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Enklere for voksne med ADHD
- nye retningslinjer for ritalin-behandling.

INVITASJON TIL
PRESSEMØTE - GJØVIK

MANDAG 9. MAI

Fra 1. mai 2005 gjelder nye retningslinjer for ADHD-pasienter som trenger behandling
med sentralstimulerende legemidler (f.eks. ritalin).

De nye retningslinjene fra Sosial- og Helsedirektoratet innebærer bl.a. at det vil bli
enklere for voksne pasienter å få behandling med slike medisiner. Flere leger vil kunne
skrive ut sentralstimulerende medisiner, og oppstart av behandling til voksne pasienter
vil ta kortere tid.
Det vil fortsatt være nødvendig å søke om godkjennelse til å skrive ut
sentralstimulerende medisiner

I denne forbindelse inviterer Janssen-Cilag media til et pressemøte, hvor de nye
retningslinjene vil bli kommenterte.

Mandag 9. mai kl. 16-16.45 på Quality Grand Hotell, Jernbanegt. 5, Gjøvik

På møtet stiller
Gerd Strand, Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi
Odd Auglænd, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet HF

Utfyllende presseinformasjon vil bli gitt på møtet, eller vil kunne oversendes pr. mail eller
post. Vi setter pris på en tilbakemelding til kommunikasjonsrådgiver Charlotte Deijenberg per
e-post charlod@online.no eller per telefon 917 89 545.

Dette er ADHD:
• Forkortelsen står for Attention deficit / hyperactivity disorder.
• Kjernesymptomer: Oppmerksomhetsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.
• Tilstanden beror på en biologisk forstyrrelse i visse deler av hjernen og skyldes enten

arv eller skader ved fødsel.
• Det finnes ca 100.000 personer i Norge som har AD/HD
• Tidligere har AD/HD vært regnet som en ”guttesykdom”, men nå tror ekspertene at

den også er utbredt blant kvinner

Følgende personer kan kontaktes direkte:
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Gerd Strand, 23 01 60 30
ADHD-pasient Kristine Finnøy Vestøl, 99 02 88 88, 62 57 94 40
ADHD-foreningen, ass. Generalsekretær Knut Bronder tlf 67 12 85 81 / 413 03 436
Janssen-Cilag, fagansvarlig, Georg Lindefjeld tlf 24 12 65 00, 95 07 06 87

Med vennlig hilsen
Janssen-Cilag
Anne H. Faanes
Markedssjef


