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Abstrakt 

 

Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som kan orsaka svårigheter under hela livsspannet. De tre 

kärnsymtomen; uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet kan 

uttrycka sig olika hos barn och vuxna och som vuxen ställs nya krav som kan vara 

svåra att hantera. Hur stora svårigheterna blir beror till stor del på omgivande 

stödjande funktioner. 

Syfte: Att belysa vilka behov av omvårdnad vuxna patienter med ADHD har. 

Metod: Sökningar utfördes i tre databaser; PubMed, Cinahl och PsykInfo, varpå 

artiklar granskades och där relevant forskning som svarade mot litteraturstudiens syfte 

slutligen inkluderades i resultatet. 

Resultat: Granskningen av artiklarna resulterade i fyra kategorier. Av resultatet 

framkom att vuxna personer med ADHD önskar ökad kunskap om sin diagnos, stöd i 

relationer, regelbunden uppföljning och en mer holistisk syn från vårdpersonal. 

Samsjukligheten är betydande hos patienter med ADHD.  

Slutsats: Omvårdnadsbehovet hos patienter med ADHD är stort och multimodal 

behandling krävs för att optimera behandlingsutfall. Det är viktigt att sjuksköterskan 

är lyhörd och patientorienterad. Aktivt patientdeltagande och individualiserad vård är 

essentiellt för god compliance. En ökad förekomst av forskning på vuxna patienter 

med ADHD kan skönjas, men mer forskning behövs inom omvårdnadsområdet.  

 

 

Nyckelord: ADHD, behov, coaching, erfarenhet, innehållsanalys, litteraturstudie, 

livskvalitet, omvårdnad, vuxna 



 
 

Abstract 

 

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neuropsychiatric 

condition that can cause problems throughout the life span. The three core symptoms; 

inattention, hyperactivity and impulsivity can express itself differently in children and 

adults, and as an adult, you face new challenges that can be difficult to manage. How 

big difficulties are largely due to the surrounding support functions. 

Objective: To highlight the need for care in adult patients with ADHD.  

Methods: The search was made in three databases; PubMed, CINAHL and PsychInfo. 

Articles were reviewed and relevant research literature that met the study’s aim was 

ultimately included in the result. 

Results: The review of the articles resulted in four categories. The result showed that 

adult persons wants greater knowledge of their diagnosis, support in relationships, 

regular follow up and a more holistic view from the health care providers. The co-

morbidity is significant in patients with ADHD.  

Conclusion: The care needs of patients with ADHD is large and multimodal treatment 

is necessary to optimize treatment outcomes. It is important that the nurse is 

responsive and patient oriented. Active patient participation and individualized care is 

essential for good compliance. An increased incidence of research in adult patients 

with ADHD can be discerned, but more research is needed in the nursing field. 

 

 

Keywords: ADHD, coaching, content analysis, experience, literature study, needs, 

nursing, quality of life 
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Bakgrund 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsned-

sättning som kan orsaka svårigheter under hela livet. Vilka och hur stora svårigheterna 

blir beror till stor del på kraven från omgivningen, vilka copingstrategier personen 

tillskansar sig samt eventuell förekomst av samsjuklighet (Vashak & Taylor, 2013, 

Gibbins & Weiss, 2007). Rätt stöd och support från närstående och sjukvård är många 

gånger avgörande för framgångsrik behandling (Mangle, Philips, Pitts, & Laver-

Bradbury, 2014).  

 

Förekomst, symtom och diagnos 

Tidigare ansågs ADHD uteslutande vara en diagnos hos barn, men idag diagnosticeras 

allt fler vuxna och ca 3-5 % av den vuxna befolkningen beräknas ha ADHD 

(Greydanus, Pratt, & Patel, 2007). Könsskillnaden i prevalensen av ADHD är mer 

markant hos barn jämfört med vuxna (Das, Cherbuin, Butterworth, Anstey, & Easteal, 

2012). Ration mellan pojkar och flickor är 3:1 medan den hos män och kvinnor i vuxen 

ålder är nästan 1:1 (Primich & Iennaco, 2012). Skillnaden kan delvis bero på att 

utredningar i barndomen initieras av föräldrar och lärare vilket gör att flickor utan den 

hyperaktiva komponenten av ADHD mer sällan blir kliniskt diagnosticerade. I motsats 

så upplever vuxna kvinnor fler internaliseringsproblem än män, vilket leder till högre 

grad av sökande av behandling i vuxenlivet, som i sin tur leder till en mer balanserad 

könsfördelning bland vuxna (Das et al., 2012). En betydande andel av inskrivna inom 

psykiatrin har ADHD (Nylander, Holmqvist, Gustafson, & Gillberg, 2009).  

 

ADHD karaktäriseras av tre kärnsymtom; uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet 

och impulsivitet. Dessutom tillkommer ofta emotionella symtom (Kooji et al., 2010). 

Beroende på hur omfattande ADHD-symtomen är och i vilken grad de förorsakar 

funktionsnedsättning betraktas tillståndet som lindrigt, måttligt eller svårt (SBU, 2013). 

ADHD-diagnos förutsätter att symtom funnits sedan barnsben, men symtom och 

svårigheter fortsätter under ungdomsåren och in i vuxenlivet för uppskattningsvis två 

tredjedelar av patienterna (Gibbins & Weiss, 2007). 
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De tre kärnsymtomen är väl kännetecknade hos barn, medan de kan uttrycka sig 

annorlunda och mer subtilt i vuxenlivet. Som exempel kan hyperaktivitet uttryckas 

genom att barn kan springa och klättra överdrivet eller ha svårigheter att leka eller 

vara engagerade i lugna fritidsaktiviteter, medan vuxna med ADHD i större 

utsträckning upplever inre rastlöshet, är oförmögna att koppla av eller pratar för 

mycket. Hyperaktivitet kan också uttrycka sig som oförmåga att sitta stilla under en 

längre tid när man förväntas att sitta stilla (vid bordet, på bio etc.). Impulsivitet kan 

uttrycka sig som bristande tålamod, att personen agerar utan att tänka efter före, 

impulsivt spenderande av pengar, att personen påbörjar nya jobb och relationer på ett 

impulsivt sätt. Uppmärksamhetsproblem visar sig ofta som distraherbarhet, svårighet 

att organisera, svårigheter att komma i tid, lätt för att bli uttråkad, behov av variation, 

svårigheter att fatta beslut, bristande översikt och stresskänslighet. Dessutom upplever 

många vuxna med ADHD affektlabilitet med frekventa svängningar upp och ned och 

har ofta ett häftigt temperament (Kooji et al., 2010). 

 

Att diagnosticera ADHD hos vuxna är komplext då närvaro av symtom och 

samsjuklighet kopplat till mående, ångest och andra tillstånd är vanligt. Hos vuxna 

maskeras dessutom ofta symtom av patientens inlärda kompensatoriska mekanismer 

vilket kan försena ADHD-diagnosen (Primich & Iennaco, 2012). Efter år utan diagnos 

och med svårigheter där vuxna med ADHD inte fått hjälp, bidrar diagnosen ofta med 

en förklaring till problemen vilket är värdefullt för en stor del av patienterna och deras 

familjer (Kooji et al, 2010). 

 

Samsjuklighet 

Mer än 87 % av vuxna med ADHD lider av samsjuklighet och mer än hälften har minst 

två andra tillstånd ihop med ADHD (Gibbins & Weiss, 2007). En studie av Antshel och 

Barkley (2009) antyder att okomplicerad ADHD endast föreligger hos 25 % av vuxna 

som diagnosticerats med ADHD. Bland ångest- och humörstörningar är vanliga 

tillstånd av samsjuklighet med ADHD; GAD (generaliserat ångestsyndrom), 

depression och bipolär sjukdom. Samsjuklighet med substansberoende förekommer 

också, med ökad risk vid samtidig bipolär sjukdom (Primich & Iennaco, 2012; Antai-
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Otong, 2008). En noggrann bedömning av samsjuklighet är viktig då dessa symtom 

kan avgöra behandlingsutfallet lika mycket som eller mer än ADHD-symtomen 

(Gibbins & Weiss, 2007). 

 

ADHD ur ett samhällsperspektiv 

Utöver den effekt som ADHD har på individen så påverkas också samhället, då vuxna 

med ADHD enligt studier i större utsträckning utför antisociala handlingar, arresteras 

och orsakar trafikolyckor, än personer utan diagnosen (Küpper et al., 2012; El Farouki 

et al., 2014). Odiagnosticerad och obehandlad ADHD hos vuxna leder till högre 

kostnader för sjukfrånvaro, mindre produktivitet, fler olyckor och högre 

sjukvårdskostnader. En effektiv behandling av patienter med ADHD bidrar till bättre 

utnyttjande av vård, ökat välmående hos patienten och bättre sociala och 

professionella interaktioner (Kooji et al., 2010). 

