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I fåtöljen framför TV:n 
Där har jag mitt liv 

Mina blommor dom dör 
Jag är trött 

Trött 
Men jag kan vara stark 

Jag kan få allt 
Jag kan sprida färg 

Jag kan regera 
Man det blir nog en till kaffe och en cigarett 

  
Olle Ljungström 
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Abstract 
The entire project revolves around a lifestyle intervention that has been 
developed, implemented and evaluated. The intervention included adults 
with ADHD and comorbid mental illness. ADHD (Attention Deficiency 
Hyperactive Disorder) is a neuropsychiatric diagnosis/disability 
characterized by attention problems, impulsivity and hyperactivity and can 
affect education, working life, social relationships and form the basis for 
impaired lifestyle habits. Previous research shows shortened life expectancy 
in adults with ADHD, which related to deteriorating lifestyle habits. In the 
long run, the disability may be the basis for impaired living conditions and 
lifestyle habits and contribute to the individual's well-being and quality of life. 
In the field of health sciences, it is important to alleviate suffering, promote 
health and prevent ill health. Thus, the overall aim of this dissertation is to 
analyze living conditions among people with ADHD and mental illness, as 
well as to develop and evaluate a lifestyle intervention for this group. 

The PhD project includes four sub-studies: Study I, a qualitative interview 
study (n = 20) of adults with ADHD and mental illness, aimed at describing 
experiences of everyday suffering in this group. The analysis showed 
experiences of both suffering and well-being in living with ADHD. The focus 
of the suffering was the experience of loneliness, both regarding relationships 
in life, relationships in health care, but also to ADHD diagnosis and mental 
illness. Well-being was experienced when diagnosed with ADHD but also in 
relation to supportive social relationships. Study II, a quantitative descriptive 
and comparative study, aimed to gain more knowledge about people with 
ADHD and their health situation. One group of people with ADHD (n = 48) 
was compared to the normal population without ADHD (n = 42). The results 
showed poorer health outcomes regarding self-perceived general health and 
the group with ADHD was less weekly physical active  but nevertheless had 
no decreased aerobic fitness compared to the normal population. Study III, a 
quantitative descriptive study (n = 25), aimed to examine the degree of 
acceptance of the intervention and its impact on lifestyle habits, health and 
well-being, MBI and physical fitness. The tests before and after completing 
intervention showed small positive effects regarding weekly physical activity, 
quality of life and general- and mental health. Study IV, a qualitative study 
(n = 15), with adults with ADHD and comorbid mental illness aimed to 
investigate the experience of participating in a nurse-led lifestyle intervention. 
The analysis, based on material from interviews, showed that the participants 
perceived the intervention as supportive, which is related to the interpersonal 
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relationships that arose in the intervention. Through supportive kindship 
with the other participants in the intervention, lifestyle habits and health 
experience were improved. 

The conclusion of the thesis is that the lifestyle intervention, based on 
interpersonal relationships and supported kindship, can be useful for making 
lifestyle changes in adults with ADHD and mental illness. Such support is 
important because adults with ADHD and mental illness experience a lack of 
and a desire for social support and has an increased risk of deteriorating 
health and unhealthy lifestyles. However, future adjustments to the content 
of the intervention must be made to improve the lifestyle intervention 
towards more sustainable lifestyle changes. Above all, the lifestyle 
intervention ought to be continuous. It is also of great importance for further 
research that insider perspective is used, that is, investigate the professionals' 
experiences regarding the intervention. 
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Sammanfattning 
Hela det avhandlingsprojekt som avrapporteras här rör sig kring en 
livsstilsintervention som utvecklats, genomförts och utvärderats. I 
interventionen ingick vuxna personer med adhd och psykisk ohälsa.  Adhd 
(Attention Deficiency Hyperactive Disorder) är en neuropsykiatriskt 
diagnos/funktionsnedsättning karaktäriserad av uppmärksamhetsproblem, 
impulsivitet och hyperaktivitet och kan påverka utbildning, arbetsliv, 
sociala relationer och den fysiska och psykiska hälsan. 
Funktionsnedsättningen kan i förlängningen utgöra grund för försämrade 
livsvillkor och livsstilsvanor och bidra till individens välmående och 
livskvalitet. 

Forskning visar på en förkortad livslängd hos vuxna med adhd som också 
har med försämrade livsstilsvanor att göra. Inom det hälsovetenskapliga 
området är det viktigt att lindra lidande, främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Därmed är det övergripande syftet med denna avhandling att analysera 
levnadsomständigheter bland personer med adhd och psykisk ohälsa samt att 
utveckla och utvärdera en livsstilsintervention för denna grupp.  

Avhandlingsprojektet inkluderar fyra delstudier: Studie I, en kvalitativ 
intervjustudie (n=20) med vuxna personer med adhd och psykisk ohälsa, 
syftade till att beskriva upplevelser av lidande i vardagen bland vuxna med 
adhd och psykisk ohälsa. Analysen påvisade upplevelser av både lidande och 
välbefinnande vad gäller att leva med adhd. Fokus i lidandet var upplevelsen 
av ensamhet både gällande relationer i livet, stödjande relationer i vården 
men också till adhd diagnosen och psykisk ohälsa. Välbefinnande upplevdes 
när deltagarna diagnostiserades med adhd men också i relation till stödjande 
sociala relationer. Studie II, en kvantitativ beskrivande och jämförande studie, 
syftade till att få mer kunskap om personer med adhd och deras 
hälsosituation. En grupp personer med adhd (n=48) jämfördes med 
normalpopulation utan adhd (n=42). Resultaten visade sämre hälsoresultat 
gällande självupplevd allmän hälsa och gruppen med adhd var mindre fysisk 
aktiva per vecka men hade trots det inte sämre kondition jämfört med 
normalbefolkningen. Studie III, en kvantitativ beskrivande studie (n = 25), 
där syftet var att undersöka grad av acceptans för interventionen och dess 
påverkan när det gäller livsstilsvanor, hälsa och välbefinnande, BMI och 
fysisk kondition. Testerna före och efter avslutad grupputbildning visade på 
små positiva förändringar gällande veckovis fysisk aktivitet, livskvalitet och 
allmän och mental hälsa. Studie IV, en kvalitativ studie (n=15), med vuxna 
personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa syftade till att undersöka 
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upplevelsen av att delta i sjuksköterskeledd livsstilsintervention. Analysen, 
baserad på material från intervjuer, visade att deltagarna upplevde 
interventionen som stödjande vilket relateras till de interpersonella relationer 
som uppstod i interventionen. Genom stödjande gemenskap med de andra 
deltagarna i interventionen förbättrades livsstilsvanor och upplevelsen av 
hälsa. 

Avhandlingens slutsats är att den genomförda livsstilsinterventionen, 
baserad på interpersonella relationer och kontinuerligt stödjande gemenskap 
med andra, kan vara användbart för att genomföra livsstilsförändringar hos 
vuxna personer med adhd och psykisk ohälsa. Sådant stöd är viktigt eftersom 
vuxna med adhd och psykisk ohälsa upplever avsaknad av och en önskan om 
socialt stöd samt har ökad risk för ohälsosam livsstil och försämrad hälsa. 
Framtida justeringar av innehållet behövs för att förbättra 
livsstilsinterventionen mot mera hållbara livsstilsförändringar, men 
framförallt att livsstilsinterventionen är kontinuerlig. Det är också av stor vikt 
för vidare forskning att ett utifrån perspektiv används det vill säga att de 
professionellas upplevelser angående interventionen undersöks.  
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Förkortningar 
Förklaring av förkortningar och termer:  
ADHD Attention deficit hyperactivity disorder. 

Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 
ASRS v1.1  Självrapportskala för vuxna med adhd-diagnos som består av 

en checklista med symtom. 
AAQoL  Livskvalitetsskala för vuxna med adhd-diagnos. 
BMI  Body mass index. Mått på förhållandet mellan vikt och längd, 

som visar övervikt eller undervikt. 
HADS  Självskattningsskala för ångest och depression.  
LIV  Projekt som omfattar en serie studier med syfte att spegla 

motionsvanor, total fysisk aktivitet, fysisk prestationsförmåga 
och levnadsvanor i ett representativt urval av svenska 
kvinnor och män i åldrarna 20–65 år. 

MI  Motiverande samtal. En samtalsmetod för att höja 
motivationen. 

VO2max test  Test på testcykel som mäter en persons högsta maximala 
syreupptagning (VO2max), i dagligt tal kallad kondition.  
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Förord 
Jag är uppväxt i ett bostadsområde, där ett stort mentalsjukhus fanns. Från 
tidig ålder har jag fått kunskaper och värdefulla erfarenheter om psykisk 
ohälsa från andra människor. I början av 1980-talet började jag själv arbeta på 
mentalsjukhuset. Där blev jag tidigt under uppväxten medveten om 
människors utsatthet och utanförskap från samhället och brist på makt över 
sin egen situation. Patienterna hade helt andra livsvillkor än vad jag och 
många med mig hade. De hade låg socioekonomisk status, låg utbildning, 
ingen egen ekonomi och inget arbete. Livsvillkoren hade stor betydelse för 
patienternas livsstil. Vilket betydde att de många gånger inte kunde påverka 
den alls. Trots deras utsatthet fick jag också uppleva deras resurser, 
kunskaper och kreativitet. Detta för att hantera sina liv på ett mentalsjukhus 
och återtagandet av egenmakten för att nå hälsa. Patienterna var fysiskt aktiva, 
alltid i min närmiljö, kiosken, affären eller på badplatsen. Vissa livsstilar 
innehöll positiva aspekter samtidigt som de gav ökade hälsorisker. Då tänker 
jag att många både använde alkohol, rökte och sökte lite spänning för att 
överleva sin situation. Det var inte ovanligt i mitt bostadsområde att någon 
patient knackade på dörren och försökte sälja något egengjort för att få en 
slant till cigaretter eller en pilsner för att förgylla tillvaron. 

Samhället förändrades och psykiatrireformen genomfördes i mitten av 90-
talet. Människorna på institutioner skulle hjälpas ut i samhället med eget 
boende och tillgång till vård och sysselsättning men också möjligheter till 
gemenskap och delaktighet i samhället. Kommunerna övertog ansvaret för att 
ge stöd, boende och sysselsättning och den medicinska vården ansvarade 
landstinget för. Det har varit många fördelar med reformen förstås, men 
fortfarande i dag hamnar personer med psykisk ohälsa mellan stolarna. Jag 
upplever att det är i dag upptill den sjuke att själv söka vård vilket inte alltid 
är så enkelt. Kontakter mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa 
och landsting är inte heller alltid så enkelt.  

Något annat skedde också under den här tiden, en dramatisk ökning av 
övervikt och fetma i samhället. Orsakerna är många men framför allt tror jag 
det beror det på den förändring som samhället har genomgått. Miljön 
omkring oss förändras och påverkar antagligen våra vanor. Det är också 
under den här tiden som jag i mitt dåvarande arbete inom psykiatrin 
upplevde mer och fler patienter med Typ 2 diabetes eller risk för att utveckla 
livsstilssjukdomar.  

Åren har gått och under den här tiden har jag arbetat som sjuksköterska 
och utbildat mig till psykiatrisjuksköterska men också distriktsjuksköterska 
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och diabetessköterska. Tillsammans med två arbetskamrater, Ylva Rönngren 
och Lisbeth Kristiansen, utvecklade vi ett livsstilsprogram för personer med 
svår psykisk ohälsa. Detta resulterade i fyra vetenskapliga artiklar där jag är 
medförfattare se, (Rönngren et al., 2014, Rönngren et al., 2018a, Rönngren et 
al., 2017, Rönngren et al., 2018b). Under den tiden arbetade jag lite extra på en 
vårdcentral och där kom jag i kontakt med vuxna personer som väntande på 
att få en neuropsykiatrisk diagnos adhd. Adhd var en diagnos som jag lärt 
mig att endast barn hade och att det växer bort i vuxen ålder. Diagnosen fanns 
inte förut för vuxna och jag undrar hur många jag mött genom åren och inte 
förstått deras riktiga problematik och det stöd som behövs för att leva i vårat 
komplicerade samhälle i dag. Bakom en diagnos av svår ångest eller 
depression kan det många gånger ha funnits en adhd diagnos. Därav mitt 
stora intresse för denna grupp av människor som troligen blivit bortglömd 
och missförstådd av vården. 

