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Øget medicinsk behandling af ADHD har sænket 
danske børns risiko for at opleve en anbringelse 
uden for hjemmet.

Det viser ny forskning gennemført af forskere 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Cor-
nell University. Forskernes analyse udkommer 
senere på året i det anerkendte videnskabelige 
tidsskrift Journal of Health and Social Behavior. 
I analysen har forskerne undersøgt sammenhæn-
gen mellem øget medicinering af 
ADHD og børns risiko for at bli-
ve anbragt uden for hjemmet i år-
rækken 1998-2010. Analysen tager 
højde for, at det ikke er tilfældigt, 
hvilke børn der får medicin mod 
ADHD—det vil sige, at der er taget 
højde for bagvedliggende obser-
verbare og uobserverbare karakte-
ristika ved børnene, som kan på-
virke både deres sandsynlighed for 
at få medicin og deres anbringel-
sesrisiko. Analysen forhol der sig 
kun til sammenhængen mellem 
ADHD og anbringelsesrisiko og har ikke beskæf-
tiget sig med om udviklingen har været gavnlig for 
de berørte børn eller med konsekvenserne af den 
medicinske behandling for børnenes videre liv.

Behandling sænker anbringelsesrisiko
Anbragte børn er mere end fem gange så tilbøje-
lige til at være diagnosticeret med ADHD, og ofte 
får de diagnosen før første anbringelse. Fra 1998 
til 2010 er danske børns risiko for at blive anbragt 
i løbet af barndommen halveret. Det er hovedsage-
ligt de større børn, som har oplevet et fald i deres 
anbringelsesrisiko. I samme periode steg andelen 
af børn mellem seks og 17 år, der er medicineret 

for ADHD, kraftigt. Forskerne har vist, at der er en 
sammenhæng mellem de to tendenser: Den øgede 
brug af medicin er ansvarlig for mellem 20 og 45 
procent af det fald, der har været i kommunernes 
årlige antal af anbringelser af børn i alderen seks 
til 17 år.

”Tidligere dansk og international forsk ning 
har vist, at medicinsk behandling af ADHD sæn-
ker børn og unges kriminalitet og risiko for at 

komme en tur på skade stuen. 
Samtidig har forskningen også 
vist, at par har større risi ko for 
skils misse, når der er børn med 
ube handlet ADHD i hjemmet. 
Stress i familien og børns egen 
ri si koadfærd er tæt koblet med 
anbringelsesrisiko. Så det er i 
god overensstemmelse med tidli-
gere forskning, at anbringelsesri-
sikoen falder, når behandling af 
ADHD bliver mere hyppig,” siger 
forsker Peter Fallesen.

Bedre medicinering betyder bedre 
karakterer
Rockwool Fondens Forskningsenhed publicerer 
samtidig en analyse i samarbejde med Køben-
havns Universitet og SFI—Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd. Denne analyse viser, at 
stabil medicinsk behandling af ADHD også har 
indflydelse på børns karakterer ved folkeskolens 
afgangseksamen. Analysen sammenligner børn, 
som ADHD-medicin af biologiske årsager ikke er 
virksom for, og som derfor ikke er medicineret, 
med børn, hvor medicinen virker. Virksom medi-
cin hævede børnenes karaktergennemsnit ved fol-
keskolens afgangsprøve med 0,4 på 7-trinsskalen.

Medicinsk behandling af ADHD sænker risikoen for, at 
børn bliver anbragt uden for hjemmet

Rapporten The Effect of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on 
Foster Care Caseloads: Evidence from Danish Registry Data er forfattet af forsker Peter Fallesen, Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, og Associate Professor Christopher Wildeman, Cornell University. 
Rapporten indgår i Peter Fallesens ph.d.-afhandling, der blev forsvaret ved Københavns Universitet 
i februar 2015. Den ligger i forlængelse af Rockwool Fondens tidligere forskning i årsager til anbrin-
gelser af børn og unge uden for hjemmet samt af de samfundsmæssige omkostninger ved ADHD.

