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Abstrakt 
Bakgrund: Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) är en diagnos som är högst 

aktuellt i forskningssammanhang och ADHD hos vuxna uppmärksammas allt mer. Forskning 

visar att inte bara barn utan även vuxna som genomgår utredning och diagnostisering av 

ADHD kan erhålla positiva konsekvenser.  

Syfte: Undersöka vad som uppdagas i samband med att diagnosen ADHD erhålls i vuxen 

ålder. 

Metod: En systematisk litteraturstudie innefattande 30 artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats.  

Resultat: Att erhålla diagnosen ADHD som vuxen kan förstås med grund i följande fyra 

kategorier: Identitet och självacceptans, självmedicinering som egenvård, samsjuklighet vid 

ADHD och socioekonomiska & psykologiska konsekvenser.  

Slutsats: Trots vuxen ålder är det aldrig för sent att utreda och diagnostisera ADHD om ett 

lidande finns. Att erhålla diagnosen så tidigt som möjligt i livet kan dock i många fall leda till 

att onödigt lidande minskas. 

 

 

Nyckelord 
Systematisk litteraturstudie, ADHD, vuxna, diagnostisering, interventioner, samsjuklighet, 

socioekonomiska och psykosociala konsekvenser. 

 

Tack 
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1.Inledning 
Neuropsykiatri inklusive Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) är ett område som 

debatteras flitigt i media och nya rön tycks ständigt framkomma med råd på hur personer och 

anhöriga till personer med neuropsykiatriska diagnoser på bästa sätt ska hantera sina 

svårigheter. Rätt diagnos är ofta av stor vikt för individen, men frågan är hur det är att få 

diagnosen först som vuxen? Är det meningsfullt att göra omfattande och resurskrävande 

neuropsykiatriska utredningar på vuxna personer? Vår uppfattning är att många människor 

idag har en ökad medvetenhet kring sina svårigheter och också en större drivkraft att själv 

uppsöka vård och ställa krav på att få rätt utredning och behandling. Bland dessa finns vuxna 

personer som kontaktar vården för utredning beträffande en ADHD-diagnos. 

 

2. Bakgrund 
 
2.1. Diagnostik och utredning 
ADHD kännetecknas av nedsatt funktion inom framförallt områdena koncentration, aktivitet 

och impulsivitet. Den fullständiga orsaken till uppkomsten av ADHD är inte helt känd. Det 

finns mycket vetenskapligt underlag gällande att både biologiska faktorer och faktorer i vår 

miljö bidrar till och påverkar uppkomsten av ADHD (Socialstyrelsen, 2002). Kooji et al. 

(2010) presenterar i sin studie kvarstående svårigheter i vården gällande kunskapsbrist 

avseende diagnostik av ADHD hos vuxna, begränsade behandlingsmöjligheter och tillgång 

till vård vilket visar sig i att underdiagnostisering- och behandling framkommer i många 

länder i Europa. Även i Nylander, Holmqvist, Gustafsson och Gillbergs (2013) studie som 

baseras på en överblick över 20 år, visar resultatet på att en underdiagnostisering av ADHD 

kan ses. Underdiagnostiseringen kan delvis förklaras med en ovana hos psykiatrikern att ta 

anamnes som sträcker sig en längre tid tillbaka och utvecklingsperspektivet av individens 

psykiska ohälsa lämnar företräde till de akuta symtom som framträder. Risken är att dessa 

symtom bedöms som någon annan form av psykiatrisk diagnos trots att akuta symtom vid 

förekomst av ADHD kan vara detsamma. Det är alltså av vikt att ha med ADHD som tänkbar 

diagnos vid bedömningen (Nylander, Holmqvist, Gustafsson & Gillberg, 2009). 

 

Två internationella diagnossystem används idag inom psykiatrin för diagnostisering av 

psykiska sjukdomar; ”International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD-10) (World Health Organisation (WHO), 2011) och ”Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders” (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013). 

Klassifikationssystemen anger kriterier samt vilka och hur många av dessa som måste vara 

uppfyllda för att en viss diagnos ska kunna ställas. Symtom vilka tyder på ADHD ska ha 

funnits sedan barndom och då företrädesvis innan sju års ålder för att diagnos ska kunna 

ställas. Antalet symtom som krävs för att ställa diagnosen för vuxna har i DSM- 5 minskats 

något i jämförelse med DSM- IV. Även förändring gällande ålder för symtomdebut som har 

höjts genomfördes (American Psychiatric Association, 2013). Diagnosen kan ställas oavsett 

begåvningsnivå och förekomst eller ej av annan psykiatrisk problematik. Symtomen ska 

förorsaka en klinisk signifikant funktionsnedsättning, ett begrepp som innebär att det i de 

enskilda bedömningarna kan finnas utrymme för variationer och olika tolkningar (American 

Psychiatric Association, 2013). 
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Den diagnostiska processen är dock komplex med flertalet skattningsskalor som hjälpmedel i 

den diagnostiska processen vilka riktar sig både till patient, närstående och många gånger 

även pedagoger om det handlar om barn i förskole- och skolåldern. Denna sammanlagda 

värdering anses avgörande vid diagnostisering och när det gäller vuxna är det nödvändigt att 

svårigheterna ska ha funnits med sedan barndomen för att diagnosen ADHD ska kunna 

fastställas i vuxen ålder (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013). 

 

Tre olika undergrupper av ADHD presenteras i DSM- 5; 1. Hyperaktivitet och bristande 

impulskontroll som dominerande symtom; 2. Koncentrationssvårigheter som dominerande 

symtom; 3. Domineras av såväl koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och bristande 

impulskontroll (American Psychiatric Association, 2013). Den senaste forskningen visar att 

den första varianten med endast hyperaktivitet och svårigheter med impulskontroll är 

tämligen ovanlig och att de andra två varianterna är betydligt mer vanligt förekommande 

(Gillberg, 2014). ADHD hos vuxna uppmärksammades först under 1990-talet i Sverige då 

också utredning och diagnostisering av vuxna började, även om det inte skedde i någon större 

omfattning förrän i början av 2000-talet (Sörngård, 2014). 

Tidig diagnostik leder till att en individuell behandling möjliggörs vilket minskar risken för 

bl.a. misslyckande socialt, i yrkeslivet, utvecklande av alkohol- eller drogberoende eller 

kriminalitet samt annan psykisk ohälsa eller somatisk sjukdom (SBU, 2013). Enligt Lensing, 

Zeiner, Sandvik och Opjordsmoen (2015) finns det en signifikant positiv påverkan av 

livskvalité hos vuxna även om de får sin ADHD-diagnos sent i vuxen ålder. Antalet vuxna 

som får diagnosen ADHD idag ökar och en bidragande orsak kan utgöras av att samhället i 

stort har blivit mer kognitivt krävande. Människor ställs inför svåra beslut och mängder av 

valmöjligheter vilket många gånger ställer krav på välfungerande exekutiva funktioner, vilket 

är ett av kärnproblemen vid ADHD (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014).  

 
2.2. Prevalens och symtom 
Prevalensen av ADHD i världen gällande barn i skolåldern beräknas till cirka 5 % vilket 

baseras på resultat från studier som gjorts i olika delar av världen och utgör inom barn- och 

ungdomspsykiatrin ett av de vanligaste tillstånden. Resultat från en internationell studie 

påvisar förekomst av ADHD hos cirka 2,5 % av den vuxna befolkningen i världen (Fernell et 

al., 2014).  Diagnosen är mer utbredd hos pojkar även om prevalensen ökat hos flickor de 

senaste åren (SBU, 2013). Underdiagnostik av flickor är dock trolig relaterad till att ADHD 

kan innefatta även hypoaktiva former vilket kan ge mindre iögonfallande problem än hos de 

överaktiva barnen och det kan förmodas att flickor företrädesvis inte i samma grad då blir 

aktuella för utredning. Överrepresentation av pojkar i diagnostiken som ses i barndomen 

synes minska i en vuxen population (http://www.internetmedicin.se/). Uppgifter gällande 

prevalens av ADHD hos män respektive kvinnor i världen idag har vid genomförandet av 

föreliggande studie inte kunnat identifierats. 

Symtombilden kan vara mycket varierad vad gäller svårighetsgrad. Gemensamt är att 

symtomen ofta kvarstår i vuxen ålder även om en mognadsprocess sker vilket kan resultera i 

att personen är tämligen välfungerande i vuxen ålder (SBU, 2013). 

De funktioner i vår hjärna som benämns som exekutiva funktioner styr över organisation, 

planering och reglerar fokus samt koncentration (Kadesjö et al., 2007).  Almer och Mandel 
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Snenum (2014) beskriver dessa exekutiva funktioner och pekar på tre förmågor som ofta är 

bristande hos individer med ADHD; kontroll av uppmärksamhet, målinriktat arbete vilket 

bl.a. innefattar planering och strategi, kognitiv flexibilitet innefattande arbetsminne samt att 

kunna reglera sina tankar. Symtom inom dessa områden beskrivs ofta som kärnproblem vid 

ADHD. Brown (2016) menar att de exekutiva funktionerna är utvecklingsrelaterade eftersom 

de framträder allt eftersom individen utvecklas och inte anses helt utvecklade förrän i sena 

tonåren. Hyperaktiviteten är inte lika utmärkande hos vuxna som hos barn, utan visar sig 

oftare som exempelvis en tendens att sitta och pilla på saker och beskrivs ofta som en inre oro 

eller rastlöshet snarare än en fysisk hyperaktivitet som ofta ses hos barn. Barns problem att i 

olika sammanhang behöva vänta på sin tur samt avbryta andras lek och tal ger sig hos vuxna 

ofta till uttryck som irritation och vredesutbrott (ibid).  

 
2.3. Interventioner 
Företrädesvis bör begreppen intervention eller habilitering användas snarare än behandling 

eftersom behandling kan vara missvisande och indikera till att tillståndet skulle gå att ”bota”. 

ADHD kan i de allra flesta fall inte botas, dock mildras. Symtom och svårigheter vid ADHD 

är unika och all intervention behöver vara individuellt anpassad med utgångspunkt i social 

livs- och familjesituation samt till personliga egenskaper (Gillberg, 2014). Ökad 

uppmärksamhet och kunskap kring ADHD ställer höga krav på olika verksamheter som ska 

verka som stöd för individer med denna diagnos. Enligt SBU:s (2013) litteraturöversikt 

framkom det att ca 50% av de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Sverige har speciella 

team för patienter med ADHD och de flesta har särskilda riktlinjer eller vårdprogram och 

erbjuder utöver farmakologisk behandling även psykopedagogiska, psykoterapeutiska eller 

annan icke-farmakologisk intervention (SBU, 2013). Individualisering av den enskildes vård 

ska eftersträvas och tillämpning av multimodalt behandlingsprogram innehållande 

farmakologisk behandling, psykoedukativa och psykoterapeutiska interventioner ska ske 

(Läkemedelsverket, 2016).  

 

Effekten av psykopedagogiska, psykoterapeutiska och andra interventioner relaterat till 

ADHD kan idag inte helt utvärderas enligt SBU (2013), eftersom endast svagt vetenskapligt 

underlag finns då metoderna i genomförda studier ofta utvärderats med en metodik som inte 

ger säkra slutsatser.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT), individuellt eller i grupp, har visat sig ha god effekt för 

individens hantering av sin ADHD. Personen kan genom att analysera tankar, känslor och 

handlingar lättare förstå varför vissa problem uppstår samt vilka åtgärder/förändringar som 

kan vidtas för att utveckla nya färdigheter och strategier i vardagen (Sörngård, 2014). 

