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Vision
Nationella Kvalitetsregister används 
 integrerat och aktivt av svensk hälso- 
och sjukvård och omsorgsverksamhet 
för löpande lärande, förbättring, forsk-
ning samt ledning och kunskapsstyr-
ning för att tillsammans med individen 
skapa bästa möjliga vård.
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BUSA 
Nationellt kvalitetsregister för behand-
lingsuppföljning av säkerställd adhd

ADHD är ett tillstånd som drabbar 3-5 procent av 
barn och ungdomar upp till 18 år samt 2-3 procent 
av vuxna. ADHD kan innebära impulsivitet/över-
aktivitet och/eller svårigheter att reglera uppmärk-
samheten. På svenska används ofta termen "över-
aktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning". 

Personer med ADHD har ökad risk för annan 
psykiatrisk sjuklighet (t.ex. depression) och sociala 
svårigheter (t.ex. missbruk och kriminalitet). 

Utrednings- och behandlingsresurser är ojämnt 
fördelade över landet och enhetliga riktlinjer för 
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ADHD-behandling saknas. Speciellt i vuxenåldrar-
na är möjligheten till hjälp med diagnostik, uppfölj-
ning och stöd på många håll mycket liten på grund 
av otillräckliga resurser. Det är en stor utmaning för 
vården att organisera stöd och behandling på ett 
optimalt och säkert sätt där farmakologisk behand-
ling är en viktig del av behandlingsutbudet. 

Ett nationellt kvalitetsregister är därför angelä-
get som kunskapsbas vid utveckling av riktlinjer, 
förbättrad kvalitet och förhöjd kostnadseffektivitet 
i vården.

Syftet med det nationella kvalitetsregistret BUSA 
är att utgöra en grund för systematisk uppföljning 
av vården, dess metoder och resultat för att förbätt-
ra vården för patienter med ADHD, både barn, ung-
domar och vuxna. En särskild målgrupp är de barn 
och ungdomar som får en specifik farmakologisk 
behandling under uppväxten.

Vid nyregistrering i BUSA insamlas uppgifter om 
bland annat typ av ADHD, kognitiv förmåga, skatt-
ning av beteende, psykosociala stöd- och behand-
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Syfte & mål
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lingsinsatser, stödåtgärder i skola samt tidigare och 
aktuell läke medelsbehandling. En gång per år görs 
en uppföljning.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Andel patienter som får eller tidigare fått andra 
 behandlingsåtgärder än läkemedel 

 > Andel patienter där man använder samtliga syste-
matiska metoder enligt BUSA för värdering av hur 
patienten mår (för barn: symptomskattning med SNAP 
– föräldraskattade symptom på ADHD, behandlarens 
skattning av CGI och CGAS/GAF, för vuxna: symptom-
skattning med ASRS-ADHD – självrapportskala för 
vuxna, behandlarens skattning av CGI och GAF)

 > Förbättring, d.v.s. färre symptom i symptomskattning 
vid uppföljning än vid nyregistrering 

startår: 2004
huvudman: stockholms läns landsting
patientinformation: www.kvalitetsregister.se under Är du patient?
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post:  118 82 stockholm 
besök: hornsgatan 20

telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

ladda ner på webbutik.skl.se 
best. nr 5288

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning,
verksamhetsutveckling och forskning.
syftet med kvalitetsregistret busa är att 
tillhandahålla mått för nationella kvalitets-
jämförelser och utgöra underlag för lokalt 
förbättringsarbete inom vården för personer 
med adhd. 