 

ADHD kan ha en betydande påverkan på arbetsrelaterad hälsa hos vuxna (Sarkis, 

2014). Diagnosen kan leda till sämre arbetsprestation, ilska, frustration och irritation på 

arbetsplatsen, frånvaro och ökad risk för olyckor (Küpper et al., 2012). Tidig insättning 

av läkemedel vid ADHD är relevant utifrån hälsopolitik och ekonomi med tanke på 

tillståndets möjliga påverkan på många områden i vardagen, den höga risken att 

utveckla andra psykiatriska tillstånd och kostnaden för samhället (Benkert, Krause, 

Wasem, och Aidelburger, 2010).  

 

Behandling för ökad livskvalitet  

Studier visar att ADHD-symtom är associerade med flera psykosociala problem såsom 

interpersonella konflikter, kvalitet på relationer, socialt liv, ekonomi, hälsa och 

välmående (Das et al., 2014). Livskvalitet står i förhållande till symtom, funktion och 

patienttillfredsställelse med livet. Att tro att en förbättring av symtomen utan 

förbättring av antingen funktion eller livskvalitet är tvivelaktigt som ett mått på 

förbättrat välbefinnande. Med andra ord, både patientens funktion och tillståndet i sig 

måste förbättras för att behandlingen ska ses som effektiv (Gibbins & Weiss, 2007). 
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Vuxna med obehandlad ADHD har högre grad av akademiskt misslyckande, lägre 

yrkesstatus, ökad risk för substansberoende, olyckor och brottslighet samt har färre 

sociala relationer. Många vuxna med ADHD är besvikna att de inte fick behandling 

tidigare i livet och är av den uppfattningen att deras liv skulle se annorlunda ut om de 

hade fått det. Adekvat behandling hade kunnat förebygga olyckor och problem i 

skolan, på jobbet och i relationer. Behandling av ADHD i vuxen ålder kan påverka 

patientens psykosociala situation och kan också leda till förbättringar av funktioner 

och komorbida störningar (Kooji et al., 2010). Även om ADHD ses som en av de mest 

nedsättande psykiatriska diagnoserna då den påverkar många områden i livet, så är 

det också ett tillstånd som är relativt mottagligt för behandling (Waite & Ramsay, 

2010). ADHD-symtom kan behandlas effektivt hos både barn och vuxna och 

behandlingen bör vara multimodal (Kooji et al., 2008).  

 

Läkemedel ses ofta som en inledning av en process för rehabilitering och aktuell 

forskning tyder på att kärnsymtomen förbättras i en betydande grad hos många vuxna 

(Gibbins & Weiss, 2007). Läkemedel ska dock alltid ses som en komponent i ett större 

stöd- och behandlingsprogram och förutsätter en noggrann och regelbunden 

uppföljning av effekt, följsamhet, hur patientens livssituation ser ut samt att hänsyn tas 

till eventuell samsjuklighet (Läkemedelsverket, 2016). Läkemedels positiva effekter på 

kärnsymtomen har visats i flertalet studier på barn och ett växande antal studier på 

vuxna visar på liknande resultat. Beroende på de krav och ansvar som kommer i vuxen 

ålder så möter vuxna många problem som skiljer sig från dem under barndomen. Av 

den anledningen finns ett behov av ett annat utbud av psykosociala och psykologiska 

behandlingar (Kooji et al., 2008).  

 

Flera länder har sammanställt riktlinjer när det gäller behandling av ADHD och i dem 

föreslås en kombinerad behandling bestående av fem komponenter: psykoedukation, 

farmakologisk behandling, coaching, KBT (individuellt/grupp) och familjeterapi (Kooji 

et al., 2010; Gibbins & Weiss, 2007). Psykoedukation är lämpligtvis det första steget i 

behandlingsplanen. Att undervisa patienter om ADHD som diagnos och dess prognos 

kan minska orealistiska förväntningar på behandlingseffekter och ge ett mer stödjande 
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perspektiv på patientens situation (Gibbins & Weiss, 2007). Den ickefarmakologiska 

behandlingen ska baseras på den individuella patientens behov och mål. Optimalt är 

att behoven diskuteras med patienten och gärna också med engagemang från familj 

och närstående för att optimera utgången (Culpepper & Fried, 2013). Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) kan ges både individuellt 

och i grupp och där målsättningen är att patienten ska få mer kunskap om sitt 

fungerade och hitta strategier att hantera vardagen (Fleming, McMahon, Moran, 

Peterson, & Dreessen, 2015; Bramham, Young, Bickerdike, Spain, McCartan, & 

Xenitidis, 2009). Coaching är en intervention som används alltmer för vuxna med 

ADHD även om det fortfarande finns begränsat med empiriska studier för denna 

population. Det är en tydlig personcentrerad metod som fokuserar på målsättning och 

att hitta strategier för att kunna genomföra sina uppgifter och uppnå sina mål (Knouse, 

Cooper-Vince, Spich, & Safren, 2008).  

 

Vid farmakologisk behandling av ADHD är centralstimulantia (CS) idag 

förstahandsvalet och har visat sig kunna ge effektiv symtomlindring vid ADHD. Cirka 

70-80 % av patienterna svarar på behandlingen. Vanliga bieffekter av CS är huvudvärk, 

sömnsvårigheter, minskad aptit och muntorrhet, men de är ofta milda och övergående 

(Waite & Ramsay, 2010; Kooji et al., 2010; Matas, 2006; Knutson & O’Malley, 2010). CS 

kan höja blodtrycket och hjärtfrekvensen samt leda till viktnedgång varför patienten 

ska ha tät uppföljning vid insättning och upptrappning av medicinen samt när optimal 

dosering uppnåtts (Kooji et al., 2010). Dålig följsamhet till förskriven medicin är ett 

hinder för en långvarig positiv behandling. Anledning till dålig compliance hos vuxna 

med ADHD går att hitta i tillståndets natur (sänkt uppmärksamhet, nedsatt 

organiseringsförmåga), behovet att ta medicin flera gånger per dag, oro över stigmat 

och riskerna med att ta narkotikaklassade läkemedel. En del patienter har begränsad 

självmedvetenhet när det gäller sina symtom vilket kan öka risken för dålig 

compliance vid behandling av ADHD (Culpepper & Fried, 2013).  
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Omvårdnadsteoretisk referensram och specialistsjuksköterskans roll 

Virginia Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper beskriver sjuk-

sköterskans specifika funktion och hur sjuksköterskan kan förhålla sig för att kunna 

möta de grundläggande mänskliga behoven. Hendersons teori utgår från att alla 

individer har grundläggande behov, friska såväl som sjuka. Behoven innefattar fysiska 

behov; mat, sömn, kläder, men också psykiska behov såsom kärlek, uppskattning, 

samhörighet och att känna sig behövd. Behoven kan upplevas och tolkas olika av olika 

människor beroende på bland annat ålder, motivation, kraft och social och kulturell 

bakgrund (Gustin & Lindwall, 2012). Enligt Henderson innebär omvårdnad att se hela 

människan och målet för omvårdnaden är att främja hälsa och tillfrisknande. 

Sjuksköterskans uppgift är att åstadkomma det som hen upplever som hälsa och 

välbefinnande (Henderson, 2006). 

 

Svensk sjuksköterskeförening har identifierat och antagit sex internationellt framtagna 

kärnkompetenser som är nödvändiga för vårdens professioner. Dessa sex 

kärnkompetenser är evidensbaserad vård, personcentrerad vård, teamsamverkan, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Psykiatrisk 

omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att utvecklas och 

växa. Alla människor med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar har 

rätt till en personcentrerad vård som är säker och stödjer personens oberoende och 

självständighet. Omvårdnad inom psykiatrisk vård betonar hälsoprocesser ur ett 

helhetsperspektiv liksom de livsförhållanden som bidrar till hälsa. Specialistsjuk-

sköterskan inom psykiatrisk vård ansvarar för att utformning och genomförande av 

vård och omvårdnad sker i samverkan med patienten, dennes närstående och andra 

vårdgivare. Specialistsjuksköterskan ansvarar i sin yrkesutövning för att leda och 

samordna omvårdnadsinsatser (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

 

I partnerskapet sjuksköterska-patient är det viktigt med individuell bedömning och 

beslutsfattande. Detta för att patientens ska kunna få ett mer framgångsrikt liv med ett 

kroniskt tillstånd som ADHD. Ett aktivt samarbete i att sätta mål, stärka färdigheter 

och delta i handlingar och beteenden som förbättrar patientens livsstil bör vara fokus i 
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detta partnerskap (Waite & Ramsay, 2010). Sjuksköterskan antas ha kunskap om hur 

relationer utvecklas och antas även ha förmågan att underlätta delaktighet med hjälp 

av medvetna strategier. Sjuksköterskan måste kunna förmedla kunskap anpassad till 

patienten, vilket är en nödvändighet för fattande av informerade beslut. Detta leder i 

sin tur till ökat ansvar och oberoende hos patienten (Sahlsten et al., 2007).  

