
Børn og unge  med 

ADHD i Danmark

Lene Buchvardt



Hyppigste diagnose

3-5 % af børnene i Danmark har ADHD

ADHD er den hyppigste diagnose der stilles på børn og unge i 

det psykiatriske hospitalsvæsen 

Sundhedsdatastyrelsen,  2018



Flere drenge end piger

 I kliniske studier: 6-7 drenge for hver pige

 I befolkningsstudier kun 3-4 drenge for hver pige

Det betyder, at færre piger identificeres og diagnosticeres

Søren Dalsgaard, 2016



0-17årige børn med mindst et køb af medicin

Sundhedsdatastyrelsen

2007 - 2016



Ca. 1,3 % af alle børn får medicin for ADHD

Sundhedsdatastyrelsen

2007 - 2016



Antal børn og unge med 

ADHD under 18 år fordelt 

på kommuner

Sundhedsdatastyrelsen 2016



Geografi, køn og

social status 

spiller en rolle

POLITIKEN, 23.10.17
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Også andre psykiske vanskeligheder

• Op mod 80 % af børnene med ADHD har også andre psykiske

vanskeligheder og opfylder kriterierne for en eller flere psykiatriske diagnoser

• Omkring 25 % af børn og unge med ADHD har indlæringsvanskeligheder i

skolen. De kan enten have svært ved at læse, svært ved matematik eller

andre problemer med indlæringen

Per Hove Thomsen, “Kort og godt om ADHD, 2015



Ca. 1,3 karakterpoint lavere ved 
folkeskolens afgangseksamen

Karaktergennemsnit på 7-trinsskalaen 

ved folkeskolens afgangseksamen for 

børn, der gik ud af 9. klasse 

i 2002-2011

Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2015



Klarer sig dårligere i uddannelsessystemet

Kun 19% påbegynder en ungdomsuddannelse

2,5 års kortere uddannelse

Capacent, ”Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap” 2009

Rachel G. Klein, PhD et al, Clinical and Functional Outcome of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 33 years later, 2012



Børn med ADHD og venskaber

 Børn med ADHD har forhøjet risiko for at opleve konflikter i skolen med kammeraterne og med 
lærerne

 Det er sværere for børn med ADHD at finde venner, de er mindre vellidte på grund af deres 
adfærd, og de har sværere ved at blive accepteret, sammenlignet med andre børn

 De er generelt mindre sammen med jævnaldrende, og det påvirker udviklingen af deres sociale 
kompetencer. 

 De har større risiko for at blive mobbet

SFI, ”Børn med funktionsnedsættelser og deres familier”, 2011



Risiko for anbringelse

Anbragte børn er mere end fem gang så tilbøjelige til at være 

diagnosticeret med ADHD

Rockwool Fondens Forskningsenhed, ”Medicinsk behandling af ADHD sænker risikoen for, at børn bliver anbragt uden for hjemmet”, 2015



Større risiko for vold og seksuelle overgreb

 I gruppen af børn med handicap på 7-18 år er børn med ADHD den gruppe, 

der oftest rammes af vold

 De har 90 % højere risiko for at blive ofre for vold end deres jævnaldrende, 

når der tages højde for andre belastende faktorer i deres liv

 De har også op mod 90 % højere risiko for seksuelle overgreb 

sammenlignet med deres jævnaldrende med samme belastninger

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, ”Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”, 2017 



ADHD og misbrug

Talrige studier dokumenterer en øget risiko for alle typer af misbrug

Alkoholmisbrug: 60-70% øget risiko

Cannabis misbrug: 120-170% øget risiko

Andet/blandet stofmisbrug: 100-140% øget risiko

Dansk studie af børn født 1990-2003 (N=729,560) (Ottosen et al. 2016)



Unge med ADHD og kriminalitet

 30-50 % med ADHD har i løbet af deres ungdom og tidlige voksenalder været 

involveret i kriminalitet, haft kontakt med politiet, været arresteret flere gange 

eller er dømt for noget kriminelt

- vs. 10-12 % i kontrolgruppen

Søren Dalsgaard, ”Et liv i Kaos”, 2011



ADHD og seksualitet

Et opfølgningsstudie ved gns. 21. leveår viste bl.a., at de unge med ADHD havde:

 Tidligere seksuel debut – gns. 1 år tidligere 

 Havde haft mange flere skiftende seksualpartnere – 13 vs. 5

 Hyppigere manglende/inkonsekvent brug af prævention – 25% vs. 10%

 Hyppigere været ”part” i en graviditet – 38 vs. 4%

 Hos drengene: 33% vs. 3%

 Hos pigerne: 68% vs. 17% 

Barkleyet al. 2006, Floryet al. 2006, Hosainet al. 2012, Hozaet al. 2013).



ADHD og seksualitet 

Et dansk studie viste, at kvinder, der havde ADHD, hyppigere havde fået foretaget

en provokeret abort end kvinder uden ADHD

Ca. 60% vs. 18%

Bro et al. 2015



Øget risiko for skilsmisse

Næsten 50% øget risiko for, at forældrene er skilt før barnet med ADHD 

bliver 8 år

William E. Pelham, Jr., Ph.D.” Journal of Consulting and Clinical Psychology” Oct 2008.



ADHD og ulykker

ADHD er associeret med øget risiko for:

 Ulykker og skadestuebesøg – især frakturer, men også læsioner og kranietraumer

 Trafikuheld

Dalsgaard S, Leckman JF, Mortensen PB, Nielsen HS & Simonsen M, 2015



Børn og unge med ADHD har 

behov for særlig opmærksomhed

Meget skal gøres for at styrke og støtte børn og unge med ADHD, så 

risikoen, for at de kommer ud i de uhensigtsmæssige og farlige situationer, 

mindskes.

 Der er fortsat behov for at udvikle nye behandlingsmetoder og at tilbyde 

fleksible indsatser individuelt tilpasset barnet, den unge og familien med 

ADHD. 