Emilsson et al. (2011) genomför i sin studie en form av KBT-behandling i grupp med syfte att 

förbättra patienternas förmåga att strukturera, hantera känslor, utveckla sociala färdigheter 

och problemlösningsförmåga. Resultaten visar på att en kombination av farmakologisk 

behandling och psykologisk intervention ökar effekten även av den farmakologiska 

behandlingen utöver förbättrad funktion av ovannämnda förmågor såsom bl.a. 

känslohantering. KBT anses av patienterna som deltog i Safren et al. (2005) studie som en 

effektiv och accepterad intervention. Resultat som minskad oro och depressivitet samt 

signifikant förbättring avseende ADHD-symtom framkom.   
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Det har visat sig att psykoterapi som genomförts med goda intentioner för vuxna med ADHD 

inneburit negativa effekter om inte redskap för att hantera den ökade insikten ges. Senare 

studier har tagit tillvara på denna kunskap och genomförts med en modifierad och 

strukturerad psykoterapi. Dialektisk beteendeterapi (DBT) vilket tidigare använts framförallt 

för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning har nu börjat anpassas för ADHD-

patienter då färdighetsträning utgör en viktig del i terapiformen. Även psykopedagogik i 

grupp tillsammans med anhöriga erbjuds på många enheter vilket möjliggör för patienten att 

dela sin erfarenhet och upplevelse med andra samt erhålla faktakunskap, verktyg och 

strategier för att hantera funktionsnedsättningen relaterat till diagnosen (Socialstyrelsen, 

2014). 

 
2.4. Farmakologisk behandling 
Inom den farmakologiska behandlingen visar aktuell forskning att centralstimulerande 

läkemedel ger en statistisk säkerställd symtomlindring på symtom som är karaktäristiska för 

ADHD (Läkemedelsverket, 2016). Fem godkända läkemedelssubstanser för behandling av 

ADHD finns i Sverige. Metylfenidat utgör förstahandsvalet, efterföljt av lisdexamfetamin 

som andrahandsval. Medicineringen bör ske utifrån personens livssituation, lyhördhet 

gentemot hur behandlingen upplevs ska finnas och medicinska kontroller relaterade till 

behandlingen genomföras (Läkemedelsverket, 2016). Earle, Taylor, Peet och Grant (2011) 

beskriver i sin studie sjuksköterskans utökade roll i omvårdnaden av ADHD-patienter i 

Storbritannien som på vissa ställen innefattar även förskrivning av läkemedel (ibid). Hänsyn 

ska tas till annan medicinsk behandling i de fall samsjuklighet förekommer 

(Läkemedelsverket, 2016). Försenad diagnostisering innebär utebliven adekvat medicinering 

för den enskilde (Nylander et al, 2013).   

 

2.5. ADHD-dess påverkan på det dagliga livet 
Förekomst av feldiagnosticering till följd av bristande kunskap orsakar onödigt lidande för 

både patient, familj, vänner och arbetskollegor (Kooji et al., 2010). Flertalet vuxna som 

erhåller sin ADHD-diagnos berättar om en känsla av ensamhet och utanförskap som funnits 

redan under barndomen (SBU, 2013).  Svårigheter i yrkeslivet eller med studier har ofta sin 

grund i oförmågan att kunna planera och strukturera upp uppgifter och aktiviteter. Även 

privat- och familjelivet påverkas negativt då anhöriga kan uppleva att personen med ADHD 

är dålig på att hjälpa till eller lyssna på andra. Rent generellt visar forskning dessutom på att 

vuxna med ADHD oftare än personer utan ADHD har högre förekomst av andra psykiatriska 

diagnoser, en lägre utbildningsnivå, arbeten med lägre status samt högre frekvens av 

arbetsrelaterade problem (Almer och Mandel-Snenum, 2014). Lin, Yang och Shur-Fen Gau, 

(2015) beskriver på liknande sätt ett samband mellan ADHD och en ökad risk att utveckla 

andra psykiatriska diagnoser som exempelvis depression, ångest och sömnstörningar. Även en 

högre förekomst av olika missbruksformer rapporteras. Patienter beskriver att diagnosen inte 

löst alla problem och att både positiva och negativa erfarenheter av diagnos och 

läkemedelsbehandling upplevs (SBU, 2013). 
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2.6. Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad ska ge patienten möjlighet att utvecklas och 

verka för att vården är säker och personcentrerad. Självständighet ska stödjas och förmåga att 

hantera sjukdomen och konsekvenser relaterat till denna främjas. Patientens känsla av att själv 

ha kontroll över livet ska utvecklas med hjälp av sjuksköterskan genom hälsoprecesser som 

sker i ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan ska försöka sätta sig in i hur patienten erfar sin 

egen tillvaro och hur denna kan förstås (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg, 2003).  Att delge information, kunskap samt att vara ett stöd till anhöriga ingår 

också i sjuksköterskans roll (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Enligt 

Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) studie upplever patienten delaktighet när upplevelse finns av 

att bli lyssnad till, dess unika situation respekteras och delgivning av individuellt anpassad 

information sker. Standardiserad information upplevs enbart som ett ”inbjudande” till 

delaktighet och informationsbrist som icke delaktighet (ibid).  

Patientdelaktighet är en förutsättning för att stödinsatser och behandling som ges ska komma 

patienten till nytta. Fokus för stödinsatser bör vara att hjälpa den vuxna att hitta strategier för 

att kompensera sina svårigheter genom att använda sina styrkor och hantera och förstå sin 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan utgör ofta en del i ett team kring 

denna patientgrupp och kan också vara patientens fasta vårdkontakt och behjälplig med 

samverkan mellan olika aktörer såsom arbetsplats, kommun, socialtjänst, försäkringskassa, 

arbetsförmedling m.fl. med syfte att nå en helhet och få god effekt av åtgärder som vidtagits 

(Socialstyrelsen, 2014).  Patienterna uppger att en större autonomi upplevs liksom att vårdar-

patientrelationen förbättras när det är sjuksköterskan som förskriver läkemedel vilket sker på 

vissa ställen i Storbritannien. Möjlighet till hembesök, drop-in besök på mottagningen och väl 

avsatt tid för information om medicineringen lyfts också fram som positivt. Sjuksköterskorna 

uppger att de är nöjda med möjligheten att förskriva och att det är genomförbart på ett säkert 

sätt enligt en tydlig struktur och med gott stöd från teamet de arbetar i (Earle et al., 2011). I en 

annan studie uppger patienter som får förskrivit sina läkemedel från sjuksköterskan en 

upplevelse av att vården blir mer holistisk och att det upplevs lättare att prata med en 

sjuksköterska än med en läkare om medicinering samt att sjuksköterskan är mer tillgänglig än 

läkaren. Även här framkommer att relationen mellan sjuksköterskan och patienten upplevs 

förbättrad (Ross, 2015).   

 
2.7. Ett vårdvetenskapligt perspektiv  
Hälso- och sjukvård i Sverige ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet vilket gör att 

vårdaren är skyldig att i sitt arbete tillgodose detta (Wiklund, 2003). Genom vårdvetenskap 

kan den kliniska verkligheten beskrivas med hjälp av olika begrepp som framhåller 

betydelsen av ett vårdande i beaktande av patientens perspektiv. Ett sådant begrepp är 

Livsvärld; vilket är det existentiella perspektiv som innefattar hur människan förstår och 

upplever sitt liv i relation till sammanhangen kring sig; omvärlden andra människor, 

existenser och saker. Upplevelsen och förståelsen är unik för varje människa. Med livsvärlden 

som grund kan kunskap om vad som är hälsa för den enskilda individen skapas och vårdandet 

utvecklas för att hjälpa individen att återta eller bevara ett tillstånd av hälsa (Dahlberg, 2014). 

Ett beaktande av patientens livsvärld är centralt i vården vid psykisk ohälsa och en 

vårdvetenskapligt utformad psykiatrisk omvårdnad har sin utgångspunkt i patientens unika 
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perspektiv. Livsvärldsperspektivet är centralt i vården vid psykisk ohälsa och bör vara i fokus 

när det kommer till psykiatrisk omvårdnad. Vikten av att tillvarata och utgå från patientens 

upplevelse av sitt tillstånd lyfts även fram i ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor,2014) och omvårdnad ska bedrivas och insatser ska utföras i 

samråd med patienten. Öppenhet och följsamhet ifrån sjuksköterskan gentemot patienten 

skapar viss ömsesidighet och en dialog där även sjuksköterskan kan lära sig av patienten 

skapas. Relationen mellan sjuksköterska och patient är betydelsefull och kan förstås som en 

av grundstenarna i den psykiatriska omvårdnaden. Genom att lyssna till patienten utan att 

värdera det han eller hon säger och inte korrigera patientens uppfattningar till något mer 

”normalt” kan istället försök till reflektion över konsekvenser av olika handlingar ske. Fokus 

på att försöka finna mätbara omvårdnadsresultat bör undvikas eller göras med försiktighet 

inom den psykiatriska vården eftersom det kan hindra patienten att uppnå ett bättre mående i 

form av ökad hälsa (Dahlberg et al. 2003). 

 

Hälsa och välbefinnande går att uppleva trots en ADHD-diagnos, Dahlberg och Segesten 

(2010) lyfter fram vikten av att förstå sig själv, sin funktion samt sitt sampel med omvärlden 

och andra människor för att uppleva hälsa (ibid). En adekvat diagnostisering och efterföljande 

behandling med vårdvetenskapligt inriktad omvårdnad relaterat till ADHD-diagnosen kan 

förstås utgöra goda förutsättningar för att erhålla hälsa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

är ett centralt fokus för hälsa att finna rytm i livet där en känsla av hälsa kan skapas. Strävan 

mot en harmonisk och balanserad livsrytm kan bidra till ökad livslust och livsmod.  

Ökad medvetenhet om förmågor och styrkor likväl som svagheter och begränsningar kan fås 

med en adekvat och tidig diagnostisering vilket kan främja en balanserad livsrytm. En känsla 

av hälsa kan uppnås genom att undvika onödiga misslyckanden i skola, arbetsliv, problem i 

vardagslivet, social isolering och risk för att hamna i kriminalitet eller missbruk samt vid 

tillgång till rätt diagnos och efterföljande vård (Dahlberg et al., 2003).  

 

Agarwal (2012) kom i sin litteraturöversikt fram till att personer med ADHD upplevde en 

signifikant försämrad livskvalité. Personer som erhållit sin ADHD-diagnos i vuxen ålder 

berättar ofta om en upplevelse av utanförskap och en känsla av ensamhet redan som barn 

(SBU, 2013). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är tillhörighet och upplevd gemenskap 

väsentliga aspekter för att uppnå hälsa. En god omvårdnad för den här gruppen människor bör 

innehålla en medvetenhet om att patienten kan uppleva ett utanförskap och en känsla av 

annorlundahet samt att även vuxenlivet kan präglas av ensamhet. En vårdvetenskapligt 

utformad omvårdnad kan ge utrymme för patienten att få känna sig accepterad och omtyckt 

vilket kan resultera i att de psykiatriska symtomen minskar. Tillämpning av vårdvetenskap 

vid omvårdnad bör i första hand inte handla om terapeutiska insatser eller råd om behandling 

och rehabilitering, utan istället bör individuella förutsättningar och stöd för att få känna sig 

tillfreds med sin situation erbjudas (Dahlberg et al., 2003). Behov av individuella 

anpassningar av vården för personen så att dennes resurser används och framhävs är av stor 

betydelse och behoven av hjälp ska kunna värderas av sjuksköterskan inom psykiatrisk 

omvårdnad (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Det vårdvetenskapliga 

perspektivet utgör en teoretisk referensram i denna studie.  
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3. Problemformulering  
Idag ställs diagnos ADHD inte bara på barn utan också på vuxna individer. (Sörngård, 2014). 