 

Problemformulering 

Personer med ADHD har en varierande grad av funktionsnedsättning och det är 

viktigt att omvårdnaden anpassas efter individens behov (Kubik, 2010). Den 

personcentrerade omvårdnaden innebär insatser som syftar till att stärka personens 

känsla av att ha kontroll över sitt liv, utveckla strategier, lära sig att hantera sin 

sjukdom och dess konsekvenser samt formulera rimliga livsmål och uppnå personlig 

utveckling (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Mer förståelse för 

vad denna patientgrupp anser vara viktigt för att leva ett mer tillfredställande liv med 

sin ADHD-diagnos behövs för att kunna erbjuda god omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa omvårdnadsbehov hos vuxna patienter med ADHD. 

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie och utgick från riktlinjer av Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Syftet med en litteraturstudie är att få en 

översikt av tidigare forskning inom området. Kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

svarade mot syftet inkluderades. Genom att använda båda forskningsansatserna 

kompletteras resultatet. Reviews exkluderades då en litteraturstudie ska innefatta 

primärdata (Polit & Beck, 2016).  

 

Litteratursökning och granskning av studier   

I steg 1 formulerades frågan på ett strukturerat sätt och inklusions- och exklusions-

kriterier fastställdes. 
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Inklusionkriterier: Kvalitativa och kvantitativa studier publicerade mellan september 

2006 och september 2016 vilka svarade på litteraturstudiens syfte. Studierna skulle 

omfatta vuxna personer med diagnosen ADHD. 

Exklusionkriterier: Studier som bedömdes ha otillräcklig vetenskaplig kvalitet. 

Reviews. Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska, då dessa språk är 

de som behärskas av författarna till denna litteraturöversikt. Studier gjorda på barn. 

Studier där dubbeldiagnoser var en huvudsaklig grund till utfallet. Studier där 

minioritetsgrupper varit i fokus. 

I steg 2 identifierades sökord och databaser valdes ut för sökning av relevant litteratur. 

Sökningen utfördes i tre databaser; PubMed, CINAHL och PsykInfo. MESH-termer och 

fritextsökning användes i PubMed, HEADINGS och fritextsökning i CINAHL samt 

PsykInfo. Utöver den primära sökningen i databaser användes referenslistor för att 

hitta artiklar som inte framkommit vid sökningen (Polit & Beck, 2016).  

Den inledande sökningen genomfördes i PubMed med sökorden ADHD, attention 

deficit disorder with hyperactivity, nurse, nursing, nurses, nurse’s role, nurse patient 

relations, care, quality of life, coaching, communication, coping, adaptation, 

psychological, experience och needs. En sökning utfördes därefter där sökorden 

kombinerades (se bilaga 1). Denna sökning resulterade i 144 träffar. I CINAHL 

användes samma sökord och kombinerade sökning, vilket resulterade i 45 träffar. 

Även i PsykInfo användes samma sökord och kombinerade sökning och resulterade 

här i 233 träffar. Totalt genomlästes titel och abstrakt på 422 artiklar. De studier som 

efter genomläsning av titel och abstrakt bedömdes kunna vara relevanta för studiens 

syfte skrevs ut eller beställdes i fulltext. Efter genomläsning av dessa artiklar i sin 

helhet visade det sig att flera inte var relevanta för studiens syfte. 13 artiklar bedömdes 

relevanta och utöver det även 4 artiklar som upptäcktes vid den manuella sökningen, 

vilket därmed resulterade i totalt 17 artiklar inför nästa steg. I slutet av uppsatsarbetet 

gjordes en uppdaterande sökning för att inte missa nya studier som eventuellt 

publicerats under arbetets gång. Inga nya studier hittades vid denna sökning.  
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I steg 3 genomfördes relevans- och kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (se bilaga 2). 

Granskningsmallar som SBU utarbetat användes för att bedöma studiernas relevans 

och kvalitet (SBU, 2014). Artiklarna lästes av litteraturstudiens författare oberoende av 

varandra och därefter tillsammans. De studier som bedömdes relevanta kvalitets-

granskades. En studie bedömdes ha låg kvalitet och exkluderades. Efter kvalitets-

granskningen återstod 16 artiklar vilka inkluderades i litteraturstudiens resultat.. I 

resultatet ingår tio studier med kvalitativ ansats och fem studier med kvantitativ 

ansats. Totalt bedömdes sex studier ha hög kvalitet och tio studier medelhög kvalitet. 

Analys 

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna bearbetades inspirerat av innehållsanalys där 

centrala delar med liknande betydelse bildar kategorier. Vid analysen färgkodades 

också meningsenheter för att strukturera upp innehåll som motsvarade syftet (Polit & 

Beck, 2016).  

I steg 1 i analysprocessen lästes artiklarna igenom flera gånger, av båda författarna på 

var sitt håll, för att få en känsla av innehållet. I steg 2 granskades texten av båda 

författarna med mål att hitta sådant som motsvarade syftet, så kallade meningsbärande 

enheter. Dessa kondenserades sedan. I de kvantitativa artiklarna plockades relevant 

resultat ut och skrevs eventuellt om i andra meningar utan numeriska enheter för att 

lättare kunna beskriva vad detta innebär för patienten. Till exempel ”73,8% upplever 

dåligt självförtroende i relation till ADHD” beskrevs som "upplevelse av dåligt 

självförtroende bland patienter med ADHD är vanligt". I steg 3 bearbetades det 

kondenserade materialet. Detta resulterade i subkategorier och allt som hörde till dessa 

subkategorier färgkodades. Exempelvis "att känna sig annorlunda och bli kallad dum" 

och "impulsivitet gav utmaningar i sociala relationer" utmynnade i subkategorin 

"Behov av stöd i sociala relationer". Avslutningsvis, i steg 4, bearbetade författarna 

dessa subkategorier med målsättning att hitta slutliga kategorier. Detta diskuterades 

och ändrades flera gånger då flertalet subkategorier upplevdes höra till olika 

kategorier. Processen mynnade till slut ut i fyra kategorier. Se figur 1 för exempel på 

steg 4 i analysprocessen.  
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Subkategori Kategori 

Behov av stöd i sociala relationer 

Behov av att agera på önskvärt sätt 

Behov av stöd i arbetsrelationer och 

arbetsprestationer 

Behov av stöd gällande självkänsla i relation till 

yttre kritik 

 

 

 Självkänsla och behov av 

stöd i relationer 

Figur 1. Exempel på skapande av kategori. 

 

 

Etiska aspekter  

Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att ha ett gott etiskt förhållningssätt och 

innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas bör etiska aspekter beaktas (SBU, 2014; 

Forsberg & Wengström, 2013). Alla i studien inkluderade artiklar har redovisat någon 

typ av etiskt resonemang. Författarna till litteraturstudien har inte medvetet förvanskat 

eller förändrat artiklarnas resultat. 

 

Resultat 

Följande fyra kategorier framkom under analysprocessens gång; behov av kunskap om 

ADHD-diagnosen, självkänsla och stöd i relationer, behov av lindring av kärnsymtom 

och uppföljning samt behov av ett holistiskt förhållningssätt från stödjande funktioner. 

 
Behov av kunskap om ADHD-diagnosen  

Vuxna med ADHD önskar mer kunskap om sin diagnos (Cheung et al., 2015; Meaux, 

Green, & Broussard, 2009; Schrevel, Dedding, van Aken, & Broerse, 2015; Waite, & 

Tran, 2010; Young, Bramham, Gray, & Rose, 2008). Ökad medvetenhet och acceptans 

av problem som är kopplade till ADHD-symtom innebär att patienterna kan känna 

igen sig och anta större personligt ansvar för sitt beteende (Young et al., 2008). För de 

flesta med diagnostiserad ADHD kvarstår symtom hela livet, symtomen upplevs 

däremot inte bli värre med åldrandet. Livskvaliteten upplevs tvärtom öka med åldern 

då det kan bli lättare att leva med sina symtom. Dock upplevs flera ihållande symtom. 
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Av äldre vuxna, 65år och äldre, rapporterar 71% ouppmärksamhet, 58% impulsivitet, 

54% hyperaktivitet, och 54% desorientering (Brod, Pohlman, Lasser, & Hodgkins, 

2012). Vuxna med ADHD ser självmedvetenhet som ett viktigt steg för att göra det 

möjligt att fungera bättre i det dagliga livet (Schrevel et al., 2015; Waite & Tran, 2010). 

Schrevel et al. (2015) beskriver att vuxna med ADHD upplever att ökad självkännedom 

skulle ge dem möjlighet att se sina egna svagheter och förstå vad andra kan ha för 

problem med deras beteende. I slutändan skulle självkännedom kunna ge större 

möjlighet att hantera eller kringgå det egna beteendet. Medvetenhet om sina egna 

svagheter innebär en förståelse för vad det finns för hjälp att få från andra och hur 

människor i deras sociala nätverk kan instrueras till att förstå deras beteende i 

specifika situationer. En annan viktig fördel med självkännedom är att det underlättar i 

försöken att hitta en miljö och livsstil som bäst passar individens personlighet.  