Det patienterna har lärt mig är att när de känner stress, ångest och är 
deprimerade tappar de makten över sina val, och över sin förmåga att 
förändra sin livsstil. I ett överlevnadsläge finns inget utrymme för att planera 
eller fundera vad som är hälsosamt i det man stoppar i sig, eller att vara ute 
och motionera bara för vetskapen att det är hälsosamt. För att överleva 
stunden görs endast det som måste göras. I dagens samhälle så är det också 
viktigt med förebyggande vård eftersom sjukvårdskostnaderna ökar och 
stora besparingar väntar. De kostsammaste sjukdomarna är hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Orsakerna till dem är många gånger 
livsvillkor och livsstilsvanor. Livsstilsvanor kan göras något åt i dag, i väntan 
på förbättrade livsvillkor.  Det ställer stora krav på oss som människor men 
framförallt ställs det stora krav på människor med en funktionsnedsättning. 
Det är människor med olika bakgrund, erfarenhet, kunskap, önskningar, 
drömmar som samtidigt har en funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.  Det 
kändes därför extra viktigt att stödja personerna och deras känslor av 
maktlöshet, utanförskap, nedstämdhet men också ge stöd till förändrad 
livsstil i väntan på att ens orka och hoppas på förändrade 
levnadsomständigheter, exempelvis att komma tillbaka till arbetslivet. 
Vuxnas hälsa är viktigt för samhället och för våra kommande barn och kan 
påverka vår framtida hälsa både fysiskt och psykiskt och existentiellt. Min 
förhoppning med denna avhandling är att resultatet ska belysa denna grupps 
utsatthet, behov och rättighet till stöd precis som för alla andra med kroniska 
diagnoser. Min avhandling avser därför att stärka forskningen om att 
genomföra och utvärdera livsstilsinterventioner för vuxna personer med 
adhd och samtidig psykisk ohälsa. 
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1 Introduktion 
Vuxna människor med adhd kämpar och strävar efter att leva ett så vanligt 
liv som möjligt trots känslor av att vara annorlunda och udda och att leva med 
funktionsnedsättningar (Bjerrum et al., 2017). Vad en känsla av välbefinnande 
innebär definieras troligen på samma sätt hos personer med adhd som hos 
den allmänna befolkningen och inkluderar till exempel existentiella önskemål 
om vård och eget ansvar (Matheson et al., 2013, Hansson Hallerod et al., 2015, 
Young et al., 2009).  

Alla vuxna personer med adhd lider inte av ohälsa, men många gör det 
och denna avhandling avgränsas till de med adhd och samtidig psykisk 
ohälsa. Vuxna med adhd och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är precis som för personer psykiska sjukdomar, en 
vanlig orsak till längre och kortare sjukfrånvaro från arbete i OECD-länderna 
(de Vries et al., 2018). Enligt en svensk studie är sjukersättning generellt 
vanligare hos vuxna med adhd (Trantou et al., 2018). Sjukfrånvaro är ett 
tydligt mått på ohälsa men även andra faktorer är viktiga för att nå hälsa: 
utbildning, sysselsättning, arbetsvillkor och tillräckligt med inkomst för att 
kunna leva ett hälsosamt liv (Marmot, 2017). Dessutom kan negativa attityder 
i vården och socialtjänsten leda till sämre hälsa eftersom personer med adhd 
upplever sig som en börda när de söker behandling (Matheson et al., 2013). I 
Sverige har ca 40 procent av männen och 36 procent av kvinnorna med adhd 
i åldern från 31 år och uppåt ett arbete, jämfört med en kontrollgrupp där 
cirka 80 procent av männen och 74 procent av kvinnorna utan adhd har ett 
arbete. Motsvarande skillnader gäller sjukskrivning och aktivitetsstöd 
(Socialstyrelsen, 2019a).  

Det är viktigt att minska de negativa hälsoeffekterna på grund av adhd. 
Resultaten i denna avhandling kan bidra till det genom den 
livsstilsintervention för vuxna personer med adhd som utvecklats och 
utvärderas. Målet med avhandlingsprojektet har varit att bidra till förbättrade 
förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande för personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa. Avhandlingsarbetet har haft ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt vilket innebär att kunskaper från folkhälsovetenskap, 
rehabiliteringsvetenskap och liknande har inkluderats, vilket tydligt knyter 
avhandlingsarbetet till forskarutbildningsämnet hälsovetenskap. Teori om 
relationer och hälsa har influerat avhandlingsarbetet. Dels har ett psykiatriskt 
omvårdnadsperspektiv som utgår ifrån Hildegard Peplaus relationsteori 
(1988, 1992, 1997) bidragit till en fördjupad förståelse, och Katie Eriksson teori 
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om hälsa, lidande och vårdande (1996, 2015a, 2015b, 2018) har bidragit till en 
ökad förståelse utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  
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2 Bakgrund 
Adhd är ett folkhälsoproblem som har ökat i den vuxna befolkningen i 
Sverige (Nylander et al., 2013). Ett flertal stora studier i Europa och globalt 
visar en förhöjd risk att dö i förtid för personer med adhd-diagnos (Dalsgaard 
et al., 2015, London och Landes, 2016, Barkley och Fischer, 2019, Sun et al., 
2019). Sammantaget är det adhd och psykisk sjukdom som ger den största 
sjukdomsbördan för samhället (Linden, 2017, Vigo et al., 2016, Whiteford et 
al., 2015). Dessutom har vuxna med adhd mera svårigheter i den dagliga 
funktionen inom många livsområden i jämförelse med andra psykiska 
sjukdomar (Holst och Thorell, 2019).  

De nordiska länderna har relativt små sociala och ekonomiska skillnader 
men trots det har ojämlikheten i hälsa ökat (Bartelink et al., 2019). I Sverige 
har medellivslängden ökat med i genomsnitt 1,6 år senaste decenniet och 
skillnaden mellan män och kvinnor har planat ut. Samtidigt finns det nu 
större skillnader i medellivslivslängd mellan människor med låg och högre 
utbildning. Lägre utbildningsnivå ökar både risken att drabbas av och dö i 
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det är väl 
känt att personer med adhd har svårigheter med att nå högre utbildning 
(Socialstyrelsen, 2019a). Bland personer med adhd är fattigdom och låg 
socioekonomisk ställning relaterad till underordnad hälsa och hinder för att 
få tillgång till hälsovård (Russell et al., 2016, Ewart et al., 2017, Hegelund et 
al., 2019). En nyligen utkommen studie av Bixby et al. (2019) visar också ett 
annat samband: att bo i mindre städer i Sverige, som deltagarna i denna studie 
gör, kan innebära en ökad risk för förhöjt BMI. Dessutom kan hushållens 
inkomster vara ett hinder för hälsosamma livsstilsvanor (Weissenberger et al., 
2017). Adhd är också kopplat till betydande kostnader för sjukvården och 
ekonomiska förluster för hela samhället (Libutzki et al., 2019, Doshi et al., 2012, 
Le et al., 2014, Daley et al., 2019). Detta tyder på att sjukfrånvaro måste 
förbyggas eftersom låg socioekonomisk ställning och fattigdom är kopplad 
till ett antal negativa hälsoutfall hos personer med adhd i den vuxna 
befolkningen (Russell et al., 2014, Young och Goodman, 2016).  

Adhd är en funktionsnedsättning 
Adhd är en medfödd neurologiskt betingad neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning med debut i barnaåren som ofta består livet ut och som 
dessutom kan vara svår att diagnostisera (Kooij et al., 2010). Kriterier för 
diagnosen återfinns i den diagnostiska manualen Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (DSM-5) (Socialstyrelsen, 2014).  För att en vuxen 
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person ska få en formell adhd-diagnos enligt DSM-5 måste hen före 12 års 
ålder ha visat fem eller flera symtom på uppmärksamhetsproblem och/eller 
fem eller fler symtom på impulsivitet eller hyperaktivitet. Personer som är 
yngre än 17 år ska ha visat minst sex symtom inom respektive område. DSM-
5 säger att symtomen på uppmärksamhet och/eller impulsivitet och 
hyperaktivitet måste vara uppenbara i mer än ett sammanhang men behöver 
inte orsaka funktionsnedsättning i flera sammanhang. För att kunna ställa 
diagnos måste symtomen störa eller minska kvaliteten på akademisk, social 
eller yrkesmässig funktion. Dessutom måste de kliniker som ställer diagnos 
bedöma svårighetsgraden i symtomen som antingen milda, måttliga eller 
svåra (Socialstyrelsen, 2014). 

Kärnsymtomen för adhd karaktäriseras av uppmärksamhetsproblem, 
impulsivitet och hyperaktivitet. Diagnosen specificeras utifrån huvudtyper 
av symtom enligt ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet 
enligt nedan. 

 
• Adhd, kombinerad form innebär att en person har minst fem av nio 

symtom vad gäller uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och 
impulsivitet. 

• Adhd, ouppmärksam form innebär att en person har minst fem av nio 
symtom på uppmärksamhetsproblem men inte lika många eller inga 
symtom på hyperaktivitet och inga symtom alls på impulsivitet. 

• Adhd, hyperaktiv och impulsiv form innebär att en person har symtom 
som uppfyller enbart hyperaktivitet och impulsivitet, minst fem av 
nio symtom, men inte lika många eller inga symtom på 
uppmärksamhetsproblem (Socialstyrelsen, 2014, Simon et al., 2018). 

Etiologin är okänd och prevalensen cirka tre procent 
Den genetiska bakgrunden till adhd är komplex och den exakta etiologin är 
fortfarande okänd. Familje-, adoption- och tvillingstudier stödjer att adhd till 
stor del är ärftligt (Sharma och Couture, 2014). Studier har påvisat minskad 
aktivitet hos personer med adhd i de delar av hjärnan som involverar de 
exekutiva funktionerna av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och 
impulskontroll (Socialstyrelsen, 2014). Det är funktioner som påverkar 
förmågan att kunna planera och samordna sina handlingar. 
Prevalensen av adhd i vuxen ålder varierar och kan bero på att det är fler och 
fler som får diagnosen som vuxna. Enligt Socialstyrelsen (2019a) och andra 
studier är prevalensen cirka 3 procent i Sverige (Fayyad et al., 2017). Globalt 
är det olika både prevalens och behandling vilket troligen beror på olika 
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medicinska system och kulturer samt att denna diagnos är relativt ny 
framförallt hos vuxna (Bergey et al., 2018). 

Efterfrågan på utredning och behandling av adhd har ökat bland vuxna 
personer. I dag är det därför lång väntetid för utredning men det finns också 
många privata aktörer som utreder patienter och sätter diagnos.  

Vuxna med adhd kan behöva ha flera olika insatser från flera olika aktörer 
i samhället: Specialistverksamheter inom hälso- och sjukvården med specifikt 
ansvar för stöd och behandling, främst vuxenpsykiatrin, men också från 
verksamheter som socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Familjen och framför allt barn till vuxna med adhd har rätt till speciellt stöd. 

Adhd är alltså en specialistangelägenhet inom hälso- och sjukvården som 
kräver en multiprofessionell insats av läkare, psykologer, sjuksköterskor, 
socionomer och arbetsterapeuter. Landsting och kommuner har också ett 
gemensamt ansvar för att samordna åtgärder där olika professioner behövs. 

Primärvården kan vara ett första steg in i sjukvården för en person som 
drabbas av ohälsa. Primärvården är i allmänhet den del av hälso- och 
sjukvården som har det formella ansvaret för att ge medicinsk och 
psykologisk behandling vid exempelvis lindrigare depressioner och 
ångestsyndrom. I Sverige ansvarar landstingen för utredning, diagnostik, 
akut psykiatrisk vård och psykoterapeutisk behandling men också 
uppföljning av patienter med adhd. Här ingår också rehabilitering med fokus 
på funktionsnedsättningen i vardagen, till exempel arbete.  

Kommunen ansvarar för bostadsstöd, sysselsättning, specialbostäder, 
samordning och planering av framtida vård för att hantera vardagen på ett 
sätt som stärker individen att leva ett självständigt liv i samhället. 

Att leva med adhd 

Individuella erfarenheter och upplevelser 
Personer med adhd är sinsemellan mycket olika och det som är problem för 
den ena personen behöver inte vara det för den andra. Många med adhd 
upplever att de inte vill vara utan sin diagnos och att de är mera kreativa, 
snabbtänkta och produktiva som personer tack vare sin adhd, både i hemmet 
och i arbetslivet (Hansson Hallerod et al., 2015, Schrevel et al., 2016, Sarkis, 
2014). En reviewstudie beskriver att vuxna med adhd utvecklar egna 
hanteringsstrategier för att nå ett hälsosamt liv, vilket kan vara både 
utmanande men också givande (Bjerrum et al., 2017).  

Erfarenheten av att leva med adhd och psykisk ohälsa är individuell. Men 
generellt är livsvillkoren för vuxna med adhd och psykisk ohälsa mer 
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komplicerade än för många andra. Med livsvillkor menas individuella, 
sociala, socioekonomiska och miljömässiga omständigheter utanför 
individens kontroll (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Det vill säga: deras 
situation påverkar en rad olika områden både i deras professionella och 
privata liv, till exempel sociala relationer, skola och arbete (Capusan et al., 
2016, Jones och Hesse, 2018, Bjerrum et al., 2017). Personer i alla åldrar som 
lever med psykisk ohälsa beskriver lidande relaterat till liv, sjukdom och 
hälso- och sjukvård (Eriksson, 2015a). Vuxna med adhd har rapporterat att de 
kämpat för att få rätt diagnos och upplever brist på professionell hjälp och 
stigmatiserande attityder (Schoeman et al., 2017, Stickley et al., 2019, Masuch 
et al., 2019). Många upplever också en maktlöshet, brist på acceptans, och 
dåligt självförtroende och har negativa attityder till sig själva som bland annat 
beror på att de känner sig annorlunda. Detta försämrar behandlingar, 
följsamheten till olika behandlingar, livskvalitet och välbefinnande (Schrevel 
et al., 2016, Watters et al., 2018, McKeague et al., 2015, Bjerrum et al., 2017). 
Vuxna med adhd kämpar för att hantera stressiga livshändelser och kan 
utveckla dysfunktionellt beteende (Bramham et al., 2009). Dessutom kan 
försummelse och negativa attityder i vården leda till sämre hälsa för vuxna 
personer med adhd och leda till en känsla av otrygghet när de söker vård 
(Eklund et al., 2016).  