Trots det är identifiering och diagnostisering av ADHD hos vuxna fortsatt bristfällig och det 

kan dröja innan rätt diagnos satts och individuellt anpassade interventioner genomförts, även 

om forskning talar för vikten av tidig sådan även hos vuxna (Lensing, Zeiner, Sandvik och 

Opjordsmoen, 2015). ADHD utgör för de allra flesta vissa svårigheter under hela livet och 

underdiagnostisering orsakar onödigt lidande (SBU, 2013). Samsjuklighet är vanligt 

förekommande och utgörs exempelvis av annan psykisk ohälsa i form av ångest, depression, 

missbruk och beroendeproblematik samt utmattningssyndrom (Giacobini, Medin, Ahnemark, 

Russo och Carlqvist, 2014; Nylander och Segesten, 2013). Insikten om en eventuell 

förekomst av ADHD hos den vuxne kan exempelvis komma i samband med att en närstående 

medvetandegör svårigheter i livssituationen gällande sysselsättning, relationer mm. eller själv 

är under neuropsykiatrisk utredning (Socialstyrelsen, 2014). Kunskapen gällande 

diagnostisering och behandling behöver förbättras i flertalet länder i Europa för att undvika 

under- eller feldiagnosticering (Kooji et al., 2010). Har det för den vuxna haft någon 

betydelse och lett till någon konsekvens att inte diagnostiserats med ADHD som barn utan 

först i vuxen ålder? 

 

4. Syfte 
Syftet är att undersöka vad som uppdagas i samband med att diagnosen ADHD erhålls i 

vuxen ålder. 

 

5. Metod  
Studiens syfte besvaras genom att använda en systematisk litteraturstudie som metod. 

Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning hur metoden kan användas för att värdera, 

sammanställa och analysera resultat har utgjort underlag för studiegenomförandet. 
 

5.1. Urval 

Dataurvalet utgjordes av vetenskapliga artiklar som svarade an mot syftet innehållande 

forskning gällande betydelsen av diagnostisering och utredning av ADHD hos vuxna. Urvalet 

av artiklar begränsades inte av studiedesign då både kvantitiativa och kvalitativa metoder 

används inom omvårdnadsforskning och därför bör artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats inkluderas i en systematisk litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 

2015). Specifika kriterier för inklusion fastställdes och en strategi för att fokusera 

litteratursökningen och erhålla data i en hanterbar mängd utarbetades. Inklusionskriterierna 

utgjordes av att artiklarna skulle innehålla någon data om diagnostisering eller intervention av 

ADHD hos vuxna, innehöll information om individer 18 år och äldre, vuxna, då syftet inte 

innefattar barn och ungdomar, tillstånd från etisk kommitté eller andra väl redovisade etiska 

övervägande fanns, artiklarna fanns att tillgå på engelska och var peer rewied.  
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5.2. Datainsamling 

Studierna identifierades huvudsakligen genom sökning i databaser. Söktjänsten One Search 

vilken inkluderade och möjliggjorde datasökning i flera olika databaser med omvårdnads- och 

vårdvetenskaplig inriktning såsom Pub Med, CinAhl, PsycINFO och MEDLINE användes 

företrädesvis. Även separata sökningar genomfördes i PubMed, MEDLINE och PsycINFO 

samt manuella sökningar via referenslistor från utvalda artiklar. Sökord som hade betydelse 

för problemformuleringen användes vid sökningarna. Samtliga sökningar avgränsandes 

genom att alternativet ”Hitta alla mina söktermer” / ”Find all my search terms”valdes. 

Begränsning till en viss tidperiod vid sökning i databaserna genomfördes inte. Vid sökning 

via söktjänsten One Search och separat i databaserna PubMed, MEDLINE och i PsycINFO 

framkom material från 1956–2016, det slutliga urvalet av data publicerades mellan 2003–

2016.  Specificering av under vilken tidsperiod publicering av befintliga data vid respektive 

sökning hittades redovisas i bilaga A. Begränsning av publiceringsspråk gjordes företrädesvis 

inte under sökningarna i inledningsskedet.  Sökningarna vilka genomfördes senare under 

processen begränsandes till att innefatta artiklar enbart på engelska. Då ingen möjlighet att 

aktivt välja vilken ålder individerna i studierna för ändamålet önskades ha via One Search, 

gjordes ett försök att exkludera studier gällande barn och ungdomar genom att alla sökningar 

hade med sökordet ”adults”. Vid sökning i PsycINFO begränsades sökningen till ”adulthood” 

och i MEDLINE till ”All adult” avseende ålder. Sökordet ”adults” användes vid sökningarna 

även om möjlighet att begränsa ålder fanns att använda sig av vid en avancerad sökning i 

separat databas.  

 

 Datainsamlingen skedde från 160903 till 161206. Sökord som användes var ”ADHD”, 

”adults”, ”early diagnosis, ”early intervention”, ”early diagnostic”, ”quality of life” och 

”treatment” vilka valdes utifrån en önskan att hitta data innefattande betydelsen av 

diagnostisering och utredning av ADHD hos vuxna. Tillägg av ”early” gjordes då det i 

bakgrunden exemplifierades konsekvenser som kan drabba personen vid diagnostisering av 

ADHD i vuxen ålder och som betonade vikten av att diagnostiseringen bör ske så tidigt som 

möjligt för den vuxna. ”Quality of life” valdes som sökord för att hitta studier gällande 

betydelsen av diagnostisering av ADHD som vuxen relaterat till den vårdvetenskapliga 

teoriramen och till forskning som påvisar en känsla av utanförskap, annorlundahet och 

upplevelse av bristande livskvalité.  Primärpublicering, en enhetlig och tillförlitlig 

presentation, utförd kritisk granskning av experter inom forskningsområdet och tillgänglighet, 

vilka är kännetecken för den vetenskapliga tidskriftsartikeln, utgjorde ett krav vid urval av 

artiklar att granska (Forsberg och Wengström, 2015). Avancerad sökning användes 

genomgående vid sökningarna förutom vid den första sökningen som gjordes som en enkel 

sökning enbart på sökordet ”ADHD. Totalt 39 artiklar valdes ut att kvalitetsgranska. 

Sökvägar, sökstrategi, granskning och urval av titlar, abstract och artiklar redovisas i bilaga 

A. 

 
5.3. Kvalitetsgranskning 
39 artiklar som bedömdes överensstämma med studiens syfte kvalitetsgranskades genom 

användning av granskningsprotokoll modifierade efter Forsberg och Wengström (2015), ett 
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protokoll avseende kvalititaiv metod, 23 frågor (bilaga C) och ett för kvantitiativ metod, 20 

frågor (bilaga D). Modifiering av protokollen skedde genom tillägg av frågor gällande etik, 

borttag av vissa frågor samt omformulering av befintliga frågor till frågor som enbart kan 

besvaras med ”ja” eller ”nej”-svar med syfte att kunna genomföra en kvalitetsvärdering 

genom poängsättning som grund.  

Grund för det kvantitativa protokollen utgjordes av Forsberg och Wengströms (2015) bilaga 3 

” Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier”. Modifiering skedde så 

att protokollet kunde användas även till artiklar med randomiserat kontrollerade studier samt 

andra studier med kvantitiaitv design som inte var kvasi-expermimentell. Tillägg av frågor 

gällande randomiserade kontrollerade studier / Randomised Controlled Trial (RCT) tillfördes; 

”RCT?” och ”Randomiseringsförfarande beskrivet?”.  Utöver denna modifiering ändrades 

exempelvis frågan ”Vilken urvalsmetod användes?”till; ”Urvalsförfarande beskrivet ?. ”Vilka 

mätmetoder användes?” omformulerades till ” Redogörs det för vilka mätmetoder som 

användes?”. ”Var reliabiliteten beräknad?” skrevs om till ”Reabiliteten beräknad/reliabla 

instrument?” och ”Var validiteten diskuterad?” till ”Validitieten diskuterad/valida 

instrument?”. Val gjordes att lägga till frågorn gällande etik ;”Etiskt resonemang?” och 

”Etiskt godkännande?”.  

Protokollet som användes till granskning av kvalitativa artiklar modifierades om utifrån 

Forsberg och Wengströms (2015) Bilaga 4 ”Checklista för kvalitativa artiklar”. Exempel på 

modidifering som genomfördes är omformulering av följande frågor: ”Syftet med studien?”, 

”Vilken kvalitativ metod har använts?” och ” Är designen av studien relevant för att besvara 

frågeställningen?”till ; ” Frågeställningar tydligt beskrivna?”, ”Design lämplig utifrån 

syftet?” och ”Anges vilken kvalitativ metod som använts ?”.  ”Är urvalskriterier för 

undersökningsgruppen tydligt beskrivna? ( Inklusions- och exklusionskriterier ska vara 

beskrivna).”delades till två frågor; ”Urvalskriterier för undersökningensgruppen tydligt 

beskrivna?” och ” Inklusions- och Exklusionskriterier?”. frågan ”. Tilägg gjordes av frågor 

gällande etik ; ” Etiskt resonemang?”och ” Etiskt godkännande?”. 

 

 Varje ”ja-svar” tilldelades 1 poäng och poängsumman har sedan räknats ihop och utgjort 

underlag för gradering av artikelns kvalité utifrån en tregradig skala; låg  (kvant: 12-13 p, 

kval:14-16 p) medel (kvant:14-15, kval 17-18 p) eller hög kvalité ( kvant: 16-20 p, kval 19-23 

p). Författarna genomförde granskningen individuellt och oberoende av varandra vilket anses 

ge granskningen större tyngd (Forsberg och Wengström, 2015).  Granskningarna 

sammanfördes efter diskussion mellan författarna och utgjorde den slutliga 

kvalitetsbedömningen.  

Totalt valdes 39 artiklar ut för granskning. 9 artiklar valdes på grund av för låg kvalité bort 

från det slutliga urvalet vilket utgörs av 30 artiklar. 14 av artiklarna var med kvantitativ ansats 

och 16 med kvalitativ. De utvalda artiklarna är publicerade mellan år 2003–2016 och 

presenteras i en artikelmatris (Bilaga B).  

 
5.4. Dataanalys 

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna analyserades var för sig utifrån en enkel form av 

innehållsanalys som metod (Forsberg och Wengström, 2015).  Resultatet som framkom i 
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artiklarna översattes till svenska och texten som bedömdes svara an på studiens syfte 

tilldelades koder genom att författarna var för sig läste igenom utvalt material flertalet gånger, 

förde anteckningar i marginalen samt gjorde understrykningar i texten. Analysen av texten i 

de kvantitativa artiklarna fick inte samma djup som i de kvalitativa då resultaten övervägande 

består av statistik och presenteras med mätbara data i siffror och inte utifrån den enskilda 

studiedeltagarens upplevelse genom exempelvis intervju. Dock innehöll vissa av de 

inkluderade kvantitativa studierna en intervjudel vilken redovisades utöver insamlade data 

från skattningsformulär. Detta möjliggjorde att i denna del av resultatet analysera texten mer 

djupgående. Likande koder framkom i studierna oberoende av om ansatsen var kvalitativ eller 

kvantitativ. Koderna sammanfördes till subkategorier. Utifrån mönstret av likheter och 

skillnader som framkom vid subkategoriseringen sammanfördes de till kategorier. Studiens 

resultat presenteras med utgångspunkt i dessa kategorier vilka utgör resultatredovisningens 

rubriker. Exempel på kodning, subkategorier och kategorier ses i bilaga E. Analysen från de 

kvantitativa och de kvalitativa artiklarna resulterade i att upplevelsen av en nedsatt livskvalité 

och samsjuklighet framkom i resultatet både i studier med kvantitativ ansats i form av 

ifyllande av skattningsskalor och vid en djupgående intervju i en studie av kvalitativ ansats. 

Resultaten presenteras i fyra kategorier där kvalitativa och kvantitativa resultat kommer 

tydliggöras både genom citat och statistiska mätvärden. Tillsammans integreras de och 

presenteras som en helhet för läsaren. 

  
5.5. Etiska övervägande 

Även vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie ska etiska aspekter tas i beaktande. 

Ingen prövning hos etisk nämnd gjordes då det för denna form av studie inte är nödvändigt. 

Artiklarna som valdes ut att ingå i denna studie är samtliga peer rewied vilket författarna 

utgått från innebär att de är etiskt granskade och godkända innan publicering. Tillägg av 

frågor gällande etiskt resonemang och etiskt godkännande gjordes i de granskningsprotokoll 

som användes vid kvalitetsbedömning för att ta hänsyn till den etiska aspekten ytterligare. 

