man lite om årsakene, men det er iverksatt forskning, 

https://www.uib.no/med/144212/store-geografiske-adhd-forskjeller-skal-under-lupen. Legeforeningen 

anbefaler at retningslinjen og pakkeforløp eventuelt justeres når forskningsresultatene foreligger. 

Det er positivt at pakkeforløp og retningslinjer blir mer strømlinjeformet, noe som trolig kan bidra til mindre 

geografisk variasjon, Vi ønsker imidlertid å påpeke viktigheten av at pakkeforløp og retningslinjer ikke bidrar 

til overdiagnostisering og overbehandling. Legeforeningen etterlyser i den forbindelse et større fokus på 

avdiagnostisering i foreliggende utkast til pakkeforløp og retningslinjer. 

Retningslinjen mangler utfyllende anbefalinger for oppfølging etter utskriving fra BUP og for evt revurdering 

av diagnose. Ved behov for revurdering av diagnose der pasienten er relativt symptomfri, har ikke 

pasienten rett til helsehjelp ut fra prioriteringsveileder. Her mangler det vurderinger.  

Kommentarer til  

«Metode og prosess" i 

retningslinjen 

Metode og prosess for utvikling av retningslinjen er relevant, men kan kortes ned. Vi foreslår at språket 
presiseres noe. Det kan tenkes at avsnittet om brukermedvirkning bør konkretiseres. 
 

https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e041698
https://www.uib.no/med/144212/store-geografiske-adhd-forskjeller-skal-under-lupen


 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

 Retningslinjens rettslige stilling, inkludert henvisning til andre dokumenter, støttes slik det står skrevet. 
 
Andre kommentarer: 
 
Eksempel: ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse er en risiko for utvikling av rusmiddelproblemer. En mer presis 
formulering kunne vært som følger: ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse utgjør/innebærer en risiko for utvikling 
av rusmiddelproblemer. 
 
Under punktet “Målsetting og målgrupper” står det skrevet følgende:  
I Norge er det et mål at befolkningen skal sikres god tilgang på helse- og omsorgstjenester uavhengig av 
bosted, alder og kjønn. Tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre og involvere brukerne, og de 
skal være samordnet og preget av kontinuitet. 
 
Vi foreslår at punktet kuttes frem til følgende setning": 
Et mål for revisjonen i 2021 har vært en likere og mer effektiv utredningspraksis for barn og unge på tvers 
av ulike klinikere og regioner i Norge. 
 
 

Generelle kommentarer til 

kapittel om ADHD og andre 

nevroutviklingsforstyrrelser i 

pakkeforløpet  

Teksten er god og gir en grundig gjennomgang av de momenter som beskrives. Vi ønsker en tydeliggjøring 
av hvilke momenter som skal inn i en retningslinje versus hvilke momenter som passer bedre i 
pakkeforløpsbeskrivelsen. Et forslag kunne være at retningslinjen beskriver oversiktlig, men grundig hva 
som skal gjøres av utredning og behandling, og at pakkeforløpet beskriver måter å sikre at retningslinjen 
følges innenfor de frister som myndighetene setter. Per nå må man lese begge dokumenter for å oppnå 
god oversikt.  
 
ADHD er trolig et hyppig forekommende fenomen i allmennpraksis, og det er vesentlig å øke kompetansen 
til fastleger/skolehelsetjenesten/psykiatrisk personell på dette feltet. Dette gjelder både for å sikre at de som 



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

har tilstanden utredes og tilbys adekvat behandling, og for å unngå at tilstander som skal håndteres på 
annet vis presses inn i en ADHD utredning. Utkast til retningslinje og pakkeforløp vil trolig bidra til dette. 
 

Kommentarer til koding i 

pakkeforløpet 

Det er forståelig at myndighetene ønsker å vite hva psykisk helsevern gjennomfører av de utredninger og 
behandlinger som er nedfelt for eksempel i nasjonale retningslinjer, og vi antar at på denne bakgrunn er det 
myndigheters oppfatning at koding er nyttig. 
 
Det er likevel grunn til å påpeke at all koding som ikke anses som absolutt nødvendig for å sikre dette 
formål bør unngås. Videre bør koding utføres av annet personell enn klinikere.  
 

Kommentarer til "Om ADHD 

og andre 

nevroutviklingsforstyrrelser-

kapitlet" 

 

Kapittel 1, retningslinjen  

Henvisning, utredning og 

tilbakemelding 

 

Anbefaling 1: Fastlege og 

andre som henviser bør følge 

beskrivelse i pakkeforløpene 

for psykiske lidelser ved 

henvisning av barn, unge og 

voksne med mulig ADHD til 

En fastlege/andre som forholder seg til denne anbefalingen bør få enkel oversikt over alt som skal være 
med, og en tilleggsliste med hva som kan tas med dersom det anses som nødvendig. Det kan tenkes at det 
å bli henvist til et annet dokument, kan løses på en annen måte. Erkjennelsen av at det er ressurskrevende 
å forholde seg både til retningslinje og pakkeforløp er en klart formildende faktor, men vi er ikke enig i at 
nedsatt brukervennlighet for henviser oppveies av de mulige fordeler. 
   