Kognitiva funktionsnedsättningar hindrar och begränsar 
Många personer med adhd kan ha svårt att hantera det dagliga livet på grund 
av exekutiva funktionsnedsättningar med koncentrations- och 
minnessvårigheter som kan leda till problem med att sätta igång och slutföra 
uppgifter (Adler et al., 2017). Många vuxna med adhd upplever också 
begränsningar med att hantera stress, planera, passa tider, ta till sig 
information, arbeta uthålligt och målmedvetet (Guldberg-Kjar och Johansson, 
2015). Enligt Barkley (1997) är den exekutiva förmågan nedsatt vid adhd, 
framför allt hos personer med symtom av överaktivitet. Den exekutiva 
förmågan påverkar möjligheten att ta emot information, hålla flera saker i 
huvudet samtidigt och bearbeta ny information samt att värdera den som 
vägledning för handlandet (Barkley, 1997). Det innebär svårigheter med 
funktioner som verbalt och icke-verbalt arbetsminne, självreglering, 
planering och strategiskt tänkande samt att kunna hämma ett beteende 
(Barkley, 2010). Det finns också forskning som tyder på att belöningssystemen 
i hjärnan är svagt utvecklade vid adhd vilket kan påverka motivationen och 
innebära ökat motstånd mot uppgifter som inte ger snabb belöning (Volkow 
et al., 2011, Addicott et al., 2019).  
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Många med adhd har bristande tidsuppfattning vilket kan leda till 
svårighet att passa tider och med organisation, planering och rutiner för både 
hem, familj och arbete (Brod et al., 2012). Ibland kan personer med adhd gå in 
för en uppgift eller aktivitet med sådan entusiasm att de snabbt riskerar att 
blir utbrända (Hupfeld et al., 2019). Men trots det har många svårt med att få 
saker gjorda, till exempel att betala räkningar och städa.  

Situationer som kräver simultankapacitet kan medföra stora problem för 
personer med adhd och skapa mycket stress och splittring vid exempelvis 
bilkörning (Fuermaier et al., 2017). Personer med adhd beskrivs ofta som 
glömska (Brod et al., 2012). En stor del av deras tid upptas av att leta efter 
saker som de har tappat bort. De kan också glömma bort uppgjorda möten, 
överenskommelser och åtaganden (Schrevel et al., 2016).  

Övergångssituationer som innebär att avsluta en aktivitet och påbörja en 
annan vållar ofta problem för personer med adhd. Det är viktigt för dem att i 
förväg få veta vad som ska hända, eftersom de har mycket svårt att hantera 
osäkerhet och ovisshet. Många upplever också en bristande 
orienteringsförmåga vilket skapar stor otrygghet och osäkerhetskänsla 
(Storebo et al., 2019). En sorts gränslöshet kan också uppkomma och det kan 
till exempel innebära att de konsumerar för mycket mat och dryck (Barkley 
och Fischer, 2011). Andra beskriver svårigheter att uppfatta instruktioner och 
anvisningar på grund av att de inte orkar lyssna eller läsa klart 
instruktionerna (Watters et al., 2018). I synnerhet upplever personer med 
adhd försämringar i flera vardagliga områden, inklusive förmågan att 
upprätthålla sociala relationer, upprätthålla sysselsättning och leva 
självständigt (Schrevel et al., 2016, Brod et al., 2012) vilket leder till ökad stress 
i vardagen (Hirvikoski et al., 2011, Hirvikoski et al., 2009). 

Ofta en ohälsosam livsstil 
En stillasittande livsstil är vanligare bland personer med adhd (Barkley, 2018, 
Muskens et al., 2017), vilket innebär stora hälsorisker och risk för för tidig död 
(Barkley och Fischer, 2019, Suchert et al., 2017, Quesada et al., 2018). Vanligt 
bland personer med adhd är fysiska och psykiska begränsningar i form av 
brist på energi, vilket ger svårigheter att ta sig för saker. Även smärta är 
vanligt vilket kan vara ett hinder för motion (Rogers et al., 2017, Stickley et al., 
2016).  

Forskning tyder på att fysisk träning och kondition påverkar kognitiva 
funktioner hos vuxna (Erickson et al., 2011, Den Ouden et al., 2018) och kan 
därför vara en potentiell skyddande faktor hos vuxna personer med adhd 
(Mehren et al., 2019, Firth et al., 2018). Dessutom har fysiska 
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träningsinterventioner visat sig effektivt minska vikten hos överviktiga vuxna 
både utan och med adhd-diagnos (Quesada et al., 2018, Ruotsalainen et al., 
2015). Studier tyder också på att kognitiva funktioner förbättras och symtom 
på depression minskar (Wegner et al., 2014, Tan et al., 2016, Archer et al., 2014, 
Josefsson et al., 2014). Fysisk träning påverkar dopaminsystemet, vilket också 
kan spela en viktig roll i den biologiska förklaringen av adhd och 
ohälsosamma livsstilsvanor (Barkley et al., 2019). Dessutom spelar dopamin 
en roll för depression och fetma (van de Giessen et al., 2014). 

Adhd är förknippat med låg samvetsgrannhet och hämningslöshet 
(Gomez och Corr, 2014). Samvetsgrannhet syftar på hur mycket en person 
utgår från sitt samvete för att fatta beslut om sina egna handlingar och deras 
konsekvenser för sig själv och andra. Barkley och Fischer (2019) menar att det 
bidrar till att vuxna med adhd ägnar sig åt ohälsosamma och livsförkortande 
aktiviteter, exempelvis rökning, alkohol- och drogkonsumtion, risktagande, 
dålig kosthållning, stillasittande och allmänt ohälsosamt leverne. Det finns 
alltså flera olika orsaker till ökad risk för sjuklighet och tidigare död hos 
personer med adhd. Adhd är också kopplat till högre risk för olyckor i 
barndomen och i vuxen ålder (Nigg, 2013), bilolyckor (Barkley et al., 2002, 
Verster et al., 2008, Fuermaier et al., 2017), självmordstankar, 
självmordsförsök och faktiska självmord (Stickley et al., 2018b, Conejero et al., 
2019).  

Substansbruk och dålig kosthållning 
För personer med adhd kan det vara svårt att leva efter rutiner som är viktiga 
för att kunna ha en god kosthållning. De kan även ha svårt att känna när de 
är hungriga. En risk är också att de äter för snabbt och för mycket på grund 
av bristande impulskontroll. Dåliga kostvanor bland personer med adhd kan 
innefatta lågt intag av näringsriktiga matvaror som färsk frukt, grönsaker, 
fullkorn och hög konsumtion av fett och socker (Kjaer et al., 2017, Ptacek et 
al., 2016, Weissenberger et al., 2018, Hershko et al., 2018, San Mauro Martin et 
al., 2018, Wang et al., 2019). En bieffekt av läkemedelsbehandling vid adhd 
kan vara nedsatt aptit vilket kan leda till brist på energi som behövs för att 
orka med tillvaron och utöva en hälsosam livsstil (Storebo et al., 2018). 
Dessutom visar studier att ätstörningsproblematik är associerat till adhd 
(Brunault et al., 2019) och en ny studie har också visat att personer med 
ätstörningar har en avvikande ämnesomsättning som beror på genetiska 
orsaker (Watson et al., 2019). Detta är viktigt att tänka på vid all behandling 
av adhd (Karjalainen et al., 2016).  
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Personer med olika psykiska diagnoser röker mer än den allmänna 
befolkningen (Stein et al., 2019). Vuxna med adhd röker i högre grad än andra 
personer och börjar att röka tidigare i ungdomen (Milberger et al., 1997, 
Galera et al., 2017). En förklaring kan vara att nikotin tillfälligt kan dämpa 
adhd-symtom, vilket leder till att människor försöker självmedicinera (Potter 
et al., 2012). Det finns studier som tyder på att det kan vara svårare för 
personer med adhd att sluta med nikotin, för att abstinensen blir kraftigare 
och försämrar symtomen (Bidwell et al., 2014). Personer med adhd kan därför 
behöva mycket mer stöd än andra för att sluta använda nikotin (Bidwell et al., 
2018). 

En annan hälsorisk för personer med adhd är missbruk av droger och 
alkohol som är vanligare än hos den övriga befolkningen (Wilens et al., 1997). 
Självmedicinering med alkohol och andra droger kan förstås som 
konsekvenser av stress och motgångar som adhd-symtom medför (Odell et 
al., 2017). Men det kan också finnas neurobiologiska eller beteendemässiga 
förklaringar till att personer med adhd har en förhöjd risk att utveckla 
missbruk (Breyer et al., 2014). Även vid psykiska sjukdomar kan det vara 
vanligare med missbruk (Cougle et al., 2016), vilket innebär att personer med 
både adhd och psykisk ohälsa är extra sårbara. Studier visar dock att det är 
lättare att behandla beroende om personen samtidigt medicineras mot 
symtomen vid adhd (Schubiner, 2005). Biverkningar från medicineringen, 
som trötthet, påverkan på puls och högre blodtryck, kan också vara ett hinder 
för hälsosamma livsstilsvanor hos personer med adhd, till exempel fysisk 
aktivitet (Storebo et al., 2018, Westover et al., 2016). 

Stor samsjuklighet med både fysisk och psykisk ohälsa 
Data från Socialstyrelsens hälsodataregister visar att adhd är förknippat med 
en rad andra medicinska tillstånd, bland annat ökad förekomst av diabetes 
typ 1, underfunktion av sköldkörteln, epilepsi, fetma, fibromyalgi, 
smärttillstånd, migrän och sömnsvårigheter (Socialstyrelsen, 2018, Muskens 
et al., 2017). Annan forskning visar också på risk för traumatiska hjärnskador, 
sämre tandhälsa, ökad tobaks-, alkohol- och marijuanakonsumtion, mera 
stillasittande vanor, risk för metabola sjukdomar och diabetes typ 2  (Nigg, 
2013b, Chen et al., 2018, Zhao et al., 2019). 

Personer som har adhd är också klart överrepresenterade när det gäller 
psykisk ohälsa. Cirka 85 procent av personer med adhd har någon form av 
psykiatrisk samsjuklighet (Jacob et al., 2007). Data från Socialstyrelsens 
hälsodataregister visar att personer med adhd har en ökad samsjuklighet med 
bipolärt syndrom och schizofreni. Vidare är det vanligare att personer utöver 



 

10 

sin adhd-diagnos också är diagnostiserade med autism (Socialstyrelsen, 
2019a). Hos kvinnor med adhd är emotionell instabilitet vanligare än hos 
kvinnor utan adhd. Kvinnor med adhd har också oftare ångest, depression 
och stress (Bitter et al., 2019, Solberg et al., 2018). Antisocialt 
personlighetssyndrom är vanligare hos män med adhd än hos män utan adhd 
(Socialstyrelsen, 2019a).  

Problem med relationer och ensamhet 
Studier har visat att vuxna personer med adhd har en förvrängd självkänsla 
som kan härledas från svårigheter i barndomen som till exempel sociala 
rollförväntningar och anpassningssvårigheter (Krueger och Kendall, 2001). 
Dessutom visade en studie att personer med adhd använde destruktiva 
copingstrategier som konfronterande, undvikande och mindre planerade 
problemlösningsmetoder (Young et al., 2008). 

En kohortstudie från Finland visade att vuxna med adhd hade sämre hälsa 
och mera kontakt med sjukvården än befolkningen i stort. De hade också brist 
på nära relationer och upplevde mer ensamhet än människor utan diagnosen 
adhd (Stickley et al., 2017b, Taanila et al., 2009). Många lever ensamma utan 
partner och saknar nära vänner (Bjerrum et al., 2017, Stickley et al., 2017a). 
Vuxna med adhd är ofta inblandade i interpersonella konflikter (Barkley et al., 
1992). 

Ensamhet kan leda till försämrade livsstilsvanor och till en ökad risk för 
hjärt- och kärlsjukdom (Richard et al., 2017, Xia och Li, 2018). Ensamhet är 
också associerad med alla typer av psykiska sjukdomar, särskilt depression 
(Strohmeier et al., 2016, Meltzer et al., 2013, Richard et al., 2017) vilket kan ha 
ett samband med ensamhet hos vuxna med adhd (Michielsen et al., 2015). 
Ensamhet kan kännetecknas av känslor av isolering och är en stark indikation 
på psykisk ohälsa som kan vara associerad med självmordsbeteende (Calati 
et al., 2019, Shevlin et al., 2015). Detta belyser vikten av insatser för att minska 
ensamhet för att mildra dessa skadliga hälsoeffekter (Stickley och Koyanagi, 
2016, Ruchkin et al., 2017). 