Inga resultat har valts bort med anledning av att de inte var överensstämmande med eventuellt 

förekommande egna åsikter hos författarna. (Forsberg och Wengström, 2015).  

En strävan att redovisa inkluderade artiklar så tydligt som möjligt och en ambition att rättvist 

bedöma dessa har funnits. Val av metod ansågs kunna besvara studiens syfte vilket utgjorde 

en viktig forskningsetisk princip. Kvantitativa data är mer distanserad än kvalitativa data som 

är mer inkännande, utgår från individens uppfattning och ger ett annat djup i materialet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn togs till de svårigheter som kan uppstå gällande inkludering 

av studier med både kvantitativ och kvalitativ ansats i en studie genom att åtskiljande och viss 

specificering vid resultatredovisning gjordes. Bedömning gjordes att den tänkbara nyttan med 

studien övervägde eventuella skadliga konsekvenser som skulle kunna uppstått. Redogörelse 

av tillvägagångssätt i de artiklar som baserades på uppgifter inhämtade från register, 

studiedeltagares berättelser osv bedömdes inte skada individernas integritet eller ha orsakat 

intrång i deras privatliv på ett oönskat sätt. Samtliga artiklar som valdes ut redovisas och 

kommer arkiveras i tio år (Forsberg och Wengström, 2015). 
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6. Resultat 
 

Resultatet nedan redovisas med grund i fyra kategorier: Identitetssökande och självacceptans; 

självmedicinering som egenvård; samsjuklighet kopplat till ADHD; socioekonomiska och 

psykologiska konsekvenser. Resultat från de kvalitativa och kvantitativa studierna kommer 

företrädelsevis presenteras åtskilda. I några fall har resultatet från studier med såväl kvalitativ 

som kvantitativ ansats varit liknande och referenser har då integrerats för att läsaren ska få en 

mer sammanhängande men samtidigt nyanserad förståelse. 

 

6.1. Identitetssökande och självacceptans 

Resultatet i flertalet artiklar med kvalitativ ansats innefattar upplevelsen av nedsatt 

självkänsla och ett ifrågasättande av sin identitet vilket redovisas nedan. 

Många med ADHD får genom livet höra att de är dumma, lata, stökiga och har en bristfällig 

uppfostran. Detta kan leda till en försämrad självkänsla och en förvirring eller frustration över 

att försöka förstå vem man egentligen är. Ständigt försök att anpassa sig och kämpa för att 

försöka vara någon man inte är, eller vara som alla andra leder ofta till misslyckanden 

(Michielsen et al. 2015; Young, Bramham, Gray och Rose, 2008). Erhållandet av diagnos i 

vuxen ålder beskrivs av studiedeltagare som en stor lättnad och svar på många frågor de ställt 

sig under livets gång. En möjlighet att kunna ge mening till och sätta ord på sitt förflutna 

samtidigt som en tydligare förståelse av befintliga begränsningar och vad det faktiskt innebär 

att ha ADHD beskrivs som positivt. Det ökar även möjligheten till utveckling av 

självacceptans. Det är dock inte enbart positiva reaktioner som framkommer i samband med 

erhållandet av diagnosen utan även en känsla av sorg över att inte ha diagnostiserats tidigare 

lyfts fram.  Stor frustration kan upplevas relaterat till att ha genomgått år av lidande (Young et 

al., 2008; Toner, O’Donoghue och Houghton, 2006; Schrevel, Dedding, Van Aken och 

Broerse, 2015; Sandell, Kjellberg och Taylor, 2013; Waite, och Tran, 2010; Hansson-

Halleröd, Anckarsäter, Råstam och Hansson-Sherman, 2015; Matheson et al., 2013; 

Fleischmann och Fleischmann, 2012; Fleischmann och Miller, 2013). Utöver att en känsla av 

frustration upplevs, framkommer även en svårighet att ta till sig diagnosen, vilket kan kopplas 

till en känsla av skam inför andra. Det kan dock upplevas som en lättnad när omgivningen 

faktiskt får reda på de svårigheter som upplevs (Waite och Ivey, 2009). 

 

Vid inledning av interventioner och behandling kan känslan av att ”äntligen bli normal” och 

att kunna fungera som vem som helst i vardagen framträda, samtidigt som många också för 

första gången upplever hopp inför framtiden, då diagnostiseringen kan komma att leda till 

relevanta åtgärder som kan skapa förbättringar i personens liv (Fleischmann och Fleischmann, 

2012; Mathesson et al., 2013; Ghosh, Fisher, Preen och Holman, 2016; Young et al., 2008). 

 

” You don’t feel nearly stupid any more… I don’t have to be ashamed any more, I know it’s a 

disease. I can’t do anything about it, it isn’t my fault, it’s hereditary, before it was that you 

were careless and lazy.” //” Before, it was more that I wanted to be normal and keep up with 

others, now it’s more that I’m normal it’s just too much for me…why do something I can’t 

manage?” (Hansson-Halleröd et al., 2015) 
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Möjlighet att få lära sig mer om sin diagnos, inklusive copingstrategier är viktigt för personer 

med ADHD (Waite och Tran, 2010). Även att få träffa andra med samma diagnos kan leda till 

ökad självacceptans, förståelse och kännedom om diagnosen (Henry och Hill- Jones, 2011; 

Matheson et al., 2013). Andra personers delgivande om sina upplevelser av sin diagnos 

genom exempelvis bloggar på internet kan också leda till utveckling av ett ökat hopp och en 

positivare framtidstro.  Likaså kan även att själv dela med sig av sina egna upplevelser kännas 

som ett sätt att bidra och hjälpa andra att hantera sin diagnos (Fleischmann och Fleischmann, 

2012; Fleischmann och Miller, 2013). Identitetsrelaterade problem uppmärksammas även av 

anhöriga som också kan uppleva patientens diagnosprocess såväl positiv som negativ. Initialt 

kan en känsla av osäkerhet skapas hos den anhörige då det kan vara svårt att veta hur man ska 

förhålla sig till och stödja den nydiagnostiserade. Därefter kan precis som hos patienten en 

känsla av lättnad uppstå som innebar svar på många frågetecken samt en större förståelse för 

sin anhöriges svårigheter. Det noteras även från anhörigs perspektiv en positiv inverkan på 

patientens självkänsla efter att de ha erhållit diagnosen (Young, Gray och Bramham, 2009). I 

vissa fall kan anhöriga även börja reflektera över sin egen identitet och det är inte ovanligt att 

föräldrar får sin ADHD-diagnos i samband med att deras barn eller annan anhörig utreds och 

diagnostiseras med ADHD (Ghosh et al., 2016). En ADHD-diagnos kan även innebära en 

reflektion kring sina egna föräldrar och hur de har varit gentemot en själv under sin uppväxt 

samt att även de eventuellt har en ADHD-diagnos (Hansson-Halleröd et al., 2015). 

 

6.2. Självmedicinering som egenvård 

Erhållandet av en ADHD-diagnos först i vuxen ålder kan innebära en ökad risk för att innan 

diagnostisering självmedicinera med droger och/eller alkohol (Brod, Schmitt, Goodwin, 

Hodgkins och Niebler, 2011; Goksoyr och Nottestad, 2007). Risken att hamna i missbruk är 

högre hos män, jämfört med kvinnor (Halmoy, Fasmer, Gillberg och Haavik, 2009).  

Självmedicineringen beskrivs som ett sätt att döva ADHD-symtom med strävan att bli 

”normal” genom att lättare kunna hantera sin vardag och dagliga aktiviteter. Effekten av 

drogerna kan bland annat vara en känsla av lugn och befrielse ifrån aggressioner och 

rastlöshet.  Upplevelsen av att känna sig accepterad av omgivningen och känna en känsla av 

sammanhang vid intag av alkohol eller droger kan leda till att självmedicinering nyttjas då 

många har erfarenhet av att känna sig avvisade från sin omgivning när de inte är påverkade av 

någon substans och därmed sig är ”själva”. (Nehlin, Nyberg och Öster, 2015; Brod et al., 

2012).  Även Toner et al. (2006) lyfter fram personers beskrivning av alkoholintag som ett 

sätt att slappna av, varva ner i stressfyllda situationer och skapa en känsla av normalitet. 

Bakfyllan som kommer efteråt kan dock öka ADHD-symtomen ännu mer, med bland annat 

mer utmärkande organisationssvårigheter. Även tobak kan ha en avslappnande effekt för 

personer med ADHD. Ohlmeier et al: s studieresultat (2007) visar på ett signifikant mer 

förekommande högt nikotinintag hos de alkoholberoende patienter i undersökningsgruppen 

som vid den neuropsykiatriska utredningen erhöll en ADHD-diagnos (76,2 %) jämfört med de 

i gruppen som inte visade sig ha en samsjuklighet med ADHD (45,7 %).  Resultatet kan tala 

för att det finns en patofysiologisk koppling mellan alkohol- och nikotinberoende hos 

personer med ADHD och att beroendet kan ha utvecklats i självmedicinerande syfte.  Om 

diagnos erhålls tidigare i livet och korrekt behandling då ges finns chans att personer med 
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ADHD kan undvika att hamna i ett missbruk (Nehlin et al., 2015; Brod et al., 2012; Ohlmeier 

et al, 2007).   

 

” Above all, it helped me to become patient. I did normal things, at a normal speed. I could 

work, I could read books for the kids… It was all about getting accepted. To belong and to be 

accepted as you are. I never felt accepted anywhere, neither in my family nor at school or 

anywhere.” //” If only I had gotten my diagnosis much earlier, maybe I hadn’t come to go so 

far. Since I got my medication, everything has changed substantially.” (Nehlin et al., 2015) 

 

Innan diagnostisering och korrekt medicinering kan personer med ADHD i efterhand uppleva 

att de haft ett behov av att, med olika metoder uppnå liknande mående som medicinering 

senare visat kunna ge dem. Måendet som eftersträvades utgjordes b.la. av att få känna ett lugn 

i kroppen, ökad förmåga till fokusering samt möjlighet att kunna klara av utbildning. 

Injicering av droger utgjorde en självmedicinerade åtgärd för vissa för att uppnå ett önskat 

mående. När diagnos och medicinering initierats kan behovet av droger upphöra, då 

medicinen kan anses ersätta detta och drogfrihet kan uppnås (Toner et al, 2006). Ginsberg, 

Hirvikoski, Grann och Lindefors, 2012 beskriver i sin studie som sträcker sig över ett år ett 

liknande resultat där vuxna män diagnosticerade med ADHD i svenskt fängelse erhållit 

positiva effekter av diagnostisering och farmakologisk behandling. Utöver ett minskat 

droganvändande noterades även ett minskat våldsamt beteende såväl fysiskt som verbalt samt 

en positiv påverkan avseende koncentrationsförmåga och motorisk aktivitet. Fångarnas 

livskvalité bedöms ha förbättrats över tid som de erhöll behandling för sin ADHD.  

 

6.3. Samsjuklighet och ADHD 

Det finns en signifikant koppling mellan ADHD och annan psykiatrisk problematik, 

framförallt depression och ångest (Das, Cherbuin, Butterworth, Antsey och Easteal, 2012). De 

allra flesta med ADHD har åtminstone ytterligare en psykiatrisk diagnos utöver sin ADHD, 

(94,98%), i jämförelse med personer utan ADHD där förekomsten av psykiatrisk diagnos är 

64,56 % (Bernardi et al., 2012). Ålder för debut av ADHD-symtom påverkar inte risken för 

att drabbas utav ytterligare psykiatrisk diagnos utan är på samma nivå oavsett ålder för 

symtomdebut hos personer med ADHD (Hesslinger, Tebartz van Elst, Mochan och Ebert, 

2003). Även personer med ADHD-symtom som inte blivit diagnostiserade har i större 

utsträckning en anamnes av psykisk ohälsa, jämfört med personer utan dessa svårigheter. 