 

”Om du känner dig själv, förklarade de, är det möjligt att hitta de personer som accepterar dig 

för vem du är och som ger dig energi, i stället för att dränera energi.” 

(Schrevel et al., 2015, s. 45) 

 

Dessutom blir möjligheten att söka arbete i linje med deras önskemål och kompetens 

större. Vägar till att förvärva självkännedom som upplevs gynnande är professionell 

terapi och coaching samt att ha kontakt med andra personer med ADHD. Genom att 

träffa andra med ADHD är det möjligt att reflektera över sitt beteende, sin funktion 

och vilka likheter och olikheter som finns med andra personer med ADHD. Detta kan 

ge ökad förståelse för hur den egna omgivningen upplever att det är att leva med 

någon som har ADHD (Schrevel et al., 2015). En osäkerhet att öppet diskutera ADHD 

och dess utmaningar är en gemensam faktor som hindrar insyn och förståelse om 

ADHD. För att få insikt om sitt tillstånd lär de sig genom erfarenhet och försöker hitta 

egen information, ofta via Internet, men även via vänner med ADHD. För att förstå hur 

ADHD påverkar dem anser de att det är viktigt att erkänna och vara öppen med sina 

svårigheter (Meaux et al., 2009).  
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Självkänsla och stöd i relationer  

Vuxna med ADHD kan känna sig annorlunda och uppleva en känsla av utanförskap 

(Brod, Pohlman et al., 2012; Schrevel et al., 2015; Young, Bramham, Gray, & Rose, 

2008). Symtom relaterade till ADHD påverkar självförtroendet, relationer på arbetet, 

partnerrelationer och övriga relationer (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins, & Niebler, 

2012; Kirino, Imagawa, Goto, & Montogomery, 2015; Matheson, 2013, Meaux, 2009). I 

sociala sammanhang leder irritabilitet, glömska och ouppmärksamhet ofta till 

missförstånd (Brod, Pohlman et al., 2012). Vuxna med ADHD uttrycker att de kan 

uppleva känslor av maktlöshet, brist på acceptans av sin sociala miljö och dålig 

självbild. En oförmåga att bete sig på det sätt som de önskar och en förväntan att agera 

på ett annat sätt är också något som beskrivs. Detta kretsar främst kring oförmågan att 

utföra handlingar som anses nödvändiga eller önskvärda i sociala situationer, såsom 

att städa huset och avstå från beteenden som uppfattas som olämpliga, såsom att tala 

högt på offentliga platser. Vissa patienter upplever att de har för dålig beteende-

kontroll för att utföra den handling de har för avsikt att utföra och även brist på 

intresse för att utföra vissa uppgifter och aktiviteter. Förståelsen för socialt acceptabla 

beteenden finns, men ändå sker ofta misslyckade försök att agera och ändra sitt 

beteendemönster. I en del fall lyckas en förändring av beteendemönster men 

ansträngningarna är ofta kortlivade (Schrevel et al., 2015). Impulsivitet kan påverka 

förmågan att till exempel vara socialt smidig vilket kan skapa konflikter där vuxna 

med ADHD upplevs som oförskämda. Detta kan orsaka svårigheter i att behålla 

vänskapsrelationer (Matheson et al., 2013). 

 

Äldre vuxna beskriver att symtomen under livets gång påverkat deras utbildning, 

intim- och familjerelationer, sociala relationer, deras professionella liv och psykiska 

hälsa (Brod, Schmitt et al., 2012). Vuxna patienter med ADHD upplever svårigheter 

med anställning och att slarv och dålig uppmärksamhet hindrar arbetsprestationen 

(Cheung et al., 2015). Svårigheter att fungera tillsammans med arbets- och 

studiekollegor upplevs och prestationen blir lidande (Barkley & Murphy, 2010; 

Bernardi 2012; Brod, Pohlman 2012; Kirinio 2015; Meaux, 2009; Waite & Tran, 2010) 

Vuxna med ADHD visar oftare beteendeproblem på arbetsplatsen, har högre risk att 
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bli avskedade samt avsluta arbete på grund av tristess (Barkley & Murphy, 2010). 

Problem som beskrivs är ouppmärksamhet, att inte fullfölja arbetsuppgifter eller utföra 

fortbildning, att hålla tider och överlag hantera förpliktelser på arbetsplatsen (Barkley 

& Murphy, 2010; Matheson et al., 2013). Vuxna med ADHD skulle vilja se större 

acceptans från omgivningen gällande diagnosen och dess medföljande problem. Större 

uppskattning för personliga kompetenser och styrkor inom vissa områden, såsom 

skapande eller associativt tänkande skulle bidra till ökat självförtroende. Upplevd 

kraftlöshet, misslyckande och negativa reaktioner från den sociala miljön kan leda till 

en ihållande låg självbild. Kraven att anpassa sig upplevs som höga och rädsla för 

kontinuerligt misslyckande gör att utmanande uppgifter undviks. Den upplevda 

oförmågan att tänka och agera enligt egen vilja, tillsammans med bristen på förståelse 

från sociala nätverk, har en negativ inverkan på självbilden. Frasen "du kan göra det, 

men du vill inte" är vanligt förekommande och förstärks via upprepade känslor av att 

inte vara tillräcklig samt att underprestera (Schrevel et al., 2015). Vuxna som erhållit 

ADHD-diagnos i vuxen ålder beskriver känslor av misslyckanden i flera delar i livet 

där negativ kritik och en känsla av att bli stämplade av andra påverkar känslan av det 

egna värdet negativt (Matheson et al., 2013; Halleröd, Anckarsäter, Råstam, & 

Scherman, 2015).  

 

Behov av lindring av kärnsymtom och uppföljning  

Behovet att lindra kärnsymtomen vid ADHD är stort. Överlag upplevs 

läkemedelsbehandling vid ADHD hos vuxna som effektiv och tillfredsställande (Brod, 

Schmitt et al., 2012; Cheung et al., 2015; Meaux et al., 2009, Meaux, Hester, Smith, & 

Shoptaw, 2006; Young et al., 2008). Läkemedlen ökar uppmärksamhetsspannet och 

minskar hyperaktiviteten vilket underlättar hanteringen av dagliga aktiviteter, speciellt 

studier och arbete. För en del är dock medicineringen ineffektiv. Negativa bieffekter av 

medicineringen beskrivs (Brod, Schmitt, 2012, Cheung et al., 2015; Waite & Tran, 2010) 

vilket kan leda till bristande tillit till vårdgivaren (Waite & Tran, 2010). Många 

upplever oro för att medicineringen kan skada hälsan (Brod, Schmitt, 20012; Cheung et 

al., 2015) och ambivalens till läkemedelsbehandling på grund av oro över att bli 

beroende förekommer (Waite & Tran, 2010). Bristande tillfredsställelse med hur 
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läkemedel mot ADHD påverkar måendet samt rädsla för beroende leder till 

inkonsekvent användande av mediciner (Waite & Tran, 2010). I vilken utsträckning 

behandlingen vidmakthålls beror till stor del på personens uppfattning av hur 

verksamt läkemedlet är (Brod, Pohlman et al., 2012) samt vilket stöd patienten har från 

vårdgivaren (Meaux et al., 2009). Vuxna med ADHD som fått litet stöd av sjukvården 

upplever även dåligt självförtroende i att hantera sina symtom (Matheson et al., 2013). 

De flesta vill bli av med symtomen relaterade till ADHD, men många hittar också 

positiva aspekter av ADHD (Brod, Pohlman, 2012; Meaux et al., 2006; Schrevel 2015) 

såsom kreativitet, entusiasm, förmåga att vara hyperfokuserad och att kunna göra flera 

saker samtidigt vid intresse av något speciellt (Brod, Schmitt et al., 2012). En del 

patienter känner rädsla för och har erfarenhet av att läkemedlen påverkar deras 

personlighet (Meaux et al., 2006). 

 

Farmakologisk behandling uppfattas som nödvändig för att lindra ADHD-symtom 

(Matheson et al., 2013). En bra relation till vårdgivaren är viktig då det visat sig att 

patienter med pågående behandling av CS där en god relation till vårdgivaren finns, 

samarbetar aktivt för att justera dosen för att optimera effekt och minimera bieffekter. 