Ju fler tillkommande svårigheter, exempelvis samtidig psykiska ohälsa, 
desto svårare blir naturligtvis en funktionsnedsättning. Kärnsymtomen vid 
adhd är funktionsnedsättningar som får konsekvenser i det dagliga livet, både 
i relationer till andra människor och när det gäller att få livet att fungera rent 
praktiskt (Barkley och Fischer, 2011). Vid stigande ålder kan 
funktionsnedsättningarna variera, beroende på hur en person med adhd 
förmår hantera dem, yttre förändringar och ökade krav från omgivningen 
(Socialstyrelsen, 2014).  
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Lägre livskvalitet 
Att leva med adhd och samtidig psykisk ohälsa påverkar livskvaliteten. 
Adhd-symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 
påverkar många olika livsområden (Adler et al., 2013). Detta kan exempelvis 
leda till att personer med adhd upplever brist på kontroll och självständighet 
(Joseph et al., 2018), drabbas av arbetslöshet, nedsatt självförtroende (Agarwal 
et al., 2012, Brod et al., 2015), brist på vård och ökad stigmatisering (Ahnemark 
et al., 2018, Stickley et al., 2019). Många vuxna med adhd har fått sin diagnos 
sent i livet vilket påverkar livskvaliteten negativt (Ahnemark et al., 2018) och 
människor med adhd och samtidig psykisk ohälsa upplever sig som mindre 
lyckliga än andra (Stickley et al., 2018a).  

Livskvalitet handlar också om livsstilsvanor som till exempel mängden 
fysisk aktivitet (Muskens et al., 2017). Många vuxna personer med adhd 
upplever avsaknad av nära sociala relationer och sociala interaktioner i sitt 
dagliga liv (Stickley et al., 2017b, Michielsen et al., 2015).  

Det finns ett tydligt behov av effektiva behandlingar för vuxna med adhd. 
När personer med adhd inte får behandling blir kostnaderna höga, både för 
individen och samhället.  

Kombinerade behandlingar behövs 
Det är viktigt att fokusera på konsekvenserna av adhd i vardagen för att 
utveckla ett multimodalt tillvägagångssätt vid behandling relaterad till adhd, 
det vill säga en kombination av flera olika insatser och stöd (Miranda et al., 
2014). Både i Sverige och internationellt anses i dag att en kombination av 
medicinering och andra behandlingsåtgärder behövs för optimal vård och 
stöd för vuxna med adhd (Kooij et al., 2010, Kooij et al., 2019). Forskning pekar 
också på att det är viktigt att vuxna med adhd hittar strategier för att bli mer 
självständiga i sitt arbete med vardagliga aktiviteter och att de engagerar sig 
i hälsosamma livsval (Ek och Isaksson, 2013).   

Läkemedel, framför allt centralstimulantia, anses ofta som den enskilt 
mest effektiva behandlingen och läkemedelsanvändningen vid adhd har ökat 
för vuxna. Statistiken att cirka 30 procent av de vuxna med adhd som 
behandlades med läkemedlet Metylfenidat också behandlades med andra 
narkotikaklassificerade läkemedel eftersom de också led av andra psykiska 
sjukdomar. Socialstyrelsen framhäver betydelsen av att behandla personer 
med adhd med läkemedel för att de ska kunna fungera socialt i skolan och 
arbetslivet för att de inte ska få försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2014). 
Enbart läkemedel har visat sig vara en otillräcklig behandling av adhd och 
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psykosociala insatser är viktiga komplement till behandlingen (Antshel et al., 
2014, Young et al., 2015, Wilens et al., 2002, Torgersen et al., 2008). 

I dag är rekommendationen för vuxna personer med adhd och 
samsjuklighet med psykisk ohälsa individuell behandling med flera olika 
behandlingsmetoder i kombination, exempelvis psykoedukation, läkemedel, 
coaching och kognitiv beteendeterapi (Kooij et al., 2019). Barkley och Fischer 
(2019) betonar vikten av att också behandla livsstilsvanor för ökad livskvalitet 
samt längre liv. Eftersom personer med adhd kan finna det svårt att bli 
motiverade och mobilisera energi för att göra vardagliga aktiviteter (Faraone 
et al., 2015) kan kanske en livsstilsintervention med ett helhetsperspektiv  vara 
ett stöd för förändrade livsstilsvanor. 

Lite forskning på livsstilsinterventioner 
Det finns inte mycket forskning om livsstilsinterventioner hos vuxna med 
adhd. Vid sökningar i elektroniska databaser som Psycinfo, Pubmed, Primo 
och Cinahl, och även vid olika kombinationssökningar i samarbete med en 
professionell sökare från biblioteket har inte några studier om 
livsstilsinterventioner med ett helhetsperspektiv hittats. Det finns däremot 
flera studier om livsstilsinterventioner med barn som är diagnostiserad med 
adhd.  

Det finns alltså nästan ingen publicerad forskning om adhd och 
livsstilsinterventioner. Den forskning som finns tyder dock på att 
livsstilsinterventioner är ett viktigt och eftersatt område för vuxna med adhd 
och samtidig fysisk och psykisk samsjuklighet (Weissenberger et al., 2018, 
Barkley et al., 2019). Vi vet också att livsstilsinterventioner i den allmänna 
befolkningen är ett använt och bra verktyg för att minska kardiovaskulära 
riskfaktorer (Sisti et al., 2018). Dessutom verkar gruppbaserade modeller vara 
den mest använda designen för livsstilsinterventioner för personer med 
psykisk sjukdom (De Rosa et al., 2017) och fungerar bra vid adhd-diagnos 
(Kooij et al., 2019).  

Livsstilsinterventioner för att förbättra livet 
Det finns ett antal psykosociala interventionsbehandlingar för vuxna med 
adhd som är utformade för att förbättra det dagliga livet mer än att minska 
symtomen. Psykoedukation handlar om att öka patienters kunskaper om hur 
adhd-symtomen påverkar deras liv (Hirvikoski et al., 2017). Psykoedukation 
bör vara första steget i behandling vid adhd tillsammans med läkemedel 
(Kooij et al., 2019). Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har 
visat sig fungera bra på kort sikt vid adhd hos vuxna även om studierna kan 
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vara av låg kvalitet (Lopez et al., 2018). Vid KBT är grundtanken att förändra 
tanke- och beteendemönster i syfte att patienterna bättre ska kunna hantera 
känslomässiga problem (Lopez et al., 2018, Vidal et al., 2013). Andra områden 
för livsstilsinterventioner är stöd på arbetsplatser samt relationsbehandlingar 
(Mao et al., 2011). Även interventioner med mindfulness har visat sig lovande 
vad gäller stöd till vuxna med adhd (Poissant et al., 2019). Ett område som det 
är lite forskat kring är internetbaserade interventioner som kan vara ett 
komplement till andra behandlingar (Andersson et al., 2011, Sehlin et al., 2018, 
Pettersson et al., 2017). Interventioner som innehåller fysisk aktivitet verkar 
lovande för de kognitiva funktionerna (Tan et al., 2016, Christiansen et al., 
2019, Ashdown-Franks et al., 2019, Suarez-Manzano et al., 2018, Den Heijer et 
al., 2017).  

Vuxna med psykisk ohälsa behandlas i vissa fall med 
livsstilsinterventioner, framför allt gäller det personer med schizofreni och 
depressioner. Behandlingen är inriktad mot kardiovaskulära riskfaktorer och 
inkluderar fysisk aktivitet, kostråd samt stöd för att sluta röka (Naslund et al., 
2017b, Forsberg et al., 2010, Opie et al., 2015, Bort-Roig et al., 2019). 
Livsstilsinterventioner med mycket fysisk aktivitet har visat positiva resultat 
för vikt, minskade depressiva symtom och minskad risk för att utveckla 
metaboliska syndrom (Naslund et al., 2015, Naslund et al., 2017a, Bersani et 
al., 2017, Fornaro et al., 2017). Interventioner med konditionsträning gav 
också en liten effekt på kognitiva funktioner (Tan et al. 2016). Interventioner 
med fysisk aktivitet och ändrade kostvanor tyder också på förbättrad 
livskvalitet (Hjorth et al., 2017).  

Personalgrupperna som arbetade med livsstilsinterventioner var oftast 
sammansatta av samma yrkesroller, till exempel sjuksköterskor, dietister och 
sjukgymnaster. Det fanns skillnader i formatet (individ eller grupp), och om 
utbildningen kombinerades med MI (motiverande samtal) eller andra 
problemlösningstekniker. När det gäller hur länge interventionen bör pågå så 
tyder viss forskning på att interventioner som varar upp till två år visar bättre 
resultat gällande förändrade livsstilsvanor (De Rosa et al., 2017). Andra 
studier visar att det troligen behöver längre tid för att uppnå varaktiga 
resultat (Blomqvist M Rn et al., 2019). För personer med adhd kan 
kärnsymtomen ibland utgöra hinder i den traditionella hälsovården och kan 
leda till minskad följsamhet i behandling. I en interventionsstudie av 
Biederman et al. (2019) fann man ökad följsamhet och engagemang vid 
läkemedelsbehandling genom stödjande textmeddelande via sms.   
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Deltagarnas upplevelser och behov i livsstilsinterventioner 
Att delta i en livsstilsintervention har tidigare i forskningen visat att det ger 
deltagarna en känsla av säkerhet eftersom de får kunskap om sina 
neuropsykiatriska problem (Sehlin et al., 2018). Men verktyg som stöder 
förändringar i hälsosam livsstil måste anpassas individuellt och det är viktigt 
att stärka personernas tilltro till mindre förändringar (Lundstrom et al., 2017). 
Deltagare med adhd i ett livsstilsprogram (som gick ut på att sluta röka) 
uttryckte också att det var viktigt att lyfta fram de specifika symtomen på 
adhd eftersom symtomen visade sig vara en viktig komponent för framgång 
(Liebrenz et al., 2016).  

Att vara en del av ett socialt sammanhang med andra har också betydelse 
(Rönngren et al., 2017b, Graham et al., 2014, Forsberg et al., 2011, Jormfeldt et 
al., 2012). Dessutom bör livsstilsinterventioner för personer med psykisk 
ohälsa och för personer med adhd stödja deltagarna att utveckla deras 
förmåga att hantera varierande humör och motivation för att förbättra 
exempelvis sina mat- och träningsvanor (Yarborough, 2016, Cortese och 
Tessari, 2017). Information om riskaktiviteter, potentiella vinster och förluster 
är av betydelse, såväl som individuell positiv återkoppling (Graziano et al., 
2015, Richards och Rahm Hallberg, 2015).  

Socialt stöd och motivation behövs 
I närvaro av fler diagnoser till exempel humörproblem, ångestsproblematik 
och emotionell instabilitet kan behandlas samtidigt som själva symtomen vid 
adhd,. Drog- och alkoholmissbruk bör stabiliseras innan behandlingen 
påbörjas men kan också behandlas samtidigt som adhd-problematik (Kooij et 
al., 2019).  

Praktiskt och socialt stöd från vårdpersonal är viktigt både för att förbättra 
det dagliga livet och för att implementera rutiner för fysisk hälsa för 
människor med adhd (jmf Leahy, 2018, Laugesen et al., 2017, Moen et al., 2014, 
Jain et al., 2017). Ett hinder mot en hälsosammare livsstil hos personer med 
samtidig psykisk ohälsa kan vara bristande kunskap hos både patienter och 
närstående (Kooij et al., 2019, Hirvikoski et al., 2017). Hirvikoski et al. (2017) 
betonar vikten av att samarbeta med närstående i hälsoutbildningar. Det kan 
också finnas olika hinder för lyckad grupputbildning. Det kan till exempel 
handla om att deltagarna får för mycket information och för lite tid för 
reflektion. Studier visar att hälsofrämjande arbete blir lyckat när vårdpersonal 
lämnar expertrollen och engagerar deltagarna till hälsodiskussioner i små 
grupper (Hempler et al., 2018).  
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Det saknas forskning om motiverande samtal (MI) för personer med adhd, 
men det kan vara en fungerande metod tillsammans med beteendeterapi 
(Sibley et al., 2016). Ortiz och Sjölund (2015) har slagit samman tydliggörande 
pedagogik och motiverande samtal för att kompensera för deltagarnas 
bristande uppmärksamhetsförmåga. Detta innebär mindre prat och mera 
visuella kommunikationstekniker som är bättre anpassade till människans 
kognitiva förmåga. Budskapen om betydelsen av hälsosam kost och fysisk 
aktivitet bör upprepas över tid både muntligt och skriftligt (Ortiz och  Sjölund, 
2015). Andra studier menar att MI med fokus på livsstilsvanor förbättrar både 
den psykiska och den allmänna hälsan hos personer med psykisk ohälsa (De 
Rosa et al., 2017) och sättet att motivera är detsamma vid psykisk ohälsa som 
hos personer som mår bra psykiskt (Farholm och Sorensen, 2016).  

MI-tekniker fokuserar på personers egna styrkor och åsikter om 
individuella riskfyllda hälsobeteenden, såsom rökning, brist på fysisk 
aktivitet och alkoholkonsumtion (Stonerock och Blumenthal, 2017). En studie 
av Sibley et al. (2016) visade att användning av MI var fördelaktigt för att 
hjälpa ungdomar med adhd att organisera och planera. MI kan alltså vara ett 
viktigt hjälpmedel för att komma igång med hälsosamma livsstilsvanor. 