Framförallt är prevalensen för depression (31% vs. 12,9%), ångest (19,8% vs. 7,3%) och 

bipolär sjukdom (5,9% vs. 0.9%) utmärkande. Personer med odiagnostiserad ADHD, men 

med ADHD-symtom hade vidare samma prevalens av depression som personer med faktiskt 

diagnostiserad ADHD (Able, Johnston, Adler och Swindle, 2007). Utöver ovan nämnda 

diagnoser ses också en ökad risk för personlighetsstörningar i kombination med ADHD 

(Biederman et al., 2006; Bernardi et. al. 2012). Biederman et al. (2006) redovisar i sin 10-

åriga prospektiva studie en signifikant större prevalens gällande samsjuklighet beräknade med 

95 % konfidensintervall, exempelvis svårare psykisk ohälsa ex; psykossjukdom 6,1 (3,5–

10,7), Ångestsyndrom 2,2 (1,5–3,2) och Beroendesyndrom 2,0 (1,3–3,0) bland de som har en 

ADHD-diagnos. 
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Många med odiagnostiserad ADHD söker ofta hjälp först i vuxen ålder. Förekomst av psykisk 

ohälsa i form av andra tillstånd såsom depression och ångesttillstånd kan ha funnits i flera år 

och föranlett att personen sökt vård framförallt på grund av dessa symtom. Symtomen kan i 

vissa fall relateras till en underliggande ADHD-diagnos som inte uppmärksammats. En 

odiagnostiserad ADHD kan leda till psykologiska sammanbrott med inslag av suicidtankar 

när en känsla av bristande förmåga att hantera befintliga svårigheter infinner sig (Mathesson 

et al., 2013; Das et al., 2012; Able et al., 2007). Forskningsresultat från en studie inkluderande 

enbart män utförd i Taiwan lyfter fram vikten av inkludering av ADHD som en möjlig 

differentialdiagnos hos unga män med ångest, oro, depression, dagtrötthet och nedsatt 

livskvalité (Chao et al., 2008). 

Behov av att ytterligare uppmärksamma diagnostik av ADHD hos vuxna finns då det 

fortfarande till viss del förekommer en uppfattning att diagnosen är en barndiagnos. Många 

vuxna vänder sig till primärvården vilken behöver utveckla sin kunskap om ADHD för att 

uppmärksamma diagnosen i ett tidigare skede (Bernardi et al., 2012). Diagnos, interventioner 

och behandling kan leda till att ångest och depressionssymtom minskar (Toner et al., 2006). 

 

6.4. Socioekonomiska och psykosociala konsekvenser genom livet 
Diagnostisering och behandling av ADHD redan i barndomen är kopplat till signifikant lägre 

risk att hamna i arbetslöshet som vuxen. De patienter som istället fick sin diagnos i vuxen 

ålder och således inte fick behandling förrän i vuxen ålder uppvisar en tre gånger så stor risk 

att vara arbetslösa i vuxen ålder jämfört med de som fått behandling i barndomen (Halmoy et 

al., 2009). Personer med ADHD-relaterade symtom i barndomen som erhållit sin diagnos i 

vuxen ålder har också i större utsträckning arbetsrelaterade problem och en stor del befinner 

sig utanför arbetsmarknaden, kopplat till nedsatt funktionsförmåga, varav många också 

erhållit permanent sjukersättning. Många av de som erhållit sjukersättning för sin ADHD har 

dessutom haft andra psykiatriska diagnoser som de även medicinerar eller har medicinerat för. 

Det finns en signifikant skillnad mellan könen vilken visar att kvinnor oftare har 

sjukersättning. Om diagnosen uppmärksammas tidigare i livet finns skäl att anta att den 

långsiktiga prognosen för funktionsnedsättningen är betydligt bättre än för de som får 

diagnosen i vuxen ålder (Fredriksen et al., 2014). Vuxna såväl med ADHD-diagnos som 

ADHD-symtom (ej diagnostiserade) har i högre utsträckning problem relaterat till samarbete 

med kollegor, sitt uppförande på arbetet samt utförande av sina arbetsuppgifter. De har också 

i högre utsträckning avslutat sina anställningar och bytt arbetsplats, på grund av avsked eller 

frivillig uppsägning kopplat till att de känt sig uttråkade. Sammanfattningsvis har de även 

sämre arbetsförmåga jämfört med personer utan ADHD (Barkley och Murphy, 2010; Toner et 

al., 2006). Personer med odiagnostiserad ADHD, men med ADHD-symtom uppvisar en 

tendens att i större utsträckning vara arbetslösa genom åren. Högre förekomst av deltidsarbete 

istället för heltidsarbete kan ses, vilket kan vara en av orsakerna till att vuxna inom denna 

diagnosgrupp generellt sett har lägre inkomst än personer utan ADHD-problematik (Able et 

al., 2007). ADHD behöver dock inte enbart kopplas till negativa konsekvenser i arbetslivet, 

utan när dessa personer exempelvis har egna företag, eller en arbetsgivare som tillåter mer fria 
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tyglar kan en god funktion och balans uppnås och personen utföra ett gott arbete (Toner et al., 

2006). 

 

Det framkommer vidare att svårigheter med sociala relationer oftare förekommer hos 

personer med ADHD, såväl när det gäller relationer till partners, föräldrar, vänner och 

arbetskollegor. Förklaring till problemen kopplas bland annat till ett impulsivt sätt att tala, 

ouppmärksamhet på andra, glömska samt missförstånd (Brod et al., 2012). Funktionella och 

psykosociala nedsättningar är signifikant högre (p <0,001) hos odiagnostiserade personer med 

symtom på ADHD jämfört med de som inte har diagnosen och inte heller uppvisar symtom 

(Able et al., 2007).  Resultatet i Miller et al. (2012) studie som genomförts på flickor/kvinnor 

visar på vikten av att identifiera de svårigheter som finns gällande exekutiva funktioner hos 

relaterade till ADHD redan i barndomen för att förebygga svårigheter fortsatt i livet. Vid en 

odiagnostiserad ADHD kan denna prevention i form av interventioner inte genomföras. Chao 

et al. (2008) påvisar i sin studie signifikanta resultat (p <0,05) gällande upplevd nedsatt 

livskvalité hos studiedeltagarna med ADHD. Signifikanta negativa associationer (p <0,01) 

påvisas gällande relationer och livskvalité, signifikansen kvarstår även vid förekomst av få 

ADHD-symtom (Das et al., 2012). Resultatet från redovisade studier visar samtliga på att en 

odiagnostiserad ADHD kan innebära ett personligt lidande med en ökad samhällskostnad som 

konsekvens. 

 

 

7. Diskussion 
Denna systematiska litteraturstudie visar på att det som uppdagas när en ADHD- diagnos 

erhålls i vuxen ålder kan beskrivas med utgångspunkt i kategorierna: Identitetssökande och 

självacceptans; Självmedicinering som egenvård; Samsjuklighet och ADHD; 

Socioekonomiska och psykologiska konsekvenser genom livet. 

 

7.1. Metoddiskussion  

Valet av systematisk litteraturstudie som metod gjordes utifrån en bedömning av att ett behov 

fanns att sammanställa forskningen beträffande den relativt nya företeelsen att diagnostisera 

ADHD hos vuxna. Författarna har under hela processen försökt inta en medveten hållning för 

att undvika att förförståelse inom området skulle påverka studiens resultat.  Metodvalet 

bedöms ha varit lämpligt utifrån studiens syfte och resultatet uppfattades ge svar på det som 

skulle undersökas. 

 

Inklusion av studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats kan ha utgjort en svaghet i 

studien. Analysförfarandet försvårades då resultat från forskning med olika ansats 

sammanförts, men sammanföringen utgjorde en styrka då resultaten visade sig ha många 

beröringspunkter och till stor del stämma överens. Kvantitativa data var mer distanserade och 

kvalitativa data framhävde individens upplevelse och uppfattning. Författarna valde att 

sammanföra resultat från både studier med kvantitativ och kvalitativ ansats för att se om en 

syntes skulle kunna ses.  
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Huvuddelen av sökningarna skedde via söktjänsten One Search. Tillvägagångssättet kan ses 

som en svaghet då för studien viktigt material kan ha missats. Sökningar utfördes utav den 

anledningen även separat i databaserna Pub Med, PsycINFO och MEDLINE. Liknande träffar 

som vid sökning via One Search framkom även vid dessa sökningar. Ytterligare sökningar 

genomfördes därför inte i separata databaser vilket också kan utgöra en svaghet.  

 Inledande databassökning med sökordet ADHD utfördes först utan språkbegränsning och 

begränsades därefter till att enbart innefatta material publicerat på engelska vilket inte 

resulterade i någon stor skillnad i antal sökträffar. Val gjordes därför att endast inkludera 

material på engelska vid flertalet sökningar vidare under sökprocessen då författarna inte hade 

språkkunskaper för att kunna läsa artiklar publicerade på annat språk än de på engelska eller 

något nordiskt språk. Att inte aktivt välja att inkludera artiklar på nordiska språk kan ses som 

en svaghet då eventuella artiklar kan ha missat. Då övervägande material idag publiceras på 

engelska bedömde författarna inte förfarandet påverka studiens resultat.  

 

Vid kombination av sökord användes AND företrädesvis istället för OR då önskan var att 

hitta data som innefattade exempelvis både tidig diagnostik och tidiga interventioner. 

Sökstrategin kan utgöra en styrka då begränsningen möjliggjorde att hitta, för studien, 

relevant data men även en svaghet då möjligheten finns att relevant data missades. Om de 

inledande sökningarna innehållit OR istället för AND hade möjligen antalet sökningar som 

behövde göras för att hitta tillräckligt med användbart material till studien minskat. Risken 

skulle dock kunnat vara att materialet som hittades inte ramade in problemområdet 

tillfredsställande. Valet att inkludera publiceringar från samtliga tillgängliga årtal i 

databassökningarna gjordes för att om möjligt kunna rama in utvecklingen avseende området, 

ta del av pågående forskning samt möjliggöra fler sökträffar. Då ett minimum på 30 artiklar 

var förutbestämt inkluderades i studien material som var upp till 13 år gammalt då tillgång till 

artiklar inom området var begränsat. Detta kan ses som en svaghet.  

 Databaserna som använts vid sökningen upplevs ha erbjudit den variation och tillgång till 

vetenskapliga artiklar som behövdes relaterat till studiens syfte vilket kan ses som en styrka.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsprotokoll modifierade utifrån Forsberg och 

Wengström (2015). Vissa svårigheter att bedöma kvalitén på artiklarna och gradera dessa med 

låg, medel eller hög kvalité på ett riktigt och rätt sätt upplevdes på grund av ovana hos båda 

forskarna att genomföra kvalitetsgranskning, vilket kan ses som en svaghet. Användandet av 

granskningsprotokoll upplevs dock ha lett fram till att kvalitetsbedömningen blev mer riktigt 

genomförd då granskningen skedde på ett sammanfattande, övergripande och lättförståeligt 

sätt. En artikel vilken bedömdes ha låg kvalité valdes att redovisas i resultatet då den ändå 

ansågs användbar. Anledningen till att kvalitén blev lägre var att studien inte var 

randomiserad och därmed inte hade ett beskrivet randomiseringsförfarande, demografiska 

data var inte liknande i jämförelsegrupperna (vilket inte bedömes avgörande för studiens 

kvalité), beskrivning av bortfall samt avsaknad av bortfallsanalys vilket sammantaget sänkte 

kvalitetsnivå utifrån använt granskningsprotokoll där desto fler ”ja” svar genererar en högre 

kvalitetsnivå. Gällande denna artikel gjordes bedömningen att resultatet i artikeln ändå var 

användbar då syftet, tillvägagångssättet, metoden och resultatet gick att utläsa.  
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Valet att analysera både kvantitativa och kvalitativa artiklar gjordes utifrån strävan att nå en 

syntes som kunde presenteras i resultatredovisningen vilket kan ses som en styrka då både 

kvalitativa och kvantitativa metoder används inom omvårdnadsforskning. Användandet av 

material med båda ansatserna förordas av Forsberg och Wengströms (2015) i deras anvisning 

om hur en systematisk litteraturstudie kan genomföras. Svårighet att säkerställa att en 

tillräcklig analys av data skett inom arbetets omfattning då inga tydliga riktlinjer gällande 

tillvägagångssätt med kombination av både studier med kvalitativ och kvantitativ ansats 

kunnat hittas av författarna i metodlitteratur utgör en svaghet. 