De patienter som har gles kontakt med vårdgivaren beskriver generellt effekten av CS i 

negativa ordalag. Medicinen tas ofta ändå, men inte enligt ordination utan efter eget 

tycke och behov. Patienter med regelbunden uppföljning beskriver oftare positiv effekt 

av medicinen speciellt på sociala förmågor vilket indikerar att strukturerad 

farmakologisk behandling och frekvent samarbete med vårdgivare är signifikant mer 

effektivt för att behandla ADHD (Meaux et al., 2006). Vuxna med ADHD upplever att 

läkemedel som enda behandling är otillräcklig (Cheung et al., 2015; Halleröd et al., 

2015; Matheson et al., 2013; Meaux et al., 2009; Waite & Tran, 2010). En mängd 

otillfredsställda psykosociala behov rapporteras och en kombination av 

psykologisk/psykoedukativ behandling och läkemedelsbehandling efterfrågas 

(Matheson et al., 2013). 

 
Behov av ett holistiskt förhållningssätt från stödjande funktioner 

Att bli diagnostiserad med ADHD skapar många frågor hos patienten som är i behov 

av stödjande funktioner där det efterfrågas lyhördhet ifrån vårdpersonal. Funderingar 
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kan kretsa kring självvärde, identitet, tveksamheter om diagnosen stämmer och hur de 

ska tackla reaktioner från andra. Det innebär stora fördelar att diagnosticeras med 

ADHD, främst genom att diagnos innebär hjälp mot ett bättre liv. Den öppnar upp för 

möjligheten att få hjälp från personer runt patienten i vardagen och av olika instanser i 

samhället såsom hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och 

socialtjänst (Halleröd et al., 2015). Ett stort behov av kunskap om vilka möjligheter till 

stöd som finns relaterat till ADHD-diagnosen föreligger (Meaux et al., 2009). Att 

erhålla diagnos och få tillgång till stöd för sin ADHD kan dock ofta vara en lång och 

mödosam process, speciellt hos dem som diagnosticerats i vuxen ålder. Många 

upplever att de möts av negativa och skeptiska attityder till ADHD av vårdgivare. 

Läkare inom primärvården upplevs vara motvilliga till att remittera till specialist-

vården på grund av misstro eller dålig kunskap om diagnosen. Patienter förklarar att 

kampen att få tillgång till stöd i vuxenlivet förvärrar deras känsla av vanmakt och 

hjälplöshet och leder till en nedåtgående spiral i funktionen. I flera fall leder 

förseningar i att erhålla vård till att patienterna känner sig oförmögna att hantera sin 

situation, vilket föranleder perioder av svår funktionsnedsättning, depressiva symtom 

och även suicidtankar (Matheson et al., 2013). Denna tillkomna samsjuklighet kan vara 

det som gör att patienten söker psykiatrisk vård (Karlsdotter et al., 2016). Patienter 

med ADHD har samsjuklighet i högre grad än vuxna utan ADHD, såsom affektiva 

störningar, depressiva episoder, beroendeproblematik och ätstörningar (Brod, 

Pohlman et al., 2012; Sobanski et al., 2007; Karlsdotter et al, 2016; Kirino et al., 2015). De 

utvecklar oftare långvariga problem med spel, överspenderande av pengar, oförsiktig 

körning och de upplever många plötsliga förändringar i både personliga mål och 

karriärsmål (Bernardi et al., 2012). 

 

Många patienter vill få mer information och råd för att kunna ha realistiska 

förväntningar på läkemedelsbehandlingen (Matheson et al., 2013). Känsla av trygghet 

gällande medicineringen har visat sig stå i relation till känsla av tillfredställelse och 

livskvalitet, oberoende av hur symtomen påverkas (Weiss, Gibbins, Goodman, 2010). 

Läkarkonsultationen tenderar enligt en del patienter att fokusera för mycket på 

läkemedelseffekt och för litet på tillståndet i sig och de skulle önska en mer holistisk 
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inställning till tillståndet och också fokusera på det psykosociala (Matheson et al., 

2013). Vuxna patienter med ADHD önskar mer regelbunden uppföljning och mer 

tillgänglighet när det gäller ickefarmakologiska alternativ som rådgivning eller att i 

grupp få lära sig kontrollera känslor, utveckla sociala färdigheter och dela erfarenheter 

(Cheung et al., 2015). Behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), rådgivning 

och coaching anses fördelaktiga speciellt för att hjälpa patienterna att tillskansa sig 

copingstrategier att hantera den psykosociala bördan (Matheson et al., 2013).   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka behov av omvårdnad vuxna personer med 

ADHD har. Fyra kategorier hittades. Den första kategorin beskrev ett behov av ökad 

kunskap om diagnosen, där uppfattningen fanns att mer kunskap om ADHD skulle 

göra det möjligt att hantera symtom bättre. Neil och Minkoff (2009) beskriver att 

patientutbildning vid ADHD leder till bättre copingstrategier. Att utbilda patient och 

närstående gällande diagnos, symtom, konsekvenser samt behandlingsmöjligheter är 

enligt författarna av denna litteraturstudie nödvändigt att inkludera i omvårdnaden av 

vuxna patienter med ADHD. Detta kan ge lättnad för den diagnostiserade genom 

förståelse för hur och varför vissa svårigheter i livet uppkommit. Genom att 

sjuksköterskan informerar om tillståndet får patienten överblick över sin situation och 

funktion (Sahlsten, 2007). Enligt Hendersons behovsteori är det viktigt att utgå från 

patientens behov och anpassa åtgärder till patientens funktion (Hendersson, 2006). 

 

Kategori två beskriver patientens svårigheter i relationer samt negativa självkänsla. 

Rasmos-Quiroga et al. (2013) belyser att symtom på ADHD kan ge sämre livskvalitet 

och ha negativ inverkan på relationer. Beteendeproblem relaterade till ADHD 

påverkar individens psykosociala situation i stor utsträckning (Nutt et al., 2007). Detta 

framkommer i resultatet där det beskrivs att dessa svårigheter påverkar både 

relationer privat och i arbetslivet samt även den syn patienten har på sig själv. 

Henderson framhåller i sin teori att människan kan lära sig hantera livets svårigheter 
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genom att tro på sina egna möjligheter och det är viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete 

är observant och lyhörd för den vilja, kraft och kunskap som alla människor besitter, 

för att kunna identifiera och tillfredsställa patientens uttryckta behov. En utvärdering 

av patientens möjlighet till stöd av sin familj bör också genomföras i samråd med 

patienten (Henderson, 2006). Att närstående involveras i processen är viktigt och kan 

leda till förbättrade relationer (Rasmos-Quiroga et al., 2013). Torgersen, Gjervan, 

Lensing, & Rasmussen (2016) bekräftar att ADHD-symtom påverkar den 

yrkesmässiga, relationella och akademiska situationen. I resultatet beskrivs också ett 

behov av anpassning av den psykosociala miljön på arbetsplatser och i privatlivet. 

Nutt et al. (2007) bekräftar att en viktig del i behandling av vuxna med ADHD är att 

bedöma begränsningar och anpassa krav för att patienten ska kunna ha möjlighet att 

utveckla sina färdigheter. Enligt Mao et al. (2011) kan KBT lära ut strategier som kan 

hjälpa patienter att hantera motgångar och utmaningar relaterade till arbete. För att 

hantera symtomen övar patienten bland annat på att organisera, planera och lösa 

problem. Enligt Torgersen, Gjervan, Lensing, & Rasmussen (2016) kan KBT även 

förbättra uppmärksamhet och minne.  

 

Lindring av kärnsymtom och uppföljning var den tredje kategorin som framkom i 

denna litteraturstudie. Patienterna beskrev en önskan att få stöd i att komma tillrätta 

med sina ADHD-symtom. Rasmos-Quiroga et al., (2013) belyser hur bristande 

hantering av ADHD-diagnos resulterar i ekonomiska och psykosociala förluster på 

grund av sänkt arbetsprestation, återkommande olyckor samt utvecklande av 

samsjuklighet. I litteraturstudiens resultat framkom att patienter ofta saknar 

uppföljning och att de inte tar läkemedel enligt ordination. Det har visat sig att ADHD-

patienter som följer den ordinerade medicineringen har färre symtom än de som tar 

medicinen enligt eget tycke (Safren, Duran, Yovel, Perlman, & Sprich, 2007). En 

välinformerad patient har större benägenhet att fullfölja ordinationen (Neil & Minkoff, 

2009; Bussinga et al., 2012). Att fokusera på insatser som förbättrar följsamheten till den 

farmakologiska behandlingen, såsom patientinformation och uppföljning av effekt och 

bieffekter är av stor vikt för positivt behandlingsutfall (Dopheide, 2009). Här har 

sjuksköterskan, enligt litteraturstudiens författare, en viktig roll. En rädsla för att 
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utveckla ett beroende eller att medicinen ska vara skadlig för hälsan framkom också i 

resultatet. Att informera om medicinens effekt samt rimliga förväntningar på 

behandling och övergripande perspektiv på hur läkemedel kan hjälpa är viktiga 

komponenter (Bussinga et al., 2012; Nutt et al., 2007). Detta är i enlighet med 

Hendersons teori där patienten skall få hjälp att vara delaktig och införstådd i alla 

delar i vårdprocessen och där sjuksköterskan upplyser patienten om berörda områden 