Behov av hälsofrämjande livsstilsinterventioner för personer med adhd 
Eftersom adhd i dag ses som en kronisk diagnos som varar livet ut behövs 
nya hälsofrämjande strategier (Barkley och Fischer, 2019, Schoenfelder and 
Kollins, 2016). Barkley och Fischer (2019) menar att medellivslängd trots allt 
är något föränderligt eftersom förbättring av livsstilsvanor kan förbättra 
livskvaliteten och förlänga livet. Samhället och vårdgivarna har ett ansvar att 
samarbeta, utveckla och genomföra strategier för hälsofrämjande åtgärder för 
personer med adhd (Kooij et al., 2019). Det är viktigt att vården tar befäl och 
organiserar och genomför strategier för att främja livskvaliteten för personer 
med adhd (Antai-Otong och Zimmerman, 2016, Moen et al., 2014, Adamou et 
al., 2016). Framför allt sjuksköterskor är utbildade och förberedda för detta 
arbete (Antai-Otong och Zimmerman, 2016, Culpepper och Fried, 2013).  

Under de senaste åren har mycket forskning över hela världen fokuserat 
på fysiska hälsointerventioner hos vuxna med psykisk ohälsa (Naslund et al., 
2016, Naslund et al., 2017a) men mycket lite forskning handlar om 
livsstilsinterventioner för vuxna med adhd. Det finns forskning om 
livsstilsinterventioner för personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom 
men det saknas forskning om skräddarsydda livsstilsinterventioner som 
samtidigt är inriktade på både fysisk, mental och social hälsa för vuxna med 
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adhd (Schoenfelder och Kollins, 2016). Dessutom behövs en mer praktisk 
metod för livsstilsinterventioner som lätt kan genomföras i vården. 

I denna avhandling definieras livsstilsvanor i enlighet med Socialstyrelsen 
(2015) som individuella vardagliga aktiviteter som främjar hälsa. Fokus ligger 
här på diet, sociala relationer och motion som respekterar kroppens signaler 
och har balans mellan träning och återhämtning. Enligt WHO kan 
hälsosamma livsstilsvanor och rättvisa i levnadsförhållanden hindra 80 
procent av alla metaboliska syndrom, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke 
och 30 procent av all cancer (WHO, 2019a, WHO, 2019c, WHO, 2019b, WHO, 
2019d, WHO, 2008-2013). Definitionen på livsstilsvanor är specifika 
beteenden i vardagliga aktiviteter som individer själva kan påverka, till 
exempel fysisk aktivitet, kost, rökning och alkoholanvändning 
(Socialstyrelsen, 2018). I Sverige förskrivs exempelvis fysisk aktivitet på 
recept för att främja hälsosamma livsstilsvanor (Folkhälsomyndigheten, 
2019a). Patienter formulerar mål som följs upp av vårdpersonal (Onerup et al., 
2019). Livsstilsförändringar bland vuxna med adhd kan bidra till att öka deras 
livslängd (Barkley och Fischer, 2019), till exempel genom att minska vikten 
vid fetma, sluta röka, minska alkoholkonsumtion och förbättra kosthållning, 
sömn och motion. Även de som redan är drabbade av en kronisk sjukdom kan 
förbättra sin fysiska och mentala hälsa genom hälsosammare levnadsvanor 
(Roberts et al., 2017, Hansel et al., 2017).  

Det är vanligt att vuxna med adhd har sämre självförtroende och sämre 
tro på sin egen förmåga på grund av negativa erfarenheter från livet (Newark 
et al., 2016). Detta kan bli ett hinder i vården och leda till sämre hälsa, framför 
allt vid psykisk och fysisk samsjuklighet som är vanligt vid adhd. Men med 
utbildning om hälsa kan personer få kunskaper som ger dem bättre tillgång 
till hälsovård och hjälp för att fatta lämpliga hälsobeslut (Ringsberg, 2014). 
Sådana kunskaper kallas ibland för health literacy. Enligt WHO (2018) 
definieras health literacy som de kognitiva och sociala färdigheter som 
bestämmer motivationen och förmågan hos individer att få tillgång till, förstå 
och använda information på ett sätt som främjar och upprätthåller god hälsa. 
Om vuxna med adhd får tillgång till hälsoinformation och kan använda den 
effektivt så blir den avgörande för deras egenmakt (Hirvikoski et al., 2017, 
Kooij et al., 2019). För att uppnå det så är det viktigt med interaktion och 
deltagande (WHO, 2018). Många vuxna människor med adhd har fått sin 
diagnos sent i livet och vid fysisk och psykisk samsjuklighet ökar risken för 
sämre livskvalitet och förkortad livslängd (Katzman et al., 2017, Barkley och 
Fischer, 2018). I en studie av Aaby et al. (2017) som genomfördes i den 
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allmänna befolkningen, fann man att hälsoinformation och engagerade 
vårdgivare var förknippade med hälsosammare livsstilsvanor. 

Ett hälsofrämjande perspektiv  

Vad är hälsa? 
WHO beskriver hälsa som ett fullständigt "tillstånd av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom" (WHO, 1948, WHO, 
1986). Eriksson (1996) menar i sin definition att hälsa är ett tillstånd av friskhet, 
sundhet och känsla av välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 
sjukdom. Det finns en relation mellan lidande och välbefinnande, men det 
behöver inte innebära att de motverkar varandra. Eftersom lidande är en del 
av livet, så är även uthärdligt lidande förenligt med hälsa (Eriksson, 2015a). 
Hälsa ses som en resurs i den dagliga tillvaron, inte som målet med livet utan 
snarare som ett medel för ett gott liv (WHO, 1998).  

Forskningen i dag är tydlig i sin syn på stödjande hälsa för personer med 
adhd (Kooij et al., 2019, Katzman et al., 2017, Kendall et al., 2008). Det är 
viktigt att se personers funktionstillstånd när det gäller både individuella 
styrkor och svagheter (Socialstyrelsen, 2019a).  

I denna avhandling tillämpas ett dynamiskt synsätt på hälsa hämtat från 
Katie Eriksson (1996) som handlar om att människan har en förmåga att 
definiera sina egna problem och att anpassa samt hantera och utveckla 
handlingsstrategier för att lösa fysiska, psykiska och sociala och existentiella 
utmaningar i livet tillsammans med andra.  

Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika 
nivåer samspelar med varandra och påverkar hälsa, till exempel den fysiska 
och sociala miljö där människor lever, socioekonomiska faktorer, arbete, 
levnadsvanor, livsstil, tillgång till vård, sociala nätverk, ålder, kön och 
genetiska arv (Dahlgren och Whitehead, 2007). Upplevelsen av hälsa 
påverkas också av utbildningsnivå (van der Heide et al., 2013).  

Människor behöver kunna använda och förstå grundläggande 
hälsoinformation och fatta lämpliga beslut för att påverka sin egen tillvaro. 
Om de saknar de förmågorna kan hälsan påverkas negativt (Sørensen et al., 
2015). Det är vanligt att personer med adhd också har besvär med dyslexi, 
dyskalkyli och/eller tal- och språkstörningar (SBU, 2014, Socialstyrelsen, 2014), 
vilket kan försämra deras förmågor att inhämta och använda kunskap. 
Longitudinella epidemiologiska och kliniska studier visar att vuxna med 
adhd jämfört med kontrollgrupper i högre grad hade upplevt akademiska 
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misslyckanden och hade lägre yrkesstatus (de Graaf et al., 2008, Kessler et al., 
2005).  

Hälsa – en bärande kraft 
Det är välkänt att många faktorer påverkar hälsan för vuxna med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa men hälsa ses här som något som alltid finns hos en 
människa trots hennes lidande (Eriksson, 1996, Eriksson, 2015a). Jag ansluter 
mig därmed till teori att hälsa en bärande kraft som det är viktigt att främja, 
och det är relationen mellan medmänniskor som skapar möjligheter och 
förutsättningar för hälsa.  

I enighet med Katie Eriksson (1996) definieras hälsa i föreliggande 
avhandling som en integrerad helhet av sundhet, friskhet och välbefinnande. 
Sundhet refererar till den psykiska hälsan, friskhet till den fysiska och 
välbefinnandet innebär människans personliga upplevelse av välbehag. 
Hälsan ses som en del av själva livet, fysisk psykiskt, socialt och existentiellt. 
Hälsan är en dynamisk process som ständigt förändras (Eriksson, 1996, 
Eriksson, 2018) 

Det finns en relation mellan lidande och välbefinnande, men det behöver 
inte innebära att de motverkar varandra (Eriksson, 2015a). Trots att adhd i 
dag ses som ett kroniskt tillstånd så kan personer med adhd naturligtvis 
uppnå god hälsa. Att leva med adhd innebär många utmaningar som 
påverkar hälsan men adhd kan också upplevas som en resurs. Eriksson (2015a) 
menar att i varje människas liv finns det att slags livslidande som kan 
innehålla ett hälsoperspektiv. Hon menar vidare att stödjande relationer, en 
god social miljö och någon som följer upp kan hennes hälsa återställas, 
bevaras, främjas och förebyggas.  

Eriksson (2015b) menar att det naturliga lärandet växer fram ur de behov 
människan har, och vårdarens roll är att möjliggöra och underlätta lärandet. 
Målet med lärande är att deltagarna ska känna sig tryggare. Katie Eriksson 
poängterar också att hälsa och helhet hänger samman med delaktighet och 
närhet i tillvaron. När vi är delaktiga känner vi oss hela och integrerade i en 
större gemenskap. Denna gemenskap och integration är det som ytterst gör 
oss till människor som aktivt kan handla i världen, i livsprocessen (Eriksson, 
1996). 

 

Interpersonella relationer påverkar hälsan 
Jag har tillämpat Peplaus (1988) interpersonella relationsteori om hälsa i den 
här avhandlingen och i utvecklingen av en livsstilsintervention för vuxna med 
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adhd. Kärnan i Peplaus teori är interpersonella relationer och den viktigaste 
relationen består av stödjande interaktioner mellan sjuksköterskan och 
personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa. Peplau menar att det 
gemensamma skapandet i relationen är unikt och utgör en stor kraft för hälsa. 
Både verbal och ickeverbal kommunikation ligger till grund för hur relationen 
utvecklas. Detta perspektiv på hälsa känns igen i Kattie Erikssons teori (1996). 
Eriksson (1996) ser hälsan som en bärande kraft som är viktig att främja, och 
det är relationer mellan medmänniskor som skapar möjligheter och 
förutsättningar för hälsa.  

En grundförutsättning för hälsa utifrån dessa perspektiv är ett 
förhållningssätt som grundar sig på medkännande, respektfullhet och icke 
fördömande (Peplau, 1997). Rehabilitering och omvårdnad ska då ses som en 
process och sjuksköterskans roll kan till exempel vara som lärare, 
resursperson, rådgivare och eller ledare (Peplau, 1992). För att främja 
utvecklingen mot ökad mognad så bör sjuksköterskan identifiera vilket steg i 
inlärningsprocessen och vilken kompetensnivå personen har uppnått samt 
vara inkännande i denna situation (Peplau, 1988).  

Med utgångspunkt Peplaus perspektiv på hälsofrämjande i relationen 
mellan den som leder interventionen och deltagaren (1988, 1997) fokuserar jag 
här på två roller i en livsstilsintervention: gruppledaren och deltagaren. I 
gruppledarens ansvarsområden ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande (Eriksson, 1996). Gruppledarens 
förhållningssätt bör vara hälsofrämjande, vilket innebär att stärka och 
uppmuntra personer att ta ansvar för sin egen hälsa och sjukdom men också 
att stödja personers hälsoutveckling och motivation till förändring av till 
exempel livsstilsvanor (Antai-Otong och Zimmerman, 2016, Jonsson et al., 
2014). Vid livsstilsförändringsarbete är relationen och samspelet 
betydelsefullt och det handlar om ömsesidigt förtroende och tillit i mötet 
(Antai-Otong och Zimmerman, 2016, Strandas och Bondas, 2018). Genom 
ökad kunskap om till exempel hälsosamma levnadsvanor samt en tro på sin 
egen förmåga till förändring kan patienten känna egenmakt (Nygardh et al., 
2012, Ringdal et al., 2017, van Berkel et al., 2015).  

Många vuxna med adhd har fått vänta länge på sin diagnos vilket har 
kunnat leda till mycket stress, ångest och depression. De riskerar också att 
utsättas för stigmatisering i form av fördomar och diskriminering vilket också 
leder till självstigmatisering (Masuch et al., 2019) och kan leda till att de inte 
söker vård. Det är därför viktigt att gruppledaren försöker ge stöd genom 
kommunikation och genom att kanalisera och bemästra ångest, så att 
ångesten kan hållas på en hanterbar nivå (Peplau, 1988). Hög ångestnivå leder 
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till minskad förmåga till problemlösning och inlärning. Vuxna med adhd har 
nedsatt livsvillkor inom flera olika levnadsområden på grund av bristande 
stöd.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera livsvillkor 
bland personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa samt att utveckla och 
utvärdera en livsstilsintervention för denna grupp.  
 
Följande är mina forskningsfrågor: 

• Hur är det att leva med adhd och samtidig psykisk ohälsa, särskilt 
vad gäller vardagslidande? (Studie I) 

• Finns det skillnader i hälsa, livsstil och fysiska parametrar mellan 
grupper med adhd och samtidig psykisk ohälsa och de som inte har 
adhd? (Studie II) 

• Vad har betydelse för genomförbarhet och acceptans av den 
utvecklade livsstilsintervention? (Studie III) 

• Vilken påverkan har interventionen gällande livsstilsvanor, hälsa, 
välbefinnande, kroppssammansättning och fysisk kondition?  (Studie 
III). 