 

En mindre djupgående form av innehållsanalys tillämpades på utvalda artiklar då det 

bedömdes som ett lämpligt analysförfarande för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Kodning, skapande av subkategorier och därefter kategorier genomfördes därför även på de 

kvantitativa artiklarna utöver genomgång av statistiska beräkningar och utfallsmått. Analysen 

blev djupare gällande studier med kvalitativa artiklar då innehållet vid kvantitativ ansats är 

mer distanserad. Fokus vid analysen var att hitta mönster i materialet om betydelsen av 

utredning och diagnostisering av ADHD för en vuxen individ.  Reflektion utifrån hypotetiska 

frågor som exempelvis: "Kan en individs uttalande om känslan av nedsatt livskvalité i en 

kvalitativ intervjustudie relateras till statistiska data i en kvantitativ studie som använt sig av 

exempelvis skattningsskalor?” gjordes under analysprocessen. Resultatet påvisade att 

upplevelsen av försämrad livskvalité framkom vid kvalitativa intervjuer där nyanser av 

upplevelsen redovisades likväl som vid sammanställning av ifyllda skattningsskalor i 

kvantitativt material där förekomsten av detta hos ett större antal studiedeltagare redovisades 

statistiskt. Även inom andra områden såsom exempelvis förekomst av självmedicinering och 

ekonomiska svårigheter kunde liknande resultat ses både i kvalitativ och kvantitativ data. Att 

låta kvalitativ och kvantitativ data utgöra komplement till varandra i resultatet kan ses som en 

styrka.  En påverkande faktor vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie är att den 

grundar sig på andra forskares material vilket gör att bias från tidigare studier kan ”följa med” 

in i studien vilket utgör en svaghet. De utvalda artiklarna som använts till denna studie 

härstammar från olika delar i världen såsom USA, Australien, Taiwan, Norge, Sverige, 

Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Israel vilket kan ses både som en styrka då olika 

demografiska och kulturella sammanhang ger en bredd relaterat till studiens syfte men även 

som en svaghet då olikheter gällande utredning, diagnostisering och interventioner samt 

behandling kan förekomma. 

 

 7.2. Resultatdiskussion 

I kategorin Identitetssökande och självacceptans tydliggörs att den egna upplevelsen hos 

personer med ADHD visade på hur betydelsefull en utredning och en ADHD- diagnos kan 

vara för ens egen identitet, även för en vuxen person. Resultatet pekar således mot att det är 

ett viktigt fokus att uppmärksamma. En medvetenhet bör dock finnas att även negativa 

aspekter av diagnoserhållandet kan framkomma. En sorg över att inte ha fått hjälp tidigare i 

livet framkommer genomgående i resultatet (Young et al., 2008; Waite och Tran, 2010; 

Hansson-Halleröd et al., 2015). Detta skulle kunna bero på att kunskapen om ADHD i vuxen 
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ålder inte ha funnits speciellt länge och således inte tidigare heller har uppmärksammats på 

samma sätt som det gör idag då den nu är betydligt mer omfattande. I takt med att ny kunskap 

utvecklas skulle man kunna anta att förekomsten av underdiagnostisering kan komma att 

minska. Ovan framkomna resultat kan relateras till forskning av Kooji et al. (2010) och även 

Nylander et al. (2013) som beskriver att det finns en sannolik underdiagnostisering av ADHD 

vilket bland annat kan förklaras utifrån just ovan beskrivna kunskapsbrist. Trots allt så 

uppmärksammas idag fler personer med ADHD och utreds numera ofta redan i barndomen 

vilket bland annat förklaras utifrån en större kunskap och utbildning hos exempelvis 

skolpersonal. Även större medvetenhet hos allmänheten i och med spridning i sociala medier 

torde kunna vara en anledning till att symtomen uppmärksammas tidigare. 

 

I kategorin Självmedicinering som egenvård framkommer missbruk av droger och alkohol, 

som beskrivs genomgående som ett sätt att självmedicinera de symtom som inte kan förstås 

eller hanteras på andra sätt. (Nehlin et al., 2015; Brod et al., 2012) Många av de patienter med 

ADHD-problematik som vi som sjuksköterskor möter i vår yrkesutövning har inte sällan ett 

missbruk, antingen pågående eller tidigare i anamnesen. Ovan resultat kan stödjas av 

forskning av Lin et al. (2015) som beskriver på ett liknande sätt att missbruk rapporteras mer 

frekvent hos personer med ADHD-problematik. Föreliggande litteraturstudies resultat 

framkommer vidare att patienter med ADHD kan känna sig missförstådda eller ”felaktigt 

dömda” av vårdpersonal kopplat bl.a. till ett tidigare missbruk vilket kan leda till att de inte 

kan erhålla exempelvis medicinsk behandling för sin ADHD (Nehlin et al., 2015). Det kan 

finnas en skepsis och rädsla hos vårdpersonal att ge dessa personer medicinsk behandling för 

sin ADHD. Samtidigt framkommer också att det är just denna behandling som många gånger 

är avgörande och gör att dessa personer klarar av att hålla sig ifrån ett liv med missbruk. 

(Toner et al., 2006). Att ge dessa personer möjlighet till tidskrävande utredningar utan att i 

förväg faktiskt ha tagit ställning till vilken behandling som kan bli aktuell (beroende på utfall 

av utredningen) kan med största sannolikhet skapa en frustration för såväl patient som 

personal. Detta bör åtminstone uppmärksammas och diskuteras parallellt med utredning. 

 

I Samsjuklighet och ADHD tydliggörs att förekomst av andra psykiatriska diagnoser hos 

personer med ADHD är vanligt förekommande, såväl hos de som fått sin diagnos och de som 

är odiagnostiserade men med tydliga ADHD-symtom. Det beskrivs att personer med ADHD 

oftare än andra drabbas av depression- och ångestsymtom vilket gör att det inte är ovanligt att 

det är dessa diagnoser som uppmärksammas och behandlas först. Många med ångest och 

depressionssymtom söker företrädelsevis primärvård initialt. Behandling av depression och 

ångest kan då ses som det primära och kan även till viss del lindra vissa ADHD-symtom (Das 

et al., 2012; Able et al., 2007). Resultatet i denna kategori kan ta stöd i annan aktuell 

forskning och litteratur som visar på liknande resultat att samsjuklighet och då framförallt 

ångest och depression är vanligt förekommande hos patienter med ADHD (Lin et al., 2015; 

Almer och Mandel-Snenum, 2014). Även Safren (2005) uttrycker en liknande länk mellan 

ångest och depressionsproblematik kopplat till ADHD, där KBT visat sig vara effektivt mot 

flera symtom kopplade till såväl ångest/depression som till ADHD. Försenade diagnoser 
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enligt ovan skulle kunna förklaras utifrån att större kunskap om dessa diagnoser förekommer 

hos primärvårdsläkarna jämfört med deras kunskap om ADHD. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar dock att diagnostik och behandling av ADHD i sin tur kan lindra ångest 

och depressionssymtom som uppstått sekundärt till ADHD-diagnosen, vilket är viktigt att det 

finns en medvetenhet kring (Toner et al., 2006). 

 

Socioekonomiska och psykologiska konsekvenser genom livet är den sista kategorin och 

utifrån det framkomna resultatet uppmärksammas att ADHD-problematik ofta leder till eller 

förvärrar sociala- och/eller arbetsrelaterade aspekter. Högre arbetslöshet hos personer med 

ADHD-relaterade problem jämfört med personer utan ADHD framkommer som en del i 

resultatet (Able et al. 2007) och det visar även på att personer med ADHD i större omfattning 

bland annat har permanent sjukersättning (Fredriksen et al., 2014). Liknande resultat finns 

beskrivet i annan forskning och Almer och Mandel-Snenum (2014) lyfter också fram 

arbetsrelaterade problem hos personer med ADHD-problematik som vanligt förekommande. 

Något som framkommer i vårt resultat är dock att personer med ADHD kan lyckas bättre i 

arbetslivet om anställningen anpassas utifrån individuella förutsättningar (Toner et al., 2006). 

Ovan beskrivna arbetsrelaterade problem pekar således mot att personer med ADHD oftare 

står utanför arbetsmarknaden vilket kan antas leda till en form av utanförskap. Utanförskap 

beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som ett vårdvetenskapligt begrepp som är viktigt 

för sjuksköterskan att uppmärksamma i mötet med patienten. Sjuksköterskan har en viktig roll 

när det gäller processen att försöka minska detta utanförskap och enligt SBU (2013) är det 

vanligt att personer med ADHD-problematik redan i unga åldrar kan uppleva just utanförskap 

och/eller ensamhet. Om rätt stöd och rätt insatser kan ges tidigt i livet kan risken möjligen 

minskas till att uppleva utanförskap även i vuxen ålder. 

 

8. Slutsats 
Resultatet pekar framförallt på att det inte är för sent att utreda och behandla ADHD i vuxen 

ålder eftersom positiva vinster kan frambringas oavsett ålder vid diagnostisering. Erhållande 

av diagnosen så tidigt som möjligt i livet hade dock kunnat underlätta och gjort att många år 

av onödigt lidande, oförståelse för sitt eget beteende och sin funktionsnedsättning kunnat 

undvikas. 

 

 

9. Kliniska implikationer 
Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård möter ofta personer med ADHD och utifrån 

denna systematiska litteraturstudie framkommer aspekter som kan antas vara av vikt att ha 

med sig i bemötandet av dessa patienter. Att som sjuksköterska vara medveten om vilka 

konsekvenser en odiagnostiserad ADHD kan innebära för en person samt hur lidandet kan ge 

sig uttryck kan underlätta i sjuksköterskans arbete att stödja patienten till hälsa. 
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10.Vidare forskning 
Med utgångspunkt i resultatet från denna studie skulle det vara intressant att vidare studera 

fenomenet i syfte att utöka kunskapen kring vuxna med ADHD och vilken betydelse en 

diagnos faktiskt kan innebära för den enskilde, men även ur ett samhällsfokuserat perspektiv 

då flertalet sådana aspekter framkommit i denna studies resultat. Resultatet visar på att en 

odiagnostiserad ADHD kan innebära ett personligt lidande och i vissa fall även med ökade 

samhällskostnader som konsekvens. Om mer forskning sker för att belysa den enskildes 

behov genom olika stadier i livet kopplat till ADHD finns sannolikt vinster på såväl individ- 

som samhällsnivå att hämta. 

 

Behovet av vidare forskning inom området finns således och forskningen kan förhoppningsvis 

förväntas öka i takt med att utredning och diagnostisering av ADHD hos vuxna blir mer 

vedertaget. Antalet vuxna personer i Sverige idag som erhåller en ADHD-diagnos är 

fortfarande begränsat. Denna studies resultat är inte tillräckliga för att kunna ligga till grund 

för några rekommendationer.  
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med ADHD och utan 

ADHD. 

Kvantitativ 

10-årig icke- experimentell 

prospektiv fallkontroll 

studie 

140+ 120 

vid första 

datainsamlin

gen. 10 år 

senare 

deltog 

112(28) av 

första 

gruppen och 

105 (15) av 

andra 

gruppen. 

Det finns ett 

tydligt samband 

mellan ADHD 

och andra 

psykiska 

problem. Det är 

viktigt med tidig 

identifikation av 

ADHD för att 

minska 

svårigheter 

genom livet. 

Medel (15) 
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Brod, M, Scmitt, E, Goodwin, M, 

Hidgkins, P & Niebler, G. (2011)  

USA 

“ADHD burden of illness in older 

adults: a life course perspective.” 

Undersöka lidande och 

påverkan på livskvalité hos 

äldre personer med ADHD 

som erhållit diagnos i vuxen 

ålder. 