Undersøgelsen forholder 
sig ikke til, om udvik-
lingen med medicinsk 
behandling i sig selv er 
gavnlig eller ej; heller 
ikke til, om alternativer 
til anbringelse som fx fa-
milietræning kunne have 
lige så gode eller bedre 
effekter.
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Medicinsk behandling af ADHD sænker riskoen for 
anbringelser uden for hjemmet

Den øgede brug af ADHD-medicin ser ud 
til at have sænket børns risiko for at blive 
anbragt uden for hjemmet.

Det viser en ny analyse, der statistisk 
på viser, at der er en snæver sammen-
hæng mellem øget medicinsk behandling 
af børn med ADHD og fald i risikoen for 
at blive anbragt uden for hjemmet. Dan-
ske børn oplevede et kraftigt fald i deres 
risiko for at blive anbragt i perioden 1998 
til 2010, hvilket betød, at færre børn årligt 
oplevede at være anbragt uden for hjem-
met. De nye forskningsresultater viser, 
at øget medicinsk behandling af ADHD 
forklarer mellem 20 og 45 procent af fal-
det i anbringelsesraterne. Det er første 
gang, at det er blevet påvist, at børns egne 
 adfærdsproblemer kan være en årsag til 
an bringelse.

Sammenhæng mellem ADHD og 
anbringelser
Tidligere danske og internationale under-
søgelser har vist, at når børn i de nordi-
ske lande behandles for ADHD, er de min-
dre tilbøjelige til at udvise risikoadfærd, 
der kan føre til en tur på skadestuen eller 
politistationen, og som voksne ender de i 
færre biluheld. Der er også fundet sam-

menhæng mellem forældres skilsmisse-
risiko og udiagnosticeret og ubehandlet 
ADHD hos børn. Samtidig har anbragte 
børn mere end fem gange så høj sand-
synlighed for at have en ADHD-diagnose 
end andre børn. Risikoadfærd og mang-
lende stabilitet i familien  er kendte år-
sager til anbringelse. Når behandling af 
ADHD derfor mindsker forekomsten af 
sådan adfærd, kan det derved også mind-
ske behovet for at anbringe børn uden for 
hjemmet. Derudover anbringes de fleste 
danske børn, modsat i en lang række an-
dre lande, først uden for hjemmet, når de 
er teenagere. Selvom ubehandlet ADHD 
uden tvivl er en stressfaktor for forældre, 
uafhængigt af hvor gammelt barnet er, 
så er det sværere at holde styr på en ud-
adreagerende teenager end på en udadrea-
gerende femårig. Derfor må man antage, 
at ældre børns anbringelsesrisiko i særlig 
grad kan påvirkes af ADHD-behandling.

Stigning i behandling af ADHD
Analysen, der er udført at forskere fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed og 
Cornell University, USA, udnytter, at an-
delen af danske børn, der fik medicin for 
ADHD, steg fra under ét barn ud af 1.000 
til over 12 børn ud af 1.000 fra 1995 til 
2010. Denne stigning var ikke ens i alle 
danske kommuner, men varierede deri-
mod kraftigt kommunerne imellem. For-
skerne udnytter de kommunale forskelle 
til at sammenligne børn, som kun adskil-

Figur 1

Den beregnede sandsynlighed for at være anbragt uden for hjemmet 

ved ADHD-medicineringsraterne i 1998 og 2010 for børn 6 til 17 år 

gamle.
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Blandt 6- til 17-årige børn tegnede den stigende medicinering sig for et 

fald i risikoen for at være anbragt på 1 procentpoint fra 1998 til 2010—

det svarer til ca. 30 procents fald i risiko.