• Hur har vuxna personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa 
upplevt deltagande i en livsstilsintervention? (Studie IV). 
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3 Metod 

Forskningsdesign 
Avhandlingen består av fyra studier om utveckling av en livsstilintervention 
för personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa (tabell 1). I denna 
avhandling användes både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. 
Studie I och IV är kvalitativa studier och studie II och III är kvantitativa. 
Studie I och II undersöker behovet av och vad som bör ingå i en 
livsstilsintervention. Studie III och studie IV är studier som till viss del 
utvärderar själva livsstilsinterventionen och utvecklandet av den. Deltagarna 
i alla fyra studierna (I, II, III och IV) var vuxna personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa.  
Tabell 1, Inkluderade studie 
 
r 

Syfte Deltagare & tid för 
genomförande 

Metod Analys 

I. Att beskriva 
upplevelser av lidande i 
vardagen  

Personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa 
n = 20 
 
Maj 2015 

Kvalitativ design, 
individuella intervjuer 
med öppna frågor 

Riktad deduktiv 
innehållsanalys, guidad 
genom Eriksons teori 
om mänskligt lidande 

II. Att undersöka 
skillnaden mellan den 
rekryterade adhd- 
gruppen och ett 
slumpmässigt urval av 
den svenska 
befolkningen i avseende 
hälsa, livsstilvanor, 
fysiskprestation och 
kondition  

Personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa 
n = 48  
 
Personer från 
normalbefolkningen 
n = 42.  
 
Augusti 2015 

Kvantitativ design med 
själv-rapporterade 
frågeformulär och 
fysiska tester  

Beskrivande och 
jämförande statistik 

III. Att undersöka grad 
av acceptans för 
interventionen och dess 
påverkan gällande 
livsstilsvanor, hälsa och 
välbefinnande, BMI och 
kondition. 

Personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa  
n = 35 
 
Augusti 2015 (T1) 
December 2015 (T2) 
September 2016 (T3) 

Kvantitativ design med 
självrapporterade 
frågeformulär och 
fysiska tester 
före och efter test 

Icke-parametriskt test, 
Friedman’s signed-rank-
test 

IV. Att undersöka 
upplevelsen av att delta 
i en livsstilintervention 

Personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa  
n = 15 
 
September 2016 

Kvalitativ design, 
individuella intervjuer 
med öppna frågor 

Kvalitativ induktiv 
Innehållsanalys 
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Kvalitativ design i studie I och IV 
I studie I och IV utfördes kvalitativa individuella intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Intervjuerna hade en berättande design (Mishler, 1986) 
och var olika designade för att passa de olika studiernas syfte.  

I studie I var syftet att söka erfarenheter relaterade till att leva med adhd. 
Här efterfrågades de intervjuades upplevelser och deras egna utryck för sitt 
lidande utifrån deras livsvillkor. Frågeguiden var utformad för att återknyta 
till de tre områden av lidande, såsom Katie Eriksson har beskrivit dem 
teoretiskt (Eriksson, 2015a). Dessutom ledde frågeguiden till flexibla och 
öppna formuleringar, så att andra ämnen också kunde passa in. Frågorna var 
öppet formulerade för att kunna fånga oväntade element och unika 
upplevelser. Följande primära frågor guidade konversationen:  

• Vill du berätta om ditt dagliga liv och hur du upplever det?  
• Berätta om en händelse med god hälsa och inte så bra hälsa som 

du har upplevt?  
• Vill du berätta om ditt dagliga liv före och efter att du 

diagnostiserades med adhd?  
När historier utvecklades, ställdes mer riktade frågor till de intervjuade om 
deras uppfattningar om deras dagliga lidande. Alla deltagare valde att 
komma till Mittuniversitet för att genomföra intervjun där. Intervjuerna 
varade 60–90 minuter. 

I studie IV var syftet att söka erfarenheter relaterade till att ha deltagit i en 
livsstilsintervention. Samtidigt var frågorna öppet formulerade för att fånga 
oväntade element och unika upplevelser. Frågorna var följande:  

• Vill du berätta om något som var särskilt bra med 
grupputbildningen?  

• Vill du berätta om något som var mindre bra med 
grupputbildningen?  

• Hur har du upplevt att vara i grupp tillsammans med andra i 
samma situation?  

• Hur har du upplevt det under och efter grupputbildningen?  
• Vad har grupputbildningen haft för betydelse för ditt liv?  
• Hur har du upplevt uppföljningen av grupputbildningen?  

Följdfrågor kunde vara: Hur kände du då? Kan du berätta mer om detta?  
Alla intervjuer utom tre genomfördes i deltagarnas hem efter deras egen 
önskan. Intervjuerna varade 50–100 minuter. För ytterligare information se 
artikel I och IV. 
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Kvantitativ design i studie II och III 
Studie II hade en jämförande och beskrivande design och undersökte hälsa, 
livstilsvanor och fysisk prestationsförmåga samt kondition. Deltagarna med 
adhd och samtidig psykisk ohälsa, matchades och jämfördes med deltagare 
som deltagit i en tidigare studie (Olsson et al., 2018). De matchade variablerna 
var geografiskt område, kön och ålder (+/- 2 år) och erhölls från Gymnastik- 
och idrottshögskolan i Stockholm (GIH). 

Det självrapporterade frågeformuläret med 60 frågor och de fysiska 
testerna som användes var konstruerade av GIH. Testerna omfattade balans, 
kondition, styrka, BMI och midjemått. Dessa tester har använts i samband 
med nationella longitudinella studier. Undersökningen Livsstil, prestation 
och hälsa (LIV) undersökte den svenska befolkningens kondition 
och levnadsvanor och hälsa 1990, 2000 och 2013 (Ekblom et al., 2007, 
Engström et al., 1993, Ekblom-Bak et al., 2011, Olsson et al., 2018). Enkäten 
från LIV 2013 användes för att beskriva livssituationen med fokus på fysisk 
aktivitet. Frågorna kommer från olika tidigare forskningsstudier och många 
frågor liknar varandra eftersom LIV även hade som syfte att undersöka 
sambanden och likheter mellan frågorna i andra studier. Bakgrundsdata 
inkluderade ålder, kön, geografiskt område, utbildning, bo ensam eller som 
sambo, anställningsstatus och ekonomi. De olika svaren på enkätfrågorna 
kategoriserades olika beroende på frågan och de olika svarsalternativen. Se 
vidare i studie II och III. 

All datainsamling för personerna med adhd och samtidig psykisk ohälsa 
(frågeformulär och tester av fysisk status) ägde rum på en teststation på 
Mittuniversitetet under en och samma dag. Det tog cirka 1–1,5 timme för varje 
enskild person som testades. För att säkra att testerna genomfördes på samma 
sätt som i LIV-studierna genomgick forskarna som genomförde testerna en 
teoretisk och praktisk utbildning, ledd av en person från GIH. För personerna 
från LIV-studien utfördes testerna i primärvården av personal som 
genomgått samma utbildning som forskarna, men de som testades besvarade 
frågeformulären i hemmet. 

Studie III var en genomförbarhetsstudie för att undersöka fördelar och 
nackdelar med att genomföra en livsstilsintervention, om upplägget är 
lämpligt och genomförande möjligt. I studien använde vi en pretest-posttest-
design där varje deltagare fungerade som sin egen kontroll (Pallant, 2016). 
Studien omfattade tre testomgångar: 

• innan livsstilsinterventionens start (T1) 
• efter 10 gruppsessioner, det vill säga efter 20 veckor (T2)  
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• efter de åtta uppföljningsmötena med gruppen vid 
interventionens slut, det vill säga efter 52 veckor (T3).  

Testproceduren genomfördes på samma sätt som i studie II och använde 
samma LIV-material, se vidare i artikel III. För att göra beräkningar valde vi 
att ta med samma deltagare som var med i alla tre testerna, men interna 
bortfall i olika mätningar kan variera vilket beskrivs för varje test i artikel III.  

För ytterligare information om specifika enkätfrågor och konstruktion av 
variabler, se artikel II och III, i vilka dessa material används.  

Deltagare 
Deltagarna i denna studie ville själva delta i utvecklingen och genomförandet 
av en livsstilsintervention. Alla deltagarna i denna avhandling hade adhd och 
psykiatriska nedsättningar som begränsade deras dagliga liv enligt 
Diagnostic and statistical manual DSM-V (Arciniegas et al., 2018). Totalt 
deltog 48 personer med diagnosen adhd och samtidig psykisk ohälsa. 
Interventionsstudien avgränsades av genomförbarhetsskäl till två regioner i 
Norra Sverige. 

Deltagarna hade någon form av stöd av eller kontakt med ett landsting, en 
kommun eller primärvården. Deltagarna bekräftade själva sin adhd-diagnos 
och att de även hade psykisk ohälsa, Den psykiska ohälsan beskrivs inte 
vidare i detta arbete. De specifika psykiatriska diagnoserna eller vilken grad 
av adhd deltagarna har inte studerats närmare eftersom avhandlingen 
fokuserade på individuellt anpassat stöd.  

De två gruppledarna (Annette Björk och Ylva Rönngren) som genomförde 
livsstilsinterventionen var psykiatrisjuksköterskor, distriktsjuksköterskor och 
som även har specialutbildning i diabetes.  

Rekrytering via mottagningar och Attention 
Deltagarna rekryterades inom valda regioner via kontakt med 
neuropsykiatriska mottagningen (ENP), en öppenvårdsmottagning för 
affektiva sjukdomar, via radio och tidningar och via intresseorganisationen 
Attention. 

Rekryteringen inleddes med muntlig och skriftlig information till 
verksamhetschefer på två olika neuropsykiatriska mottagningar i två 
mellanstora städer och till ordförandena i två lokala Attentionföreningar. 
Efter att de hade godkänt det skriftligt bokade vi ett möte där vi informerade 
om studierna. Attention i båda städerna hjälpte till med rekryteringen genom 
att annonsera på sin hemsida och sätta upp informationsblad på 
öppenvårdsmottagningar. Även personal på de båda mottagningarna 
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rekommenderade sina patienter att delta i livsstilsinterventionen. Radio och 
tidningar informerade också om livsstilsinterventionen. Sammanlagt hörde 
82 personer av sig med intresse av att delta. Efter information från 
gruppledarna om livsstilsinterventionen angående städer, lokal och tider och 
innehåll kom 48 personer att delta, vilket beskrivs vidare nedan. Inför varje 
delstudie fick alla deltagare skriftlig information om studiens syfte och 
förfarande och de instruerades att kontakta forskarna via mejl eller via telefon 
med besked om de ville delta. Alla deltagare gav skriftligt samtycke till att 
delta i studien. 

Kriterier för inklusion och exklusion 
Inklusionskriterierna var vuxna personer, att deltagarna själv uppgav sig ha 
adhd diagnos och samtidig psykisk ohälsa och att de hade kontakt med 
öppenvården eller ENP-mottagningen eller var medlemmar i Attention. Alla 
var svensktalande. 

Exklusionskriterierna var akut psykisk och fysisk ohälsa, pågående 
drogmissbruk, demens och obehandlad eller okontrollerad somatisk sjukdom 
som till exempel okontrollerad hypertoni eller diabetes.  

Samma inklusionskriterier och exklusionskriterier gällde i alla 
delstudierna. 

Deltagare i respektive delstudie 
Alla 48 deltagare erbjöds möjlighet att delta i respektive delstudie. Ett antal 
valde att ingå i samtliga studier, andra deltog vid ett eller flera tillfällen. Av 
detta skäl varierar antalet deltagare i de olika delstudier som genomförts.   

Studie I. Alla 48 deltagare informerades om möjlighet att ingå i studie I. 
Sammantaget deltog 20 personer i studie I (10 kvinnor och 10 män) i åldern 
19 - 57 år. De lämnade skriftligt samtycke till att bli intervjuade. Studien 
genomfördes på Mittuniversitet. Denna studie utfördes i maj 2015 innan 
livsstilsinterventionen startade i september samma år. Vi genomförde öppna 
intervjuer för att fånga så mycket kunskap som möjligt om deltagarnas behov 
och önskan om att ändra sina livsstilsvanor. 

Studie II. Sammantaget deltog 48 personer (29 kvinnor och 19 män) i åldern 
19–57 år) efter att de hade lämnat skriftligt samtycke till att delta i studien.  

Studie III. Deltagarna ombads att boka tid för tester om de ville ingå i 
studien och 48 personer deltog i T1. 35 personer deltog i själva interventionen 
i studie III. Slutligen innebar det att 25 personer deltog i alla tre mätningarna 
T1, T2, T3. 15 personer var kvinnor och 10 män.  
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Studie IV. I studie IV valde 15 personer av de 35 som hade deltagit i hela 
livsstilsinterventionen att delta i studien. Sammantaget intervjuades 10 
kvinnor och 5 män. Intervjuerna skedde både på Mittuniversitet eller i 
deltagarnas hem. 
     Deltagande de olika studierna presenteras i flödesschemat nedan. 
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Figur 1, Flödesschema över utveckling och utvärdering av 
livsstilsinterventionen och de ingående studierna 
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Dataanalys 

Analys av kvalitativa data 
I studie I undersöktes, med hjälp av innehållsanalys, deltagarnas upplevelser 
av lidande för att se hur de upplevelserna harmoniserade med en teoretisk 
beskrivning av mänskligt lidande (Eriksson, 2015a). Syftet var att få ökad 
förståelse för lidande hos människor som har adhd och samtidigt psykisk 
ohälsa.  