Kvantitativ pilotstudie 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

24 (3) Majoriteter 

uttrycker en 

känsla av lidande 

genom livet med 

bl.a. kopplat till 

socioekonomiska 

svårigheter och 

relationsproblem

. 

Medel (14) 

Brod, M, Pohlman,B, Lasser, R & 

Hodgkins, P.(2012) 

USA 

“Comparison of the burden of illness 

for adults with ADHD across seven 

countries a qualitative study.” 

Öka förståelsen för 

svårigheter och 

illabefinnande vuxna med 

ADHD kan uppleva samt se 

skillnader mellan olika 

länder R/T diagnostisering 

och ADHD symtom. 

Kvalitativ 

14 semistrukturerade och 

konverserande 

fokusgruppsintervjuer och 5 

telefonintervjuer 

103 

fokusgrupps

deltagare 

5 

telefoninterv

judeltagare 

(okänt) 

Liknande 

svårigheter 

rapporterades 

oberoende i 

vilket land man 

levde. 

Svårigheterna 

var bl.a. 

kopplade till 

arbetsliv, 

ekonomi, 

relationer och 

självkänsla. 

Hög (20) 

Bortfall ej 

redovisat 

Chao, C-Y, Gau, S.F, Mao, W-L, 

Shyu, J-F, Chen, Y-C & Yeh, C-B. 

(2008) 

Taiwan 

” Relationship of attention- deficit-

hyperactivity-disorder symptoms, 

depressive/anxiety symptoms, and life 

quality in young men” 

Undersöka sambandet 

mellan ADHD-symtom och 

depression/ångest och grad 

av livskvalité hos unga män 

som ansöker om 

militärtjänstgöring. 

Kvantitativ 

Ifyllande av 

skattningsskalor 

929 (0) 

65 deltagare 

hade 

diagnostiser

ats med 

ADHD, 263 

bedömdes 

troligen att 

ha 

diagnosen. 

601 utgjorde 

kontrollgrup

p 

ADHD ska 

inkluderas som 

differentialdiagn

os hos unga men 

som lider av 

ångest, oro, 

depression, 

dagtrötthet och 

nedsatt 

livskvalité då det 

är en diagnos 

som lätt missas 

och ångest, 

depression m.fl. 

erhålls som 

diagnos istället. 

Deltagarna i 

fallgruppen 

uppvisade 

allvarligare 

depressioner, 

ökad dagtrötthet 

och lägre 

livskvalité. 

Medel (15) 

Bortfall ej 

redovisat, 

tokas som att 

inget bortfall 

skedde då alla 

deltagare 

genomgick 

screening 

inför ansökan 

till 

militärtjänstg

öring. 

Das, D, cherbuin, N, Butterworth, P, 

Anstey, K & Easteal, S. (2012) 

Australien 

“A population- based study of 

attention deficit hyperactivity 

disorder symptoms and associated 

impairment in middle-aged adults.” 

Undersöka påverkan av 

självupplevda ADHD-

symtom kopplat till bl.a. 

arbetsliv, familjeliv, 

livskvalité, samsjuklighet 

m. 

Kvantitativ 

Randomiserat urval ur den 

longitudinella studien om 

psykisk hälsa och åldrande 

PATH Through Life Project 

2092 (87) Det finns ett 

samband mellan 

ADHD och 

annan psykisk 

sjukdom, 

funktionssvårigh

eter i vuxenlivet, 

vilket visar på 

behov kring mer 

åldersanpassad 

diagnostik och 

behandling för 

vuxna med 

ADHD. 

Hög (16) 
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Fleischmann, A. & Fleischmann, R. 

(2012) 

Israel 

“Advantages of an ADHD Diagnosis 

in Adulthood: Evidence from online 

Narratives.” 

Undersöka betydelsen av att 

få diagnosen ADHD i 

vuxen ålder och 

efterföljande påverkan på 

livssituationen. 

Kvalitativ design. Genom 

Grounded Theory har 

författarna tagit del av 

självupplevda berättelser på 

internet. 

71 personers 

berättelser. 

(okänt) 

Innan diagnos: 

Brist på 

självkänsla, 

funktionssvårigh

eter, stress och 

skam. Efter 

diagnos: Ökad 

tro på sin 

förmåga. 

ADHD: n 

upplevs faktiskt 

ha bidragit till 

något bra. 

Hög (20) 

Bortfall ej 

redovisat, då 

de 71 

berättelserna 

är utvalda. 

Fleischmann, A. & Miller, E.C. 

(2013) 

Israel 

” Online Narratives by Adults with 

ADHD who were diagnosed in 

adulthood.” 

Analysera livsberättelser av 

personer som 

diagnostiserats med ADHD 

i vuxen ålder. 

Kvalitativ  

Labovs och Waletzkys 

metod har använts för att 

försöka få fram den 

underliggande meningen i 

livsberättelserna. 

40 

personliga 

berättelser. 

(okänt) 

En mer 

sammanhängand

e syn på sina 

svårigheter och 

en förståelse hur 

de kan bemästra 

utmaningar efter 

att diagnos 

erhållits 

Hög (20) 

Bortfall ej 

redovisat, 

berättelserna 

som använts 

är utvalda. 

Fredriksen, M, Dahl, A.A & 

Martinsen, E.W. (2014) 

Norge 

“Childhood and persistent ADHD 

symtoms associated with educational 

failure and long-term occupational 

disability in adult ADHD.” 

Undersöka om ADHD- 

symtom i barndomen är 

sammankopplade med låg 

utbildningsnivå, 

arbetslöshet mm i vuxen 

ålder. 

Kvantitativ 

Del i en pågående 

prospektiv 

observationsstudie. 

 250 (12 av 

262 valde att 

inte deltaga) 

Omfattande 

ADHD-symtom 

i barndomen 

kunde bl.a. 

relateras till 

avhopp ifrån 

skola och andra 

negativa 

konsekvenser 

även i 

vuxenlivet. 

 Medel (15) 

 

Ghosh, M, Fisher, L, Preen, D.B & 

Holman, C.D.J. (2016) 

Australien 

 ” It has to be fixed” A qualitative 

inquiry into perceived AHDH 

behaivour among individuals and 

parents in western Australia” 

Undersöka vilken påverkan 

ADHD har i livet, 

meningen med att erhålla 

diagnosen ADHD och 

attityder gentemot 

farmakologisk behandling. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 
8 (10 

lämpliga 

deltagare var 

aktuella men 

då 

datamättnad 

nåddes efter 

8 

genomförda 

intervjuer 

deltog inte 

de) 

ADHD beskrevs 

som ett hinder 

för att lyckas. 

Att få diagnosen 

beskrivs dock 

som en lättnad 

för hela familjen. 

Flera föräldrar 

fick själva 

diagnosen efter 

att deras barn 

diagnostiserats. 

Hög (20) 

Ginsberg, Y, Hirvikoski, T, grann, m 

& Lindefors, N. (2012) 

Sverige 

“Long-term functional outcome in 

adult prison inmates with ADHD 

receiving OROS-methylphenidate” 

Undersöka vilken betydelse 

behandling med 

metylfenidat kan ha hos 

män diagnostiserade med 

ADHD i vuxen ålder som 

sitter i fängelse. 

Randominiserad kvantitaiv 

studie med placebo-

kontrollgrupp. 

30 (0) Efter behandling 

med 

metylfenidat 

sågs positiva 

utvecklingar 

gällande 

kognition, 

beteende och 

livskvalité hos 

deltagarna i 

studien. 

Hög (16) 
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Goksoyr, P.K. & Nottestad J.A. 

(2008) 

Norge 

“The burden of untreated ADHD 

among adults: The role of stimulant 

medication.” 

Undersöka om medicinsk 

behandling mot ADHD i 

yngre ålder kan minska 

risken för olika svårigheter i 

vuxen ålder. 

Kvantitativ 

Jämförande studie baserad 

på prospektiv uppföljande 

data med kontrollgrupper 

som identifierats senare. 

104 (okänt) Medicinsk 

behandling mot 

ADHD i unga år 

minskar risken 

för svårigheter i 

vuxen ålder både 

vad gäller 

sociala och 

psykologiska 

aspekter. 

Låg (13) 

Bortfall ej 

redovisat 

Halmoy, A, Fasmer, O.B, Gillberg, C 

& Haavik, J.  (2009) 

Norge 

“Occupational Outcome in Adult 

ADHD: Impact of Symptom Profile, 

comorbid psychiatric problems, and 

treatment.” 

Fastställa symptombild, 

samsjuklighet, behandling 

och yrkeslivspåverkan hos 

vuxna med ADHD 

Kvantitativ 

Fall-kontroll studie. 

Enkäter/skattningsskalor 

414 (2000 

brev 

skickades ut 

med 

förfrågan 

om att delta 

till kliniker 

och 

patienter, 

473 svarade 

att de ville 

ingå, 59 

exkluderade

s ) 

Tidig 

diagnostisering 

och behandling 

av ADHD är 

bidragande 

faktor till 

fungerande 

arbetsliv, slippa 

annan psykisk 

sjukdom, hamna 

i missbruk mm. 

Medel (15) 

Hansson Halleröd, S-L, Anckarsäter, 

H, Råstam, M & Hansson-Sherman, 

M. (2015) 

Sverige 

“Experienced consequences of being 

diagnosed with ADHD as an adult - a 

qualitative study.” 

Undersöka och beskriva 

patienters upplevelse av att 

erhålla ADHD-diagnos i 

vuxen ålder. 

Kvalitativ 

Undersökande, open-ended 

intervjuer. 

21 (2) Både positiva 

och negativa 

erfarenheter, tex. 

att få korrekt 

hjälp, men även 

en sorg att inte 

ha fått hjälp 

tidigare. 

Hög (21) 

Henry, E & Hill-Jones, S. (2011)  

USA.  

“Experiences of older adult women 

diagnosed with attention deficit 

hyperactivity disorder.” 

Undersöka hur äldre 

kvinnor upplever det att få 

diagnosen ADHD samt hur 

de upplever att diagnosen 

påverkar dem. 

Kvalitativ djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

9 (0) Innan diagnosen: 

En känsla av att 

känna sig 

annorlunda. 

Efter diagnosen: 

Ökad 

självacceptans 

och uppskattning 

av sin ADHD. 

Hög (20) 

Hesslinger, B, Tebartz van Elst, l, 

Mochan, F & Ebert, D. 

(2003) 

Tyskland 

“Attention deficit hyperactivity 

disorder in adults. - early vs. late 

onset in a retrospective study.” 

Undersöka om det är någon 

skillnad mellan personer 

med tidig vs. personer med 

sen debut av ADHD när det 

kommer till symtomprofil 

och samsjuklighet i vuxen 

ålder. 

Kvantitativ 

Ifyllande av 

skattningsskalor och 

därefter indelning i två 

grupper vars resultat 

jämförs 

50 (okänt) Det är ingen 

signifikant 

skillnad mellan 

grupperna som 

jämfördes när 

det kommer till 

symtom eller 

psykisk 

samsjuklighet. 

Medel (14) 

Bortfall ej 

redovisat 
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Matheson, L, asherson, D, Wong, 

i:C.k, Hodgkins, P, Setyawan, J, 

sasane, R & Clifford, S. (2013) 

Storbritannien 

“Adult ADHD-patient experiences of 

impairment, service provision and 

clinical management in England: a 

qualitative study.” 

Undersöka vuxnas 

upplevelser av att 

diagnostiseras med ADHD 

samt efterföljande 

behandlingen samt jämföra 

patienter som fått diagnos i 

vuxen ålder vs. de som fått 

diagnosen som barn. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer analyserade enligt 

Grounded Theory. 

Stratifierat urval. 

30 (0) De som erhållit 

sin ADHD-

diagnos i vuxen 

ålder beskrev 

bl.a. större 

psykosociala 

svårigheter 

jämfört med de 

som erhållit 

diagnos i 

barndomen. De 

upplevde även 

större skepsis 

och negativa 

attityder ifrån 

bl.a. 

sjukvårdspersona

l. 