I 2010 indløste 1,2 procent af dan-
ske børn, og over 1,5 procent af alle 
børn mellem seks og 17 år, mindst 
én recept for medicin til behandling 
af ADHD. I samme periode var tallet 
for USA omkring 6 procent. Den sto-
re forskel skyldes bl.a., at diagnose-
kriterierne for at få diagnosen ADHD 
er bredere i USA end i Danmark, 
samt at amerikanske praktiserende 
læger har langt større frihed til at 
udskrive medicinske præparater end 
læger har i Danmark.
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Figur 2

Udvikling i medicineringstilbøjelighed blandt børn i danske 

kommuner, 1998-2010.

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Figuren beskriver den stigende udvikling i til-

bøjeligheden til at udskrive medicin til børn for 

ADHD i danske kommuner mellem 1998 og 2010. 

Medicinering er målt i antal børn per 1.000 børn 

i hver kommune, som har indløst mindst én re-

cept for et præparat brugt til at behandle ADHD 

med det pågældende år. I 1998 medicinerede 

langt de fleste kommuner under 3 børn per 1.000 

børn årligt, hvorimod de fleste kommuner medi-

cinerede over 10 børn per 1.000 årligt i 2010.

ler sig fra hinanden ved, hvilken kom-
mune de bor i.

For yderligere at teste robustheden af 
resultaterne har forskerne også under-
søgt, hvilke børns anbringelsesrisiko der 
påvirkes af den stigende medicinering. 
Det er kun børn over fem år, der påvir-
kes, og det er stort set også kun børn over 
fem, som får udskrevet ADHD-medicin i 
Danmark.

Analysen udkommer senere på året i 
det anerkendte videnskabelige tidsskrift 
Journal of Health and Social Behavior, 
som udgives af American Sociological As-
so ciation.

Velfungerende medicinsk behandling giver højere 
karakterer for ADHD-børn

Figur 3

Karaktergennemsnit på den nye 7-trinsskala ved folkeskolens 

afgangseksamen for børn, der gik ud af 9. klasse 2002-2011.
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Til at udregne gennemsnittet for alle børn anvendtes alle afgangskarakte-

rer fra folkeskolen for 9. klasse i årene 2002-2011. Børnene i undersøgelsen 

er udvalgt på baggrund af at have færdiggjort folkeskolens 9. klasse og have 

indløst mindst én tremåneders recept på ADHD-medicin.

Når børn med ADHD får medicin, klarer 
de sig bedre ved folkeskolens afgangsprø-
ver.

Det viser en analyse af, hvordan børn 
med ADHD klarede sig ved folkeskolens 
afgangsprøve fra 2002 til 2011. Undersø-
gelsen er gennemført af forskere fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, Køben-
havns Universitet og SFI—Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, og den byg-
ger på over 7.000 børn, der indløste recep-
ter på ADHD-medicin. Resultaterne viser, 
at børn med ADHD, der var stabilt medici-
nerede, fik 0,4 karakterer højere gennem-
snit ved folkeskolens afgangseksamen 
end børn med ADHD, der lignede den før-
ste gruppe, men som ikke var under stabil 
medicinsk behandling. Analysen har ikke 
beskæftiget sig med effekter af medicin på 
andre forhold end afgangskarakterer.

Et naturligt lotteri
For at sikre, at karakterforskellene ikke 
er drevet af andet end medicinering, be-
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Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden om 
resultaterne af den løbende forskning i Enheden. 
Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

ADHD behandles til tider med en kombination af medicin og terapeutiske tilgange, men 
medicinering er den hyppigst anvendte behandlingsform. Førstevalget af medicin er of-
test stoffet methylphendiat, der har en stimulerende virkning på centralnervesystemet. 
For personer med ADHD øger denne effekt deres evne til at fokusere og sænker tilbøje-
ligheden til opfarende adfærd. Methylphendiat sælges bl.a. under navnet Ritalin®. Hvis 
methylphenidat ikke har den ønskede virkning eller har for kraftige bivirkninger, og 
det gælder for 25-30 pct. af alle patienter med ADHD, overgår man ofte til at behandle 
med et ikke-centralstimulerende stof, fx atomoxetin, som sælges under navnet Strat-
tera®. Medtager man behandling med ikke-centralstimulerende stoffer, er der fortsat 
omtrent 10 procent af patienterne, for hvem behandlingen ikke er virksom. Årsagerne 
til, at medi cinen ikke er virksom for alle, der påbe gynder behandlingen, er ukendte. 
Meget almindelige til almindelige mulige bivirkninger ved begge medicintyper tæller 
bl.a. nervøsitet, søvnløshed, kval me, mavesmerter, åndenød, depression, følelsesmæssig 
ustabilitet, hyperaktivitet, m.fl.