Den riktade innehållsanalysen gjordes på en deduktiv nivå. Jag började 
analysen med att sammanställa de tre kategorier som ingår i teorin om 
lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Elo och Kyngas, 2008, 
Hsieh och Shannon, 2005). Därefter lästes alla intervjuer översiktligt och 
matriser upprättades och de tre kategorierna användes som vägvisare för att 
hitta innehåll i meningar i intervjuerna som kunde sorteras, kondenseras och 
abstraheras till kategorierna. Innehåll som inte matchade de teoretiska 
kategorierna behandlades så småningom induktivt och placerades i nya, 
oberoende kategorier. Alla meningsenheter kondenserades, jämfördes och 
abstraherades till underkategorier och sedan till kategorier. Jag testade hela 
tiden analysen genom att växla mellan den transkriberade texten och de 
utvecklade kategorierna (Elo och Kyngas, 2008). Den första analysen utfördes 
av mig och diskuterades sedan mellan alla författare. För att uppnå 
tillförlitlighet var alla författare involverade i tolkningen av resultat tills 
konsensus nåddes (Patton, 2015). 

Innehållsanalysen i studie IV gjordes enligt Graneheim och Lundman 
(2004) genom att läsa hela intervju texten flera gånger för att få en känsla och 
förstå det hela. Nästa steg var att försöka identifiera kärnan eller meningen i 
det stora datamaterialet genom att reducera ner datamängden. Meningar, 
fraser och stycken innehållande relevant information mot frågeställningarna 
och syftet plockades ut (meningsbärande enheter) som sedan kodades. I nästa 
steg granskades de kodade enheterna och sorterades in i olika subkategorier 
och vidare till kategorier. Subkategorier och kategorierna återspeglade 
budskapet i intervjuerna på manifest nivå. I ett sista steg formulerades ett 
tema som representerade det latenta innehållet i kategorierna, (Graneheim 
och Lundman, 2004) att bli omfamnad av stödjande gemenskap. På så sätt 
kunde vi beskriva kategoriernas underliggande mening på en tolkande nivå 
(Patton, 2015). 
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Analys av kvantitativa data 
I studie II analyserades skillnaden mellan adhd-gruppens 48 deltagare och 
LIV-gruppens 42 deltagare. Vi undersökte skillnaderna mellan de två 
grupperna med hjälp av oberoende t-tester för kontinuerliga variabler, till 
exempel kondition, och chisquare för kategoriska variabler, exempelvis ålder, 
kön och upplevd hälsa.  

I ett andra steg utfördes binär logistisk regressionsanalys för att justera och 
kontrollera för skillnader i utbildning, sysselsättningsstatus och ekonomiska 
förhållanden mellan de två grupperna. Syftet var att se vilka hälsofaktorer 
som vägde tyngst mellan grupperna. Beroende variabler var självskattad 
hälsa, livsstilsvanor och fysisk prestation och konditionstest. De oberoende 
variablerna var utbildning, sysselsättningsstatus och ekonomisk situation.  

Studie III bygger på beskrivande statistik om deltagarna. Vi tittade på 
medel och standardavvikelse hos den kategoriska variabeln kondition och de 
kontinuerliga variablerna, exempelvis livskvalitet (median och Range), eller 
kön (antal och procent). Först gjordes ett oberoende t-test för att kontrollera 
om det var någon speciell grupp av personer som föll bort och inte deltog i 
hela grupputbildningen, exempelvis grupper efter ålder, kön, utbildning eller 
BMI.  

Parametriska t-test utfördes för att kontrollera förändring hos varje person, 
där varje person var sin egen referens. Detta gjordes med Friedmans test. 
Signifikanta värden korrigerades med Benjamini-Hochberg för mass 
signifikans.  En posthoc power-analys (statistisk styrka) utfördes efter studien 
var utförd. Analysen visade att 1/5 av deltagarna rapporterade förbättrad 
allmän hälsa vilket ger en styrka på 75%.  

Etikprövning och etiska övervägande 
Samtliga delstudier (I II III IV) i denna avhandling har genomgått 
forskningsetisk prövning vid regionala etikkommittén i Umeå, dnr 2015/51-
31 och för LIV 2013 i Stockholm 2012/1338.  

Delstudie I och IV utgjordes av intervjuer. Deltagarna informerades om 
att intervjun spelades in och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. I 
syfte att styrka analysen i artiklarna har vi återgivit citat men person och plats 
är inte möjliga för en utomstående att identifiera.  

I delstudie II använde vi avidentifierade data från GIH:s datamaterial. 
Personerna bakom datamaterialet är omöjliga att spåra. Allt datamaterial 
hanterades enligt de etiska riktlinjer som finns för klinisk forskning.  

Frågeformulären som användes i studie II och III var inte specifikt 
utvärderade för personer med adhd vilket kunde leda till att deltagarna fick 
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problem att förstå vissa frågor, vilket skapade frustration. Forskarna fanns då 
där som stöd för att förklara och gav stöd att reda ut frågor som var svåra att 
förstå. Alla tester var frivilliga och deltagarna kunde själva avsluta dem om 
de ville, till exempel om de kände obehag. Deltagarna blev informerade om 
detta vid flera tillfällen. Om deltagarna avbröt ett test hade de möjlighet att 
slutföra testet en annan dag. 

I studierna använde vi mobiltelefonapplikationen Whats App för att 
kommunicera med deltagarna. Vikten av att använda applikationer som är 
allmänt tillgängliga betonades på konferensen ”Mötesplats för 
välfärdsteknologi” 2015 (MVTE, 2018). Innan livsstilsinterventionen startade 
fick deltagarna information om att det var frivilligt att använda applikationen 
Whats App. De fick lära sig hur appen fungerar och vilken säkerhetsgrad som 
finns. De flesta som deltog i grupputbildningen laddade hem appen. 
Gruppledaren var tillgängliga via Whats App dygnet runt. Gruppledaren 
skapade egna grupprum till alla fyra grupper där inga utomstående kunde 
delta. 

En utsatt grupp 
Människor med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, i detta fall adhd, 
kan betraktas som en utsatt grupp, framför allt om de samtidigt lider av 
psykisk ohälsa. Det kan medföra att de har ett ansträngt förhållande till sig 
själv, med låg uppfattning om egenvärde, låg självtillit och begränsade 
möjligheter att göra olika livsval. 

Helsingforsdeklarationen, The World Medical Association, (2019) 
uppmanar forskare att ta ansvar för att skydda och beakta särskilt utsatta 
grupper. Det gäller främst människor med psykiska funktionsnedsättningar 
som har en nedsatt förmåga att ge fritt och informerat samtycke. Forskare bör 
upprätthålla deltagarnas autonomi och behöver därför värdera deras 
sårbarhet. Men överdrivet fokus på sårbarhet kan också bli ett hot mot 
deltagarens värdighet och rätten till att själv bestämma om sin medverkan 
(Hummelvoll et al., 2010).  

Försökspersoner kan uppleva att olika testinstrument utgör 
integritetsintrång. De kan känna utsatthet och få negativa upplevelser av att 
de lämnar ut sig själva. Det är därför av stor betydelse och stort värde att 
forskare betonar och förtydligar syftet med sina studier, i det här fallet att på 
längre sikt skapa en förbättrad och hållbar livsstil för människor med adhd 
och samtidig psykisk ohälsa. Vi, liksom etikprövningsnämnden vilken prövat 
studien, har bedömt att nyttoaspekterna i studierna överväger potentiella 
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negativa aspekter, eftersom studierna förväntades ge positiva upplevelser för 
försökspersonerna.  

Grupputbildningen förväntades inte ge ökat obehag för patienterna, 
eftersom innehållet i mångt och mycket redan fanns i den vardagliga 
omvårdnad som utfördes av specialistutbildade sjuksköterskor. Vi 
genomförde grupputbildningen tillsammans med sjuksköterskor som 
deltagarna fick en nära relation med. Gruppledarna kunde på så sätt upptäcka 
om deltagarna upplevde grupputbildningen som kränkande eller obehaglig. 
Vi hade då kunnat avbryta studien direkt. Deltagarna hade också kontakt 
med öppenvården och tillgång till läkare och psykolog.  

Deltagarna från Attention gav forskarna stöd i att söka samtalsstöd vid 
behov. Människor med adhd och samtidig psykisk ohälsa behöver stöd i att 
komma i gång med livsstilsvanor, exempelvis fysisk aktivitet, men inga kända 
risker med detta har påträffats.  
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4 Interventionen 
Detta kapitel i avhandlingen handlar om livsstilsinterventionen. Här redogörs 
först för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för interventionen 
och därefter beskriver jag interventionens utveckling med innehåll och 
genomförande.  

Interventionens teoretiska utgångspunkter 
Med interpersonella relationer menas de kärleksfulla kontakter och relationer 
som skapas mellan olika människor och som bekräftar egenvärde, identitet, 
acceptans och ger en känsla av tillhörighet (Jmf Peplau, 1988). Peplau (1992) 
menar att omvårdnad och rehabilitering först och främst bör ses som en 
interpersonell terapeutisk process. Processen innehåller olika steg och 
handlingar mellan gruppledare och gruppdeltagare. Peplau (1988, 1997) 
beskriver vidare att omvårdnad och rehabilitering är ett instrument för 
lärande och problemlösande i gemenskap för gruppledaren och 
gruppdeltagaren. Den interpersonella relationen genomgår fyra faser i 
relationen: orientering, identifikation, exploatering och resolution (Peplau, 
1997).  

I orienteringsfasen bygger personerna förståelse för varandra och för de 
problem som kan finnas. I identifikationsfasen uppstår trygghet och öppenhet 
mellan personerna och de visar olika känslor som kan leda till nya 
erfarenheter och nyvunnen styrka. När gruppdeltagaren känner sig bekväm 
och väl omhändertagen går de över i exploateringsfasen där gruppdeltagaren 
tar till sig det stöd som erbjuds och som är till nytta för hens behov. Nya mål 
identifieras och bearbetas och gruppdeltagaren når resolutionsfasen. I 
resolutionsfasen läggs det gamla åt sidan och deltagarna klarar sig mer på 
egen hand, i en sorts frigörande process (Peplau, 1997). 

Livsstilsinterventionen i vår studie bygger på antagandet att den 
interpersonliga relationen mellan deltagarna i interventionen och 
gruppledarna fungerar som ett stöd för att nå ökad hälsa jmf (Peplau, 1988, 
Peplau, 1997). Vi betraktade deltagarna som aktiva personer med egna 
resurser för att nå hälsa som gruppledaren kunde lyfta upp. I vår 
livsstilsintervention innebar det att gruppledaren ”satt lite på sina händer”, 
det vill säga höll låg profil och lyfte deltagarnas kunskaper. Sjuksköterskan 
(gruppledaren) hade tidigare haft flera roller, som lärare, resursperson, 
rådgivare, surrogat och ledare. Här följer en beskrivning av gruppledarens 
olika roller i livsstilsinterventionen:  
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Förmedlare av hälsokunskap: Enligt Peplau (1988) är sjuksköterskan 
(gruppledaren) med sin professionella och personliga kompetens en 
resursperson för att möjliggöra livsstilsförändringar. Behov av 
livsstilsinsattser var särskilt framträdande i studie I men även i studie II fanns 
en antydan till det, eftersom vi såg att personer med adhd och samtidig 
psykisk ohälsa hade sämre hälsa jämfört med personer utan adhd. I studie IV 
upplevdes en ömsesidig interaktion. Personer med adhd förmedlade stöd och 
hälsokunskap till varandra i livsstilsinterventionen. Det förekom även i studie 
III.  

Rådgivare: Tillsammans med deltagarna gav gruppledaren till exempel råd 
om val av hälsosamma livsstilsförändringar. 

Surrogat: Gruppledaren tillsammans med deltagarna kunde exempelvis 
ersätta bristen på nära vänner.  

Ledare: Gruppledaren stödde och organiserade deltagarnas ändring av 
livsstilsvanor, till exempel med scheman, påminnelser, promenader 
tillsammans med deltagarna och uppföljning av de personliga hälsomålen.  

Utveckling av livsstilsinterventionen 
Nedan beskrivs de faser (sex stycken) som utgör utvecklingen av den 
livsstilsintervention som utgör grunden för föreliggande avhandling. Alla 
steg i att utveckla livsstilsinterventionen illustreras i figur 2, se nedan.  

Fas 1, förberedelser 
Jag ville utveckla en bra metod för att stödja människor med adhd. Jag 
bedömde därför att det var viktigt att prova metoden i ett kliniskt 
sammanhang för att få en ökad förståelse och mera kunskaper. Det stämmer 
med forskning av Richards och Rahm Hallberg (2015) som pekar på att det 
krävs beskrivande studier av interventioner som kan ge en känsla för 
problematiken.  