Hög (21) 

Michielsen, M, de Kruit. Th.C.M, 

omijis, H.C, van Mierio,S, Semijn, 

E.J, Beekman, A.T:f, Peeg, D.J:h & 

Kooij, J.J.S. (2015) 

Nederländerna 

“The Burden of ADHD in Older 

Adults: A qualitative study.” 

Undersöka hur ADHD 

påverkat vuxna personer 

genom livet som fått sin 

diagnos i vuxen ålder. Samt 

att undersöka hur ADHD-

symtom förändras genom 

livet. 

Kvalitativ 

Djupintervjuer 
17 (23 

passade in I 

urvalet, 

beslut att 

avsluta 

intervjuande

t när 

datamättnad 

rådde, 6 av 

de 23 

intervjuades 

därför inte) 

ADHD har en 

negativ påverkan 

även sent i livet 

och för vuxna. 

Behandling i 

vuxen ålder 

beskrivs som 

positivt för 

utvecklingen. 

Hög (21) 

Miller, M, Nevado- Montenegro, A.J 

& Hinshaw, S.P. (2011) 

USA 

“Childhood Executive Function 

Continues to Predict Outcomes in 

young adult females with and without 

childhood-diagnosed ADHD.” 

Undersöka exekutiva 

funktioner över tid hos 

flickor med ADHD. 

Kvantitativ 

Data från en longitudinell 

studie 

216 (12 av 

de 228 som 

deltog från 

början 

representera

r bortfallet 

vid 

uppföljninge

n) 

Resultatet 

indikerar att 

exekutiva 

funktioner var 

nedsatta hos 

flickor/kvinnor 

med ADHD 

även i vuxen 

ålder. 

Medel (15) 

Nehlin, C., Nyber, F. & Öster C.  

(2015) 

Sverige.  

“The Patient´s perspective on the link 

between ADHD and substance use: A 

qualitative interview study” 

Undersöka hur vuxna med 

ADHD uppfattar vilken roll 

alkohol och droger har i 

deras liv, och då mer 

specifikt i relation till deras 

ADHD-diagnos. 

Kvalitativ 

Intervjustudie, 

undersökande och 

deskriptiv. 

14 (2 kom ej 

till 

intervjuerna 

av de 16 

deltagarna) 

Det beskrivs att 

alkohol och 

droger var ett 

sätt för dem att 

få känna sig mer 

”normala” och 

bli accepterade 

av andra. En 

tidig ADHD-

diagnos beskrevs 

som viktigt för 

att undvika 

missbruk. 

Hög (21) 
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Ohlmeier D, Peters, K, Kordon, A, 

Seifert, J, Tehilat, B, Wiese, B, 

Ziegehbein, M, Hinderk, M & 

Schneider, U. (2007) 

Tyskland 

” Nicotine and alcohol dependence in 

patientens with comorbid attention- 

deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD)” 

Retrospektivt undersöka hu 

manga av deltagande 

alkoholberoende patienter 

som uppvisade symptom på 

ADHD i barndomen och 

huruvida dessa symptom 

fanns kvar eller inte i vuxen 

ålder samt om konsumtion 

av nikotin och alkohol kan 

relateras till ADHD-

diagnosen. 

Kvantitativ 

Retrospektiv 

Alkoholberoende patienter 

genomgår ifyllande av 

skattningsskalor avseende 

förekomst av ADHD 

91(0) En stor del av 

patienter med 

ADHD lider av 

ett 

alkoholberoende 

och ännu fler av 

ett 

nikotinberoende 

vilket talar för en 

stor betydelse av 

tidig ich adekvat 

diagnostisering 

med 

efterföljande 

behandling för 

att förebygga 

ohälsa i form av 

beroende/missbr

uk. 

Låg (13) 

Bortfall 

redovisas ej, 

tolkas som att 

alla 91 

fullföljde 

deltagandet. 

Sandell, C., Kjellberg, A. & Taylor, 

R. (2013) 

Sverige.  

“Participating in diagnostic 

experience: Adults with 

neuropsychiatric disorders.” 

Beskriva vuxnas upplevelse 

av processen att erhålla 

diagnosen ADHD eller 

autism. 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer 

15 (22 

lämpliga 

deltagare 

valdes ut, 15 

valde att 

ingå i 

studien, 

bortfall 7) 

Efter diagnosen 

upplevs en ökad 

förståelse för 

sina problem 

genom livet och 

av känslan över 

att aldrig känt att 

de passat in. 

Hög (21) 

 Schrevel, S.J.C, Dedding, C,  Van 

Aken, J.A & Broerse, J.E.W. 

(2016)      

Nederländerna  

” Do I need to become someone 

else?” 

Undersöka upplevelsen av 

behov och olika problem i 

dagliga livet hos vuxna 

personer med ADHD. 

Kvalitativ studie  

Åtta fokusgrupper. 
52 (13) 

uppdelade i 

8 

fokusgruppe

r. 

Utöver ADHD-

symtom 

framkom sociala 

svårigheter, dålig 

självbild, ej 

känna sig 

accepterad av 

omgivningen 

och en önskan 

om större 

acceptans och 

uppskattning av 

omgivningen. 

Hög (21) 

Toner, M., O’Donoghue, T. & 

Houghton, S. (2006)  

Australien. 

 “Living in chaos and striving for 

control: How adults with ADHD deal 

with their disorder.” 

Undersöka hur vuxna med 

ADHD diagnostiserade i 

vuxen ålder hanterar sin 

diagnos och sitt liv. 

Kvalitativ studie   

Semistrukturerade 

intervjuer. 

10 (0) Vuxna med 

ADHD lever 

med en känsla av 

kaos, med en 

strävan mot 

kontroll. Vidare 

beskrivs en 

ständig resa 

mellan detta 

kaos och kontroll 

genom livet. 

Hög (21) 
Bortfall ej 

redovisat, 

deltagarna 
utvalda och 

tolkas ha 
velat ingå i 

studien. 
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Waite R. & Ivey, N. (2009)  

USA  

“Unveiling the mystery about adult 

adhd: One woman’s journey.” 

Undersöka/illustrera hur 

livsförloppet och en 

ADHD-diagnos i vuxen 

ålder kan påverka en 

persons livsresa. 

Kvalitativ studie 

 Två individuella, 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor med en 

och samma kvinna 

1 (0) Kvinnans 

uppväxt beskrivs 

som strulig. 

Hamnade ofta i 

konflikter i 

skolan, 

relationsproblem

, oplanerad 

graviditet mm. 

Efter diagnos: 

En lättnad och 

ökad förståelse 

över sina tidigare 

problem. 

Medel (18) 

Waite, R. & Tran, M. (2010) 

USA 

“ADHD Among a Cohort of ethnic 

minority women” 

Undersöka upplevelsen hos 

kvinnor att få ADHD-

diagnos i vuxen ålder 

Kvalitativ 

Undersökande, deskriptiv 

design. Intervjuer 

16 (0) Tre teman 

framträdde:” 

Internalized 

chaos”,” 

cultivation of 

self-

understanding” 

and” 

commitment to 

building 

capacity” 

Hög (21) 

Bortfall 

redovisas ej 

då deltagarna 

valts ut till 

studien. 

Tolkas som 

att ingen 

avbröt 

studien. 

Young, S. m.fl. (2008) 

Storbritannien 

“The experience of receiving a 

diagnosis and treatment of ADHD in 

adulthood.” 

Undersöka betydelsen av att 

få en ADHD-diagnos i 

vuxen ålder samt vilken 

betydelse medicinering för 

denna kan ha. 

Kvalitativ studie 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

8 (0) Tre stadier från 

att man får 

diagnosen och 

framåt 

presenteras i 

resultatet där 

man bl.a. 

beskriver 

känslan av att 

känna sig 

annorlunda för 

att uppleva en 

större 

(själv)acceptans. 

Hög (21) 

Bortfall 

redovisas ej, 

deltagarna 

tillfrågades 

om att deltaga 

och fullföljde 

studien. 

Tolkas som 

att inget 

bortfall 

skedde. 

Young, S. m.fl. (2009)          

Storbritannien.  

” The experience of receiving a 

diagnosis (Partners perspective)” 

Undersöka hur man kan 

uppleva att det är att leva 

tillsammans med en person 

som erhållit diagnosen 

ADHD i vuxen ålder och 

hur detta har påverkat dem 

båda. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

8 (0) Tre teman 

framträdde: 

Känslan av att 

vara otillräcklig, 

den 

känslomässiga 

påverkan av 

diagnosen, samt 

medicinering, 

inte en komplett     

lösning. 

Hög (21) 

Bortfall 
redovisas ej, 

deltagarna 

tillfrågades 
om att deltaga 

och fullföljde 

studien. 
Tolkas som 

att inget 

bortfall 
skedde. 
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Bilaga C. Granskningsprotokoll kvalitativa studier 
 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt Forsberg & Wengström 

(2015). 

 

Studiens syfte: 

Frågeställningar tydligt beskrivna?   ja nej 

Design lämplig utifrån syftet?    ja nej 

Anges vilken kvalitativ metod som använts?   ja nej 

 

Undersökningsgrupp: 

Urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna   ja nej 

(inklusions- och exklusionskriterier)?   ja nej 

Urvalsmetod?     ja nej 

Beskrivning av var, när och hur  

undersökningsgruppen kontaktades?   ja nej 

Är undersökningsgruppen lämplig?   ja nej 

 

Metod för datainsamling: 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, när och av vem)?  ja nej 

Anges datainsamlingsmetod?    ja nej 

Är data systematiskt insamlade/  

finns intervjuguide/studieprotokoll)?   ja nej 

Redovisas bortfall?    ja nej 

 

Analys: 

Analys/tolkning av resultat tydligt beskriven?   ja nej 

Är resultaten trovärdiga (källor)?   ja nej 

Är resultaten pålitliga (trovärdighet forskare 

 och undersökning)?    ja nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse  

(är fenomenet konsekvent beskrivet)?   ja nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras  

baserade på insamlade data (finns citat av originaldata,  

summering av data medtagna som bevis för tolkningen)?  ja nej 

 

Utvärdering: 

Kan resultaten återkopplas till den  

ursprungliga forskningsfrågan?    ja nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat?   ja nej 

Har resultaten klinisk relevans?    ja nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk     

för bias/studiens begränsningar?    ja nej 

 

Etik:  

Etiskt resonemang?    ja nej 

Etiskt godkännande?    ja nej 
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Bilaga D. Granskningsprotokoll kvantitativa studier 
 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt Forsberg & Wengström 

(2015). 

 

Studiens syfte: 

Frågeställningar tydligt beskrivna?   ja nej 

Design lämplig utifrån syftet?    ja nej 

 

Undersökningsgrupp:  

RCT?     ja nej 

Inklusionkriterier?    ja nej 

Exklusionskriterier?    ja nej 

Urvalsförfarande beskrivet?    ja nej 

Representativt urval?    ja nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?   ja nej 

 

Mätmetoder: 

Redogörs det för vilka mätmetoder som användes?  ja nej 

Reabiliteten beräknad/reliabla instrument?   ja nej 

Validiteten diskuterad/valida instrument?   ja nej 

 

Analys: 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  ja nej 

Beskrivning av bortfallstorlek?    ja nej 

Fanns en bortfallsanalys?    ja nej 

Var den statistiska analysen lämplig?   ja nej 

Erhölls signifikanta skillnader?    ja nej 

 

Resultat 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  ja nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?   ja nej 

 

Etik 

Etiskt resonemang?    ja nej 

Etiskt godkännande?    ja nej 
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Bilaga E. Exempel på koder, subkategorier och kategorier 
Koder (exempel) Subkategorier (exempel) Kategorier 

Annorlunda 

Identitetssökande 

Lat 

Hopp 

”Bli normal” 

Skam 

Frustration 

Lättnad 

Sorg 

Förståelse 

Letande 

Dålig självkänsla 

Hjälpsökande 

Misslyckande 

Bekräftelse 

Tiden före diagnos 

Tiden efter diagnos 

Självbild 

Identitetssökande och självacceptans 

 