 



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

spesialisthelsetjenesten. 

Inkluder alltid somatisk 

anamnese og status i 

henvisningen og legg ved 

relevant tilleggsinformasjon. 

Anbefaling 2: En utredning av 

ADHD hos barn og unge i 

spesialisthelsetjenesten bør 

inkludere kartlegging og 

dokumentasjon av pasientens 

psykososiale, 

utviklingsmessige, somatiske 

og psykiatriske historie og 

status, samt pasientens styrker 

og interesser  

Retningslinjen bør angi hvilke metoder og instrumenter som skal brukes i en slik utredning. At utredningen 
må være omfattende nok og inneholde «psykososiale, utviklingsmessige, somatiske og psykiatriske historie 
og status, samt pasientens styrker og interesser» vil de aller fleste klinikere være kjent med, dette er 
generelle føringer ved utredning av alle psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten. Det vil være nyttig om 
man får en liste som inneholder hvilke metoder og instrumenter som må anvendes, og en tilsvarende føring 
for andre instrumenter som kan være nyttige. 
 
Under «Praktisk» på anbefaling 2 er det ønskelig at det står eksplisitt om kartlegging av bruk av legemidler 

evt misbruk av legemidler og rusmidler, eksempelvis under kapittel om «Andre aktuelle undersøkelser».  

 
 

Anbefaling 3: Pasienter som 

blir utredet for ADHD bør få en 

vurdering av 

differensialdiagnoser og 

eventuelle samtidige tilstander. 

Kapittelet er grundig, men bør gjennomgås med sikte på å kutte ned på unødvendige formuleringer. Det bør 
inntas hvilke konkrete instrumenter som skal/bør brukes i kartleggingen. 
 
 

Anbefaling 4: Kriterier fra DSM-

5 bør brukes i diagnostisering 

Kapittelet kunne beskrevet bakgrunnen for denne konkrete evalueringen, og det kunne være nyttig om ICD 
11 kriteriene som vel løser noen av de problemene som ICD 10 har vært beheftet med, var nærmere gjort 



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

av ADHD i Norge, selv om det 

skal kodes etter ICD-10 

rede for, eventuelt som en tabell som viser DSM V, ICD 10, ICD 11 kriteriene opp mot hverandre. Innføring 
av ICD 11 må vel antas å skje også i Norge i denne retningslinjens levetid. 
 

Anbefaling 5: Tilbakemelding 

etter utredning for ADHD bør 

inneholde informasjon om 

eventuell diagnose, samtidige 

eller alternative tilstander, 

funksjonsvansker i hverdagen, 

støtteordninger og tiltak, samt 

pasientens sterke sider. 

Støttes slik det er beskrevet. 

Kapittel om utredning av 

ADHD og andre 

nevroutviklingsforstyrrelser i 

generelt pakkeforløp, 

psykiske lidelser, barn og 

unge 

 

Innledningstekst 
 

Godt innhold, men bør gjennomgås for å unngå overlapping. 

Kompetanse Under punktet om differensialdiagnostikk, innledes det som følger: Legeundersøkelse enten i 

spesialisthelsetjeneste eller hos fastlege kan avdekke tilstander som bidrar til eller forklarer ADHD-



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

symptomer, som bivirkning av legemidler, misbruk av rusmidler, ernæringsmessige mangeltilstander, 

epilepsi, progredierende sykdommer lidelser, uoppdagede metabolske lidelser, søvnlidelser 

Vi forslår at denne setningen innledningsvis omformuleres til «Barnepsykiatrisk legeundersøkelse bør 

gjennomføres i spesialisthelsetjenesten for å avdekke tilstander som bidrar til eller forklarer ADHD-

symptomer» 

 
 

Organisering av utredning 

Vi anbefaler at dette punktet presiseres noe. Det anbefales intensivert teamutredning, men her mangler 
informasjon om hva dette konkret innebærer. 
 

Vedrørende underpunktet "Praktisk – slik kan anbefalingen følges" 

Samtale med barnet/ungdommen: Formulering bør endres fra «om mulig» til “bør gjennomføres”. 

Vedrørende underpunktet om evnetest. 
Det kan tydeliggjøres at en evnetest bør gjennomføres. Det bør dokumenteres i journal dersom den ikke 
gjennomføres. 

 

Utredningsplan og dialog med 

barn og foreldre 
Samtale med foreldre: Slik det står beskrevet nå, kan det tolkes dithen at man kun trenger å snakke med 

foreldrene én gang, dvs. i oppstarts samtalen. Dette fremstår noe uklart og bør omformuleres.  



 

 

 

Innhold i 
retningslinjen/pakkeforløp: 

 

Høringsinstans sine kommentarer: 

 

Utredningskomponenter 

Legeforeningen mener at alle barn og ungdommer som henvises til BUP, bør avklares somatisk. Ved en 

utredning av ADHD bør barnepsykiatrisk legeundersøkelse gjennomføres, og den bør gjennomføres av 

spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. 

Tilbakemelding etter utredning Støttes slik det er beskrevet. 

 

 


