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FORSVARSMINISTEREN  

9. april 2013 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 162 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten 

Lauritzen (V). 

 

Spørgsmål nr. 162: 

”Ministeren bedes oplyse i hvilket omfang en ADHD-diagnose forhindrer unge værnepligtige 

i at aftjene deres værnepligt og gøre professionel karriere i forsvaret, samt redegøre for den 

pågældende gruppes muligheder for at melde sig frivilligt til forsvaret, herunder til rent ad-

ministrative funktioner.” 

 

Svar: 

Forsvarskommandoen er anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarel-

se. Forsvarskommandoen har i den anledning oplyst følgende: 

 

”Sessionsbedømmelse af værnepligtige tager udgangspunkt i at få klarlagt eventuelle 
helbredsmæssige problemer og på den baggrund foretage en helhedsvurdering af den 
enkeltes egnethed til at aftjene værnepligt. 
 

Hovedsigtet med sessionsbehandlingen er at sikre og beskytte den værnepligtiges hel-
bred og sandsynliggøre, at han eller hun kan tåle de fysiske og psykiske belastninger, 
som ligger i værnepligtsuddannelsen, samt indgå i samarbejder, grupper og sociale re-
lationer. Er der tvivl, tages der hensyn til den værnepligtiges helbred frem for at følge 
den værnepligtiges ønske. 
 
Sessionslægerne arbejder ud fra et ensartet sæt retningslinjer for, hvordan lidelser 
klassificeres. Nogle få af disse retningslinjer er ultimative, men for langt de fleste syg-
domme vil lægens bedømmelse af den værnepligtiges egnethed afhænge af et kon-
kret lægefagligt skøn. 

Forsvarsudvalget 2012-13
FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162
Offentligt



 
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) er en psykisk lidelse karakteriseret ved 
forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD forekommer i forskelli-
ge sværhedsgrader og ledsages ofte af andre psykiske symptomer.  
 
Sessionslægen vil vurdere egnetheden for værnepligtige med ADHD med udgangs-
punkt i de gældende retningslinjer ud fra en sammenfatning af karakterer på en skala 
fra 0-4, hvor 0 er helbredsmangler, der medfører uegnethed, og 4 er helbredsmangler, 
der medfører ringe funktionsnedsættelse og ingen hensyntagen. Med udgangspunkt i 
denne vurdering kan værnepligtige med lette tilfælde af ADHD uden behandlingsbehov 
igennem længere tid blive bedømt egnet, mens sværere tilfælde og fortsat behandling 
vil medføre uegnethed. 
 
I forbindelse med bedømmelsen lægges der vægt på indhentelse af nødvendig doku-
mentation til belysning af sygehistorie, undersøgelser, behandling, diagnose og evt. 
andre symptomer. Hvis dette ikke har medført uegnethed uden møde, vil egnethed til 
aftjening af værnepligt bero på en konkret og individuel vurdering efter en grundig 
lægeundersøgelse på Forsvarets Dag. 
 
Det kan oplyses, at ud af ca. 40.000 personer sessionsbehandlet i 2011 blev diagnose-
koden for ADHD registreret 1177 gange. Heraf blev i alt 1010 bedømt uegnet - de 859 
uden møde og 151 efter møde på Forsvarets Dag. 
 
Det bemærkes, at vurderingen også vil have betydning ved en eventuel ansøgning om 
efterfølgende ansættelse i forsvaret med henblik på at gøre karriere som professionel 
soldat. 
 
Alle, der søger en militær fastansættelse eller en militær uddannelse i forsvaret, anses 
for at være frivillige. Ved ansættelsestidspunktet skal ansøgeren kunne honorere de 
fastsatte helbredsmæssige krav, der er opstillet med henblik på udsendelse i en inter-
national operation. Disse helbredsmæssige krav fastsættes af Forsvarets Sundhedstje-
neste, som har udarbejdet en oversigt over de sygdomme, lidelser og defekter, som 
kan medføre begrænsninger i egnethed i forhold til international tjeneste. 
 
Specifikt for sygdommen ADHD vil der ske udelukkelse fra militær ansættelse, såfremt 
lidelsen er af en grad som kompromitterer funktionsevnen eller på anden vis er invali-
derende, eller er i en form, der medfører væsentlige ulemper for omgivelserne. Ligele-
des vil brug af medicin til behandling af ADHD medføre udelukkelse, da den nødvendi-
ge adgang til medicin ikke kan garanteres kontinuerligt under en udsendelse i en in-
ternational mission. 
 

Det er derfor fast procedure at bede om en psykiatrisk vurdering ved en speciallæge, 
såfremt en ansøger til en frivillig militær uddannelse har oplyst at lide af ADHD, og 
denne i øvrigt er medicinfri, som følge af endt behandlingsforløb. Denne dokumentati-



on vil derefter - såfremt ansøgeren vurderes at kunne indkaldes til en afprøvning - 
indgå i den undersøgelse og samtale, som foretages af en læge og en psykolog ved 
Forsvarets Rekruttering. Dette sker for at sikre en kvalitativ vurdering af den enkelte 
ansøger. 
 
Det er som udgangspunkt ikke muligt at lade sig militært ansætte til ”rene administra-
tive funktioner”. Alle militært ansatte skal kunne udsendes som soldat i international 
tjeneste og skal derfor kunne opfylde de helbredsmæssige krav.” 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 