(Henderson, 2006). Beprövad och utvärderad behandling med läkemedel är ofta en 

viktig del av behandlingen. Enbart läkemedelsbehandling visar sig dock ofta vara 

otillräcklig och ickefarmakologiska behandlingar behövs oftast för att komma tillrätta 

med kvarvarande symtom (Rasmos-Quiroga et al., 2013). Multimodala 

tillvägagångssätt hjälper patienten att förstå samband mellan symtom och 

copingkompetens samt ger patienten möjlighet att lära sig organisera dagliga uppgifter 

och hantera symtom, i mål om att uppnå optimal funktion (Antai-Otong, 2009). Genom 

samarbete kan patient och sjuksköterska diskutera olika strategier som kan gynna 

patientens livsmål; i studier och arbete, likväl som i patientens familjesituation (Waite 

& Ramsey, 2010). Psykoedukation kan ses som ett första steg, men även terapi, 

individuellt eller i grupp kan vara aktuell. Patienterna kan även få behållning av att 

delta i självhjälpsgrupper (Rasmos-Quiroga et al., 2013) och coaching kan vara en 

effektiv intervention för att ändra beteenden och komma tillrätta med kognitiva och 

emotionella problem (Kubik, 2010). För att kunna göra en bedömning av patientens 

behov måste sjuksköterskan förstå personen i dess livssammanhang och för att detta 

ska vara möjligt bör närstående involveras (Henderson, 2006). 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer också ett behov hos patienterna av ett mer 

holistiskt förhållningssätt hos vårdpersonal, vilket utmynnar i den fjärde kategorin. 

Patienten skall ha största möjliga inflytande och sjuksköterskan ska underlätta för 

patienten att göra egna val, fatta egna beslut och ta ansvar för sin situation. Detta 

kräver att sjuksköterskan lär känna och får bra kontakt med patienten (Sahlsten, 2007). 

Att se hela patienten är något av en hörnsten i Hendersons behovsteori. 

Sjuksköterskans funktion är att förstå patientens specifika behov för att därigenom 

hjälpa patienten att leva ett så tillfredsställande liv som möjligt (Henderson, 2006). 
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Symtom på ADHD hos vuxna kan vara svårare att upptäcka än hos barn då symtom 

för vuxna oftare inkluderar ouppmärksamhet, inre rastlöshet och desorientering 

snarare än hyperaktivitet och impulsivitet (Rasmos-Quiroga, Montoya, Kutzelnigg, 

Deberdt, & Sobanski, 2013), vilket författarna tror är viktigt att uppmärksamma vid 

omvårdnad av dessa patienter. ADHD bör ses som ett livslångt tillstånd där patienten 

är i behov av en långsiktig behandling och uppföljning för att hantera sina symtom 

(Rasmos-Quiroga et al., 2013). Omvårdnaden för denna patientgrupp innebär att ge 

patienten stöd i att uppnå ökad livskvalitet och på samma gång bidra till ökat 

oberoende (Henderson, 2006). Något författarna till litteraturstudien stött på i 

genomgånget material är att det finns en önskan hos patienter att få mer regelbunden 

uppföljning av sitt tillstånd. Det är viktigt att sjuksköterskan främjar förtroendet hos 

patienten, att patienten inkluderas genom hela vårdprocessen och på så sätt tar en 

aktiv del i vården och behandlingen av sin ADHD (Neil & Minkoff, 2009). Samtidiga 

psykiatriska tillstånd är också viktiga att behandla då dessa är vanliga hos patienter 

med ADHD. Som tidigare nämnts är en multimodal behandling nödvändig vid 

ADHD, där samsjukligheten beaktas och anhöriga inkluderas (Rasmos-Quiroga et al., 

2013; Sobanski, 2006). I vårdprocessen måste sjuksköterskan med all sin kunskap och 

kompetens underlätta hälsoprocesser så att vården resulterar i välbefinnande hos 

patienten (Henderson, 2006). 

 

Det finns förbättringsmöjligheter i strukturering av resurserna för att ge lämplig och 

evidensbaserad vård för vuxna med ADHD (Nutt et al., 2007). Ett stort behov av 

fortsatt forskning på vuxna personer med ADHD föreligger, då det är idag tydligt att 

ADHD i barndomen kan fortsätta i vuxen ålder och orsaka stort lidande. Tillståndet är 

behandlingsbart, vilket gör det möjligt att lindra det lidande patienten och familjen 

många gånger upplever, men också minska de sociala kostnader som uppstår på 

grund av bland annat arbetslöshet, kriminalitet, drogmissbruk och trafikolyckor.  
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Metoddiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie belyser inom vilka områden vuxna personer med 

ADHD upplever svårigheter och utifrån detta diskuteras sedan specialist- 

sjuksköterskan möjliga roll som stödjande funktion. Vid sökning i databaser framkom 

att forskningsområdet är begränsat. En betydande forskningsmängd är utförd inom 

farmakologi, främst på barn, men att finna studier utförda på vuxna inom området 

omvårdnad visade sig vara svårt. För att komma fram till lämpliga sökord tillfrågades 

erfarna bibliotekarier vid två tillfällen, först vid det medicinska biblioteket, Sundsvalls 

sjukhus, och sedan vid Mittuniversitetets bibliotek. Detta förfarande kan tyckas styrka 

att relevanta sökord och sökvägar använts. De databaser som använts vid sökning är 

erkända och används vanligen när forskningsområdet är omvårdnad. Litteratur-

studiens reliabilitet kan enligt författarna anses vara god då datainsamlingen har 

beskrivits utförligt i såväl text som i tabellform. För att ta hänsyn till etiska aspekter 

har författarna läst artiklarna var för sig i ett försök att undvika godtycklighet och risk 

för förvanskning av resultatet. Egna värderingar har i största mån lagts åt sidan. Fyra 

studier hittades vid genomgång av referenslistor och inkluderades då de svarade mot 

litteraturstudiens syfte och följde inklusions- och exklusionskriterier. Om andra sökord 

och sökvägar använts är det möjligt att andra relevanta artiklar framkommit.   

 

Författarna valde att utgå från SBU:s riktlinjer i genomförandet av litteraturstudien och 

SBU:s granskningsmallar användes vid relevans- och kvalitetsgranskningen. Dessa 

mallar är utarbetade som ett stöd under granskningen och tar i ett antal frågor upp 

olika kvalitetsaspekter. I praktiken kan det ofta vara svårt att besvara frågorna och för 

att minska risken för felkällor utfördes granskningen först av varje författare för sig 

och sedan tillsammans. Inkluderande av studier av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats, vilket gjorts i denna studie, anses komplettera resultatet (Polit & Beck, 2016). 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa sökningen och för att 

hitta artiklar där studien svarade mot litteraturstudiens syfte. Sökningen begränsades 

till artiklar som var max tio år gamla och innefattade vuxna deltagare. Att ta med äldre 

artiklar skulle förmodligen ha resulterat i fler artiklar som eventuellt svarat mot 

litteraturstudiens syfte, men också att inaktuella uppgifter skulle kunna framkomma. 
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Relevanta artiklar kan ha exkluderats då artiklar på andra språk än svenska och 

engelska sorterades bort på grund av att andra språk än de nämnda inte behärskas av 

litteraturstudiens författare.   

 

Ett område som denna litteraturstudie inte belyst är övergången från barnpsykiatri och 

vuxenpsykiatri för patienter med ADHD. Detta kan ses som en svaghet med arbetet då 

information om sådant som saknas inom vuxenpsykiatrin vid behandling av ADHD 

eventuellt missats. I litteraturstudiens resultat inkluderades artiklar från många olika 

länder, och resultatet tyder på att behoven hos vuxna patienter med ADHD ser 

ungefär lika ut i de olika länderna. Att artiklar från olika länder använts kan anses vara 

en styrka då resultatet kan ses som världsomfattande, men generaliserbarheten till 

svenska förhållanden riskerar att bli sämre då hälso- och sjukvårdssystemen ser olika 

ut världen över. Enligt Rasmos-Quiroga et al., (2013) finns det kulturella skillnader på 

synen på ADHD och är en anledning till underdiagnostisering av ADHD. Denna 

infallsvinkel har medvetet valts bort från litteraturstudien på grund av nödvändiga 

begränsningar och därför kan behov som ligger i relation till den kulturella synen på 

symtom och behandling ha förbisetts. Enligt Quinn (2008) diagnostiseras och 

behandlas kvinnor annorlunda i jämförelse med män. Denna studie tar inte upp 

genusskillnader vilket skulle vara ett intressant fördjupningsområde i vidare 

forskning.  