nytter analysen sig af, at naturen selv har 
stillet et lodtrækningsforsøg til rådighed. 
Ca. 10 procent af alle børn er upåvirkede el-
ler har så stærke bivirkninger af medicinen, 
at de derfor ophører med behandlingen. De 
har dog gennemgået den samme grundige 
screeningsproces, før de får udskrevet me-
dicinen, som andre medicinerede børn også 
har. Det er ikke muligt at forudse, om medi-
cinen virker eller ej, før behandlingen påbe-
gyndes. Ved at sammenligne eksamenska-
rakterer fra børn, der ophører med at bruge 
medicinen, med karakterer for børn med et 
stabilt, dvs. virksomt forbrug, har forskerne 
beregnet effekten af et stabilt medicinfor-
brug.

For yderligere at teste robustheden af re-
sultaterne har forskerne også sammenlignet 
karaktergennemsnit for unge mennesker, 
der påbegyndte medicinering, efter de hav-
de bestået deres 9. klasseseksamen, hvorfor 
medicinen ikke kan have påvirket deres ek-
samenskarakterer. For denne kontrolgruppe 
var der ingen forskel i karakter mellem dem, 

som ikke tog medicinen, fordi den ikke vir-
kede, eller de ikke kunne tåle den, og dem 
som først begyndte et medicinforbrug efter 
eksamen.

De mellemsvære tilfælde
Børn med ADHD klarer sig generelt dårligere 
i skolen, selv når de modtager medicinsk be-
handling. Figur 3 viser karaktergennemsnit-
tet for alle danske børn, det gennemsnitlige 
barn med ADHD, der deltog i undersøgelsen, 
og de børn i undersøgelsen, der modtager 
stabil medicinsk behandling. Medicinen gør 
en klar forskel, men der er stadig et stykke 
vej til landsgennemsnittet. Det er dog vig-
tigt at have for øje, at børn, der får recepter 
på medicin mod ADHD, udgør gruppen med 
mere tungtvejende symptomer og hyppigt 
står over for andre udfordringer. Dog har 
alle i undersøgelsen færdiggjort 9. klasse, så 
samtidig er det ikke de tungeste tilfælde, der 
er blevet undersøgt. For denne gruppe med 
mellemsvær ADHD er en karakterstigning på 
0,4 dog stadig en markant forbedring.

Inden for den medicinske forskning angives det, hvilken finansiering der ligger bag den publicerede 
forskning med henblik på at synliggøre, om nogen med indflydelse på emnevalg eller selve forskningen 
kunne have finansielle interesser i et bestemt resultat af forskningen. Her følger vi denne tradition: Ana-
lysen af sammenhængen mellem medicinering og risikoen for anbringelse er finansieret af Rockwool 
Fonden som en del af Peter Fallesens ph.d.-projekt om anbragte børn, med yderligere støtte til rejseakti-
viteter i forbindelse med ph.d.-projektet fra Egmont Fonden, Danmark-Amerika Fondet og Oticon Fonden. 
Den anden omtalte analyse – om sammenhængen mellem fungerende medicinering og afgangskarakterer 
– er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, bevillingsnummer 10-093105, med yderligere støtte fra 
Rockwool Fonden. Begge analyser er udført i komplet videnskabelig uafhængighed af støtteyderne, og al 
ansvar ligger udelukkende hos de deltagende forskere.


