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ADHD-database - Status
• Startede i 2013

• Indtil 2020 udelukkende proces-indikatorer og 

BUP (0-18 år)

• Nu udvidet med voksne 

• Inkluderer privatklinikker og 

speciallægepraksis

• Implementeret behandlingsindikatorer

• På vej mod resultatindikatorer



Hvorfor ADHD-database?
• Voldsom stigning i antal personer med ADHD

– Prævalens – 2-3% af børn (min ½ fortsat 
behandlingskrævende i voksenalder)

• Eksplosion i anvendelse af central-stimulerende
medicin

• Dårlig prognose

– Misbrug

• Alkohol - 5 x hyppigere (kvinder ↑)

• Andet misbrug – 7 x hyppigere (kvinder ↑)

– MMR (mortality rate ratio) er 2,07 (Dalsgaard et al., 2015)

– Øget somatisk og psykiatrisk sygelighed



ADHD-database; indikatorer



Behandlingsindikatorer

• Indførelse af ”ADHD-behandling, start”

– Nævner i ny population af ptt i behandling

• Beh.indikator (klinik/LPR)

– Netværksmøde 

– Psykoedukation

– Medicin (CS, ATX, GFZ)



”Voksen” databasen (i proces)

Valgte indikatorer for ADHD 18+ år:

• Andelen af patienter, der har modtaget psykoedukation

• Andelen af patienter, der er tilbudt psykoterapi

– (1) Relevans vurderet (ny nævner), (2) Tilbudt terapi 

(tæller)

• Andelen af patienter, hvor de sociale støttebehov er 

vurderet ZZV005C ('vurdering vedr. sociale støttebehov') eller ZZ0150BX (‘social 

udredning‘)

• Andelen af ptt. med indløst recept på ADHD-medicin



Resultat-indikator

Folkeskolens afgangsprøve

• 84 % af årgang går op og får mindst 

gennemsnittet 2 i dansk og matematik.

– Får man mindst 2 i dansk og matematik, har man 

bedre chance for at få en ungdomsuddannelse. 

• Hvad er tallet for unge med ADHD diagnose? 
(Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2019)

• 47,9 %
– 44% af 18-årige med ADHD ikke er i gang med en ungdomsuddannelse

– 63,7% af 25-årige med ADHD ikke har fuldført en ungdomsuddannelse

• Ny resultat-indikator:

– Andel bestået folkeskole afgangseksamen



PRO Patient-Rapporteret Oplysninger

• ADHD-RS

• SDQ (impairment scale) ??

• QoL ??

• ????
–Reg. Nordjylland starter med AmbuFlex
– AmbuFlex vil udarbejde en softwareløsning til de PRO(M), som 

ADHD databasen har valgt. 

– Fordelagtigt at andre regioner bakker op om indstilling af ADHD 
til AmbuFlex‘s fælles regionale arbejde. 

– Regionerne finder deres data-indsamlingsløsninger – klinisk 
adgang.

– Data samles i RKKP til årsrapporter.