 

Slutsats 

I denna litteraturstudie framkommer ett stort och brett omvårdnadsbehov hos vuxna 

personer med ADHD. Studiedeltagarna beskriver en önskan om en mer holistisk syn 

på tillståndet och mindre fokus på läkemedel, även om den medicinska behandlingen 

också är framgångsrik hos en stor del av patienterna. En multimodal behandling är 

viktig i vården av vuxna patienter med ADHD, där psykosociala insatser bör vara i 

fokus. Specialistsjuksköterskans insatser kan med fördel bestå av psykoedukation till 

patient och anhöriga för ökad förståelse kring tillståndet samt stöd, både i att hantera 

vardagen och i vidmakthållande av läkemedelsbehandling. Allt i syfte att optimera 

patientens livskvalitet. 
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Bilaga 1. Sökdokumentation 
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reviewed) 
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deficit disorder with 

hyperactivity 

4318 801 4951 10070 

      

2. Nurse or Nursing or 

Nurses or Nurse’s 

role or Nurse patient 

relations or Care 

343400 108511 128357 580268 

      

3. Quality of life or 

Coaching or  

Communication or 

Coping or 

Adaptation, 

psychological or 

Experience or Needs 

293802 91649 231851 617302 

      

 1 + 2 + 3 144  45 233 416 

      

 Inkluderade artiklar 

efter granskning av 

artiklar som 

framkom av sökning 

6  1  5 12 

 Inkluderade artiklar 

efter genomgång och 

granskning av 

referensartiklar 

 4 
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Bilaga 2. Matris över inkluderade artiklar. 

Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Barkley, A.R., & Murphy, 

K.R. Impairment in 

occupational functioning 

and adult ADHD: The 

predictive utility of 

executive function (EF) 

ratings versus EF tests, 

Archives of clinical 

neuropsychology, 

USA, 2010 

Att undersöka hur 

försämrade exekutiva 

funktioner påverkar 

arbetsförmågan hos 

vuxna med olika 

svårighetsgrad av 

ADHD samt att 

utvärdera värdet av 

bedömningar av 

exekutiva funktioner 

och tester av exekutiva 

funktioner för att 

förutse nedsättningar i 

arbetsförmåga.  

Kvantitativ 352 st 

 

Formulär med olika skalor: 

Employer rating scale, 

Social and occupational 

functioning assesment 

scale, 

EF rating scale, 

Conners continous 

performance test, 

Wiscossin card sort test 

Five-point test  

Brister i exekutiva funktioner 

bidrar till nedsättning i 

arbetsförmåga som föreligger 

vid ADHD hos vuxna. 

Hög 

Bernardi, S., Faraone, 

S.V., Cortese, S., 

Kerridge, B.T, Pallanti, S., 

Wang, S., & Blanco, C. 

The lifetime impact of 

attention deficit 

hyperactivity disorder: 

results from the National 

Epidemiologic Survey of 

Alcohol and Related 

Conditions (NESARC), 

Psychol Med.USA, 2012 

Att presentera 

nationella 

representativa data på 

det oberoende 

sambandet mellan 

ADHD och psykiatrisk 

samsjuklighet, 

korrelation, 

livskvalitet och 

sökande av vård i 

USA. 

Kvantitativ 34653 st Strukturerade intervjuer 

genom AUDADIS-IV  

 

Diverse kvantitativa 

metoder och analyser: social 

functioning scale, mental 

health scale, stress scale-4 

etc. 

 

Jämförelseanalys genom 

Logistic regression yielded 

odd rations (ORs) 

ADHD är associerat med hög 

samsjuklighet med andra 

psykiatriska diagnoser såsom 

bipolär diagnos, GAD och 

personlighetsstörningar. 

Resultatet påvisar också en 

ökad risk för negativa 

livshändelser, en sämre 

upplevd hälsa samt större 

stress hos ADHD-patienter. 

Hög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Brod, M., Schmitt, E., 

Goodwin, M., Hodgkins, 

P., & Niebler, G. ADHD 

burden of illness in 

older adults: a life course 

perspective, Qual Life Res, 

USA, 2012 

Att utforska 

sjukdomsbördan och 

upplevelsen av 

livskvalitet hos äldre 

patienter med ADHD. 

Kvalitativ 24 st 

(3 st) 

 

Telefonintervjuer, 

semistrukturerade 

 

Beskrivande analys  av 

Quality of life measure 

(AAQoL)  

 

Strukturerade intervjuer 

(med öppna frågor)  

 

Grounded theory 

Majoriteten av 

studiedeltagarna upplevde 

en ackumulerad 

sjukdomsbörda och 

rapporterade sämre 

ekonomi, lägre utbildning, 

mer omfattande social 

isolering beroende på 

ADHD. Äldre vuxna 

rapporterad signifikant 

större nedsättning i 

produktivitet, men en bättre 

framtidsutsikt än yngre 

ADHD-patienter. 

Medelhög 

Brod , M., Pohlman, B., 

Lasser, R., & Hodgkins, 

P.Comparison of the 

burden of illness for 

adults with ADHD 

across seven countries: a 

qualitative study, Health 

and quality of life outcomes, 

USA, 2012. 

Att öka förståelsen för 

sjukdomsbördan hos 

ADHD-patienter som 

lever i olika länder och 

behandlas i olika 

hälso- och 

sjukvårdssystem. 

Kvalitativ 108 st 

 

Intervjuer (fokusgrupper 

samt  telefonintervjuer med 

fem deltagare) 

 

Grounded Theory 

Symtom associerade med 

ADHD hos vuxna påverkar 

individen på liknande sätt i 

olika länder och hälso- och 

sjukvårdssytem. 

Medelhög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Cheung, K. KW., Wong, I. 

C. K., Ip, P., Chan, P. K. 

L., Lin, C. H. Y., Wong, L. 

Y. L., & Chan, E. W. 

Experiences of 

adolesents and young 

adults with ADHD in 

Hong Kong: treatment 

services and clinical 

management, BMC 

Psychiatry, Kina, 2015 

Att utforska 

erfarenheter hos 

ungdomar och unga 

vuxna med ADHD 

vad avser 

tillgänglighet till 

behandling och vård, 

hantering av ADHD-

relaterad 

funktionsnedsättning 

och deras 

förväntningar på 

framtida behandling. 

Kvalitativ 

 

40 st 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Grounded Theory 

Patienternas behov kunde 

inte tillmötesgås av 

nuvarande vård. Framförallt 

saknas specialiserad vård för 

personer med ADHD. 

Uppföljning görs av olika 

läkare och det är ett 

otillräckligt tillhandahållande 

av ickefarmakologisk 

behandling. 

Medelhög 

Halleröd, S. L. H, 

Anckarsäter, H., Råstam, 

M., & Hansson Scherman, 

M Experienced 

consequences of being 

diagnosed with ADHD 

as an adult – a 

qualitative study, BMC 

Psychiatry, Sverige, 2015 

Att utforska och 

beskriva 

patienterfarenheter 

och föreställningar av 

att diagnosticeras med 

ADHD i vuxen ålder. 

Kvalitativ 21 st Intervju med öppna frågor 

  

Fenomenografisk metod 

Positiva erfarenheter var mest 

framträdande, men det var en 

komplex intra- och 

interindividuell variation av 

erfarenheter. Ingen ångrade 

att de genomgått en 

neuropsykiatrisk utredning. 

Hög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Karlsdotter, K., Bushe, C., 

Hakkaart, L., Sobanski, 

E., Kan, C. C. J. L, Lebrec, 

J., Kraemer, S., Dieteren, 

N. A. H. M, & Deberdt, 

W. Burden of illness and 

health care resource 

utilization in adult 

psychiatric outpatients 

with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder in Europe, 2016 

Att bedöma 

sjukdomsbördan och 

utnyttjandet av hälso- 

och sjukvårdsresurser 

hos vuxna, 

ickepsykotiska 

patienter med ADHD 

inom den 

vuxenpsykiatriska 

öppenvården i Europa. 

Kvantitativ 1986 st Exploriativ analys av 

mätningsskalor: 

 

CGI-S (mäter grad av 

psykisk ohälsa) 

SDS (mäter sociala 

svårigheter) 

EQ-5D (mäter nuvarande 

och tidigare hälsokvalité) 

 

Att ha ADHD innebär en 

betydande hälso- och social 

börda och utnyttjande av 

hälso- och sjukvårdsresurser 

är jämförbart med andra 

kroniska psykiatriska 

tillstånd. 

Hög 

Kirino, E., Imagawa, H., 

Goto, T., & Montgomery, 

W. Sociodemographics, 

comorbidities, 

healthcare utilization 

and work productivity in 

japanese patients with 

adult ADHD, PLOS one, 

Japan, 2015 

Att jämföra 

sociodemografiska 

karaktäristika, 

samsjuklighet, 

utnyttjande av hälso- 

och sjukvårdsresurser 

och 

arbetsproduktivitet 

bland vuxna japaner 

med ADHD, med en 

icke-ADHD 

kontrollgrupp. 

