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BARO (Brukaranhörigas Riksorganisation) vill härmed kommentera Socialstyrelsens 
första nationella riktlinjer för vård och stöd vid add/adhd och autism. 
 
Vi vill fokusera på de problem, eller rättare sagt hinder till läkemedelsbehandlingen, som vi 
anhöriga ser när våra familjemedlemmar har kontakt med NPF-vården. 
 
Tydliggör att utredningar för add/adhd kan och ska genomföras även vid bruk av illegala 
droger under utredningstiden. Det ska alltid göras individanpassade bedömningar. Avkräv inte 
negativa drogtester för att påbörja eller fortsätta med utredningen. Detta tror vi kommer att 
leda till att fler kan behandlas och få den hjälp och stöd våra anhöriga har rätt till. Något som 
också är viktigt från ett anhörigperspektiv. 
 
Klargör tydligt i de nationella riktlinjerna att separata kontrakt, som kräver regelbundna och 
rutinmässiga drogtester, från mottagningens sida innan läkemedelsbehandling inleds mot 
add/adhd är olagliga. Detta ska också upplysas av behandlade mottagning gentemot patienten 
i form av skrift, så att de vet om sina rättigheter.  
 
Självklart ska rutinmässiga drogtester inte vara en del av en läkemedelsbehandling, precis 
som de inte är en del av annan läkemedelsbehandling inom sjukvården. Allt annat leder till att 
färre söker vård och ökad stigmatisering av våra anhöriga som använder och/eller har ett 
problematiskt bruk av droger. All kontakt med vården är oftast bra och leder till insatser av 
något slag. 
 
Utöver ovanstående punkter så tycker vi att det är mycket bra att man ger tidiga insatser på 
olika nivåer och sammanhang innan diagnos kan fastställas så att personen vid tidig ålder inte 
negativt drabbas av sin diagnos och stigmatiseras och/eller drabbas negativt från beteenden 
som följer. Upplysning och utbildning av all profession om add/adhd/autism är också något 
som vi vill lyfta fram som oerhört viktigt. 

 
Vi är också väldigt positiva till att insatserna göra mer jämlika över landet. Något som vi tror 
dessa nationella riktlinjer kan bidra med starkt. 
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