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Høringssvar fra DASYS vedr. Forløbsprogram for børn og unge med ADHD
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden
for at afgive høringssvar. Vores bemærkninger til materialet er primært ud fra i et uddannelsesmæssigt
perspektiv.
Bemærkninger til høringsmaterialet
Vi har gennemlæst "Forløbsprogram for børn og unge med ADHD". Det er vores vurdering, at det er et
vigtigt og godt initiativ, at der er udarbejdet et overordnet forløbsprogram for børn og unge med ADHD.
Primært fordi formålet er at sikre og understøtte regioner, kommuner og almen praksis’ samarbejde om en
sammenhængende og koordineret indsats for børn og unge med ADHD.
Det fremgår tydeligt, at forløbsprogrammets anbefalinger er udarbejdet på baggrund af eksisterende viden,
samt den viden og erfaring som kommer fra de fagpersoner og tværfaglige miljøer, som dagligt arbejder
med og interesserer sig for børn og unge med ADHD.
Set i et uddannelsesperspektiv er anbefalingerne vigtige for sundhedspersonale inden for såvel almen
praksis, som primær og sekundær sektor, pædagoger og lærere i folkeskolen og de specialskoler, som
beskæftiger sig med børn og unge med ADHD.
Især vil anbefalingerne være vigtigt undervisnings- og formidlingsstof i efteruddannelses- og
videreuddannelsesforløb inden for de ovenfor nævnte fagområder. Inddragelsen af og formidlingen af
forløbsprogrammet vil kunne medvirke til at sikre den ønskede indsats af en sammenhængende og
koordineret indsats for børn og unge med ADHD. Derudover vil forløbsprogrammet også være relevant
undervisnings- og formidlingsstof inden for de mellemlange videregående sundhedsfaglige
grunduddannelser, medicinstudiet og grunduddannelsen til pædagog og lærer i folkeskolen.
Formidlingen af forløbsprogrammet på flere niveauer og i et tværfagligt perspektiv vil medvirke til at styrke
de fagprofessionelles viden og sikre en øget bevidsthed om at bedre overgange og skabe et
sammenhængende forløb med tydelig kommunikation og ansvarsfordeling i samarbejdet mellem
sektorerne og de kommunale instanser.
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere
uddybning af ovenstående synspunkter.
Med venlig hilsen
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