Kvantitativ 184 st Kvantitativ metod med 

formulär 

 

SAS (statistical analysis 

system) 

Vuxna japaner med ADHD 

inför en betydande börda av 

sjukdom, inklusive 

hälsostatus, ökad 

samsjuklighet, mer 

omfattande utnyttjande av 

hälso- och sjukvård och 

signifikant nedsättning av 

arbetsförmågan jämfört med 

dem utan ADHD. 

Medelhög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Matheson, L., Asherson, 

P., Wong, I.C.K., 

Hodgkins, P., Setyawan, 

J., Sasane, R., & Clifford, 

S. Adult ADHD patient 

experiences of 

impairment, service 

provision and clinical 

management in England: 

a qualitative study, BMC 

Health Services Research, 

UK, 2013 

Att utforska vilka 

erfarenheter vuxna 

med ADHD i England 

har gällande tillgång 

till diagnostik och 

behandling, 

funktionsnedsättning 

relaterad till ADHD 

och att jämföra 

erfarenheter mellan 

patienter som fick 

diagnosen i vuxen 

ålder och under 

barndomen. 

Kvalitativ 30 st 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Grounded Theory 

Funktionsnedsättning pga 

ADHD hade en 

överväldigande kaotisk 

påverkan på alla delar av 

patienternas liv och många 

kände sig dåligt utrustade att 

hantera sin situation. En 

känsla av misslyckande och 

dåligt utnyttjad potential 

ledde till en ansträngd 

psykosocial situation. 

Medelhög 

 

 

Meaux, J.B., Green, A., & 

Broussard, L. ADHD in 

the college student: a 

block in the road, Journal 

of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, USA, 2009 

Att bestämma vilka 

faktorer som hjälper 

collegestudenter med 

ADHD samt vilka 

faktorer som hindrar 

collegestudenter med 

ADHD när de lär sig 

hantera 

vardagsutmaningar i 

livet och i skolan när 

de lämnat strukturen 

och stödet från 

föräldrarna. 

Kvalitativ 15 st 

(3 st) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 

Tre teman identifierades:  

1) Få insikt om sin ADHD – 

genom att lära av 

erfarenheter, söka 

information, acceptera och 

vara öppen. 

2) Hantera livet – genom att 

ta ansvar, lära av 

konsekvenser och ta 

mediciner. 

3) Acceptera hjälp – 

svårigheter pga bristande 

kunskaper och missade 

möjligheter. 

Hög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Meaux, J.B., Hester, C., 

Smith, B., & Shoptaw, A. 

Stimulant medications: 

A trade-off? The lived 

experience of 

adolescents with ADHD, 

Journal for specialists in 

pediatric nursing, USA, 

2006 

Att få insikt om 

förskrivning av 

centralstimulerande 

läkemedel till barn och 

unga vuxna med 

ADHD och att 

utforska faktorer 

bidrar till att unga 

vuxna fortsätter med 

eller avslutar 

behandling med 

läkemedlen. 

Kvalitativ 15 st 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Tematisk analys 

Av resultatet framkom dålig 

följsamhet pga biverkningar 

och bristfällig uppföljning 

från vården. Mer arbete 

behöver läggas på att 

utforma riktlinjer för 

behandling av ADHD som 

inkluderar information om 

farmakologisk behandling 

med CS. 

Medelhög 

 

Schrevel, S.J.C., Dedding, 

C., van Aken, J.A., & 

Broerse J.E.W. “Do I 

need to become someone 

else?” A qualitative 

exploratory study into 

the experiences and 

needs of adults with 

ADHD, Health 

Expectations, Holland, 

2014 

Att bedöma utsikterna, 

problemen och 

behoven hos patienter 

med ADHD. 

Kvalitativ 52 st  

(13 st) 

 

Fokusgrupper 

 

Explorativ 

 

Kärnsymtomen upplevdes 

som problem, men större 

vikt lades vid de sociala 

problem som kan uppstå vid 

ADHD med efterföljande 

effekt på självbilden. Vuxna 

med ADHD vill se en större 

acceptans av ADHD 

tillsammans med 

uppskattning för personlig 

kompetens och styrka inom 

vissa områden såsom 

kreativt och associativt 

tänkande. 

Hög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Sobanski, E., 

Brüggemann, D., Alm, B., 

Kern, S., Deschner, M., 

Schubert, T., Philipsen, A 

& Ritschel, M. Psychiatric 

comorbidity and 

functional impairment 

in a clinically referred 

sample of adults with 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD), Eur 

Arch Psychiatry Clin 

Neurosci, Tyskland, 2007 

Syftet var att få en bild 

av samsjuklighet och 

psykosociala 

funktioner hos vuxna 

med ADHD samt 

skillnaden i 

psykosociala 

funktioner vid endast 

ADHD och vid 

samtidig 

samsjuklighet. 

Kvantitativ  600 st Strukturerade intervjuer 

(SCID-I) 

Semistrukturerade 

intervjuer gällande ADHD 

nu och i barndomen: 

Hypescheme 

Wender Utah rating scale 

(Wurst-K) 

Brown attention deficit 

disorder scale (BADDS) 

Leistungsprufsystem (LPF) 

 

Exploriativ analys 

Hög andel samsjuklighet vid 

ADHD. Påverkan på 

psykosociala funktionen är 

påtaglig men varierande. I 

jämförelse med de patienter 

med endbart ADHD, hade 

patienter med samsjuklighet 

högre arbetslöshet.  

Medelhög 

Waite, R., & Tran, M. 

Explanatory models and 

help-seeking behaviour 

for attention-

deficit/hyperactivity 

disorder among a cohort 

of postsecondary 

students, Archives of 

Psychiatric Nursing, USA, 

2010 

Att undersöka vilka 

förklaringsmodeller 

och hjälpsökande 

beteenden som finns 

hos vuxna personer 

med ADHD. 

Kvalitativ 27 st 

 

 

Deskriptiv studie 

Djupintervjuer 

 

Innehållsanalys 

Påvisar perspektiv och 

erfarenheter relaterade till 

förståelsen av ADHD hos 

studenter. Att lära sig vilka 

föreställningar som finns om 

ADHD är en kritisk faktor 

som påverkar 

hjälpsökarbeteendet. 

Medelhög 
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Författare, titel, land, 

årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/analys Huvudresultat Kvalitet 

Weiss, M. D., Gibbins, C., 

Goodman, D. W., 

Hodgkins, P. S., 

Landgraf, J. M. & Faraone  

Moderators and 

mediators of symptoms 

and quality of life 

outcomes in an open-

label study of adults 

treated for attention-

deficit/hyperactivity 

disorder, J Clin 

Psychiatry, USA, 2010 

Att undersöka faktorer 

som påverkar ADHD 

symtom och hur 

symtom och 

läkemedelbekvämligh

et påverkar känsla av 

kvalité på livet. 

Kvantitativ 725 st Strukturerade intervjuer 

med skattningsskalor: 

ADHD rating scale 

(ADHD-RS-IV) 

 DSM-IV-TR samt Psychotic 

screen (SCID-CV) I mål att 

ta reda på samsjukighet 

Global impressions-

serverity of illness scale 

(CGI-S) 

Health-related quality of 

life (HRQL) 

Det finns ingen 

tidsförskjutning mellan 

förändringar i symtom och 

förbättrad livskvalitet. 

Känsla av trygghet gällande 

medicineringen står i relation 

till känsla av tillfredställelse 

och livskvalité oberoende av 

hur symtomen påverkas. 

 

Medelhög 

Young, S., Bramham, J., 

Gray, K. & Rose, E. The 

experience of receiving a 

diagnosis and treatment 

of ADHD in adulthood, 

Journal of attention 

disorders, UK, 2008 

Att utvärdera den 

psykologiska inverkan 

av att få ADHD-

diagnos som vuxen 

och behandling med 

läkemedel samt att 

undersöka hur 

diagnos och 

behandling med 

läkemedel ändrar en 

individs 

självuppfattning och 

syn på framtiden. 

Kvalitativ 8 st Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet indikerar en viktig 

roll för psykologisk 

behandling som bör inledas 

när diagnos sätts. KBT-

tekniker hjälper patienten 

som diagnosticerats med 

ADHD som vuxna att klara 

anpassningsprocessen. 

Vuxna bör läras färdigheter 

för att förutse framtida 

hinder och utmaningar och 

kunna vidta lämpliga 

copingstrategier. 

Medelhög 
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Bilaga 3. Matris över exkluderad artikel 

Författare, titel, land, årtal Anledning till exkluderande Kvalitet 

Halbesleben, J. R., Wheeler, A. R. & Shanine, K. K. 

The moderating role of attention-

deficit/hyperactivity disorder in the work 

engagement-performance process, Journal of 

occupational health psychology, USA, 2013 

Saknar etiskt resonemang. Låg 

 
 