För att en intervention ska bli lyckad bör den ha hög nivå av intern 
validitet. Till exempel bör man med säkerhet kunna dra slutsatsen att 
interventionen är det som har lett till resultaten.  Den bör också ha hög extern 
validitet, vilket innebär att effekten av interventionen ska kunna generaliseras 
till populationen i hela målgruppen, det vill säga vuxna personer med adhd 
och samtidig psykisk ohälsa. Enligt Richards och Rahm Hallberg (2015) så kan 
extern giltighet vara svår att uppnå eftersom de resurser som kan användas 
till ett specifikt projekt kan vara mycket små, vilket det är av naturliga skäl i 
denna avhandling.  
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För att övervinna problemet med begränsade resurser är det viktigt med 
ett bra samarbete med andra inom kunskapsområdet. Under 2009 startades 
ett samarbete, LIFEHOPE.EU, med forskare och kliniskt verksamma från 
Sverige, Danmark, Holland, Grönland, Irland, Italien, Tyskland och Turkiet. 
Inom LIFEHOPE.EU genomfördes olika samarbetsträffar angående 
interventionsutveckling.  Erfarenheterna och kunskapen från medlemmarna 
i LIFEHOPE.EU har tagits med och använts i utvecklingen av denna 
intervention. I Sverige inrättades 2010 en lokal samarbetsgrupp i vilket jag 
deltog som inkluderade medlemmar som är verksamma inom kommuner, 
landsting och en patientorganisation. Detta resulterade i tre 
interventionsstudier i vilket jag deltog (Rönngren et al., 2017b, Rönngren et 
al., 2018a, Rönngren et al., 2018b). Resultatet, med kunskaper, erfarenheter 
och metod, användes för att utveckla den livsstilsintervention som denna 
avhandling presenterar. Det som är nytt och unikt för denna 
livsstilsintervention är utbildningsdelen och som riktade sig mera till 
deltagarnas behov av önskad kunskap. Exempelvis var arbetsliv och 
utbrändhet nya områden. Här användes också en motiverande teknik avsedd 
för adhd och autism med en mera visuell och tydliggörande pedagogik. 
Framförallt infördes fler hälsomått, fysiska hälsomått och ett konditionstest 
för att utveckla och utvärdera interventionen. En skala för livskvalitet som är 
speciellt avsedd för vuxna med adhd infördes också. Alla deltagarna bodde 
också i eget boende vilket skiljer föreliggande studie från de som genomförts 
tidigare. Det som var gemensamt med tidigare livsstilsinterventioner var 
metoden att arbeta med interpersonella relationer, ramen och strukturen. I 
denna intervention utvecklades detta genom användandet av en applikation 
(Whats App) för att arbeta mera med tillgänglighet i relationerna och mera 
stödjande mellan gruppträffarna. Det handlade också mycket om 
kommunikation med bilder i applikationen.  

Fas 2, kontakter med referensgrupp 
Det anses särskilt komplicerat att utveckla livsstilsinterventioner för personer 
med psykiska ohälsa. Därför är det särskilt viktigt att skaffa kunskap om 
forskningsmetoder och resultat från befintliga livsstilsinterventioner (jfr 
(Richards och Rahm Hallberg, 2015). Jag tog kontakt med en lokal 
referensgrupp som arbetade med personer med adhd, personal inom 
öppenvården i två olika mindre städer (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och rehabiliteringskoordinatorer). Kontakt togs också med riksförbundet 
Attentions lokala intresseorganisationer i två mindre städer i Sverige. 
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar. Jag kunde dra nytta av deras specifika erfarenheter 
och kunskaper från både personliga möten och telefonmöten. Vi träffades 
cirka 10 gånger 2014–2015, innan interventionen startade. Jag hade också 
kontinuerliga träffar med personal från landstinget och under tiden som 
interventionen pågick. 

Fas 3, intervjustudie 
Richards och Rahm Hallberg (2015) betonar att kvalitativa studier är viktiga 
vid utveckling av en intervention. Kvalitativa studier kan ge djupare 
förståelse av innebörden i en situation eller ett komplext problemområde som 
kan ligga till grund för utvecklingen av interventionen, till exempel hur det 
är att leva med adhd som vuxen med samtidig psykisk ohälsa, hur behoven 
ser ut av förändrade livsstilsvanor och vad deltagarna önskar sig.  

I den tredje fasen för att utveckla livsstilsinterventionen gjordes en första 
intervjustudie (studie I) i maj 2015. Där intervjuades 20 personer. Intervjuerna 
från studie I användes för att utforma och utveckla livsstilsinterventionen.  

Fas 4, studie av hälsa 
Den fjärde fasen i utvecklingen av interventionen bestod av 
hälsokartläggning (studie II). Syftet med studien var att undersöka den 
fysiska, psykiska och sociala hälsan hos deltagarna. Vi jämförde deltagarna 
med med personer utan adhd för att kartlägga och se om just denna grupp 
(personer med adhd i avhandlingen) hade ökade hälsorisker eftersom de 
spelar roll för interventionsutvecklingen. 48 deltagare i adhd-gruppen, 29 
kvinnor och 19 män, matchades och jämfördes med ett urval av vuxna från 
LIV-gruppen. Genom studien styrktes att det var extra viktigt med kost och 
fysiskaktivitet vilket vi hade med i interventionen under alla träffar.  

Fas 5, utveckling och genomförande av livsstilsinterventionen 
I den femte fasen, avrapporterad i studie III, testades interventionen. Richards 
och Rahm Hallberg (2015) menar att det är viktigt att genomföra en 
processanalys, det vill säga att utvärdera interventioner och beskriva hur de 
genomförs. På så sätt går det att försöka förstå vad som fungerar och inte 
fungerar.  

Vår intervention var baserad på tre tidigare gjorda interventioner 
(Rönngren et al., 2017a, Rönngren et al., 2017b, Rönngren et al., 2018a) och 
studie I och studie II. Följande teoretiska utgångspunkter låg till grund för 
interventionen: 
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• Individuellt anpassade livsstilsvanor, enligt teorin om 
interpersonliga relationer (Peplau, 1988, Peplau, 1997). 

• Beteendetekniker med MI för att hjälpa personen med psykisk 
ohälsa att ändra individuella riskfyllda hälsobeteenden, såsom 
rökning, brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion. (Miller 
och Rose, 2009, Miller och Rollnick, 2013).  

• För att ge stöd och hälsokunskap användes den interpersonella 
relationen mellan personer med adhd och samtidig psykisk 
ohälsa och gruppledaren (Huber et al., 2011, Huber et al., 2016, 
Ringsberg, 2014, Peplau, 1988);  och genom teorin om det sociala 
lärandet av (Bandura, 1997).  

• Kognitivt stöd för att kompensera för kognitiva nedsättningar 
inspirerades av CAT (Velligan et al., 2008). Kognitivt stöd 
inkluderade till exempel scheman, påminnelser och 
telefonsamtal.  

• Avslappningsövningar inspirerade av ett program utvecklat vid 
Georgetownuniversitet i USA i samarbete med Mittuniversitet i 
Sverige (van Vliet et al., 2017, van Vliet et al., 2018).  

Deltagarna delades in i fyra grupper, med 6–12 personer per grupp, baserat 
på deras egen önskan och tillgänglighet för att delta. 

Interventionens komponenter 
Insatsen hade tre huvudkomponenter:  

Interpersonella relationer mellan gruppledaren och gruppmedlemmarna, 
liksom bland gruppmedlemmarna. Komponenten var personbaserad för att 
lyfta deltagnas egna resurser (Hornsten et al., 2014, Jormfeldt et al., 2012, 
Peplau, 1992). 

Hälsoutbildning som baserades på ny kunskap inom specifika områden. 
Sådan kunskap finns beskriven i aktuella vetenskapliga artiklar och i olika 
rapporter exempelvis Folkhälsomyndigheten (2019b), Socialstyrelsen (2018) 
och Nordic Council of Ministers (2014). En motiverande teknik avsedd för 
adhd och autism användes som stöd för att stärka deltagarnas förmåga att 
identifiera och ändra ohälsosamma livsstilsvanor (Ortiz och Sjölund, 2015). 
Fyra lektioner med gästföreläsare gavs, med ämnen som utbrändhet, arbetsliv 
och sjukskrivning. En av föreläsningarna hölls av intresseorganisationen 
Attention. 

Kognitivt stöd för hälsosamma livsstilsvanor tillhandahölls tillsammans 
med aktivitetsdagböcker, stegräknare och individualiserade fysiska 
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aktivitetsplaner samt Whats App. De deltagare som ville ha kognitivt stöd 
fick det i en till tre timmar per vecka.  

Interventionens innehåll beskrivs ytterligare nedan (se 
Livsstilsinterventionens innehåll). 

Praktisk genomförbarhet 
Genom studie III utvärderade vi den praktiska genomförbarheten i vår studie. 
Praktisk genomförbarhet (acceptability) rör frågor som om deltagarna 
verkligen vill ha interventionen, om den går att genomföra i praktiken eller 
hur väl enkäter och frågeformulär fungerar (Richards och Rahm Hallberg, 
2015). 

Först undersöktes om det var några speciella deltagare som hoppade av 
interventionen. Sedan undersöktes hälsa och fysiska tester och kondition med 
samma frågeformulär och tester som i studie II. För att skatta livskvalitet 
användes också den svenska versionen av AAQoL-skalan som mäter 
livskvalitet hos vuxna med adhd. För att mäta ångest och depressionssymtom 
användes Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Adhd-symtom 
uppskattades med självrapporteringsskalan ASRS. Studien omfattade tre 
testomgångar: 

• innan livsstilsinterventionens start (T1) 
• efter 10 gruppsessioner, det vill säga när utbildningen var 

slutförd efter 20 veckor (T2)  
• efter de åtta uppföljningsmötena med gruppen vid 

interventionens slut, det vill säga efter 52 veckor (T3).  

Fas 6, utvärdering 
Den avslutande fasen bestod av en utvärdering av interventionen. Att 
utvärdera en intervention är också lämpligt att göra med kvalitativa studier 
menar Richards och Rahm Hallberg (2015). Studie IV användes för att 
utvärdera livsstilsinterventionen och för att få en annan synvinkel än av 
mätinstrument och mera fördjupning av deltagarna själva. Intervjuer utfördes 
mellan september 2016 och oktober 2016.  

Deltagarna ombads berätta om sin upplevelse av att delta i 
livsstilsinterventionen. Vi använde öppna frågor om tankar och erfarenheter, 
fördelar och nackdelar, för att fånga oväntade element och unika upplevelser.  
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Figur 2, Beskrivning av livsstilsinterventionens utveckling 

Livsstilsinterventionens innehåll 
Livsstilsinterventionen leddes av sjuksköterskor som höll i 
grupputbildningen och uppföljningar mellan träffarna (studie III). Dessa 
gruppledare var utbildade psykiatrisjuksköterskor och distriktsjuksköterskor 
med utbildning i diabetesvård. Doktoranden som ledde interventionen var en 
av gruppledarna. 

Varje stödsession delades upp i fem delar med hälsosamma förfriskningar 
bestående av frukt, grönsaker, vatten, the och kaffe: (1) avslappning i cirka 10 
minuter; (2) hälsoutbildning i cirka 40 minuter; (3) praktiska övningar (fem 
gånger av de tio träffarna) med promenader, träning på gym, gympaövningar, 
yoga, simning, gemensamma måltider (både middag och lunch); (4) 
hälsodiskussioner med individuella recept och uppföljning cirka 40 minuter, 
och (5) avslutningsceremoni cirka 5 minuter.  

Varje session innehöll information om fysisk aktivitet och diet i både 
hälsoutbildningen (10 gånger) och vid uppföljningsmötena (8 gånger) även 
om huvudämnet för varje möte under de första 20 veckorna varierade. 
Uppföljningssessionerna inkluderade utbildning om gruppens individuella 
behov och önskemål.  



 

39 

Figur 3, Beskrivning av livsstilsinterventionens innehåll 

Interpersonella relationer 
I studie I beskrev personerna med adhd att deras lidande var mycket 
fokuserat på upplevelse av ensamhet både på grund av adhd-diagnosen och 
den psykiska ohälsan. De kände ensamhet i relation till familj och vänner men 
också i mötet med vården. Deltagarna uttryckte välbefinnande när de väl fick 
sin diagnos och kunde få sociala, stödjande relationer. Intervjupersonerna 
ansåg inte att vårdpersonalen lyssnade in dem. De upplevde att de var 
missförstådda och uttryckte känslor av maktlöshet och av att vara kränkta. 
Det påverkade självkänslan och gav känslor av att de hade slösat bort sina liv. 
De uttryckte också att de upplevde välbefinnande genom stödjande relationer 
som hjälpte dem att återhämta sig. Att få en diagnos var viktigt för 
välbefinnandet. Även fysiska aktiviteter, dagliga aktiviteter som att gå till ett 
arbete kunde lätta ångest och gav också förbättrad självkänsla. 

Som tidigare nämnts i avhandlingen så är det Peplaus (1988, 1997) 
perspektiv på interpersonella relationer ligger till grund för interventionen. I 
vårt fall ligger fokus på relationen mellan deltagare och gruppledare. Peplau 
beskriver också att det terapeutiska förhållandet mellan en person och 
vårdpersonal går igenom fyra faser: orientering, identifiering, exploatering 
och resolution. Nedan följer en beskrivning av hur faserna utvecklas under 
arbetet med livsstilsförändringar, i enlighet med Peplau. 

I den första fasen som kallar orienteringsfasen, byggs en kärleksfull tillitsfull 
relation mellan gruppdeltagare och gruppledare och de känner på sina roller. 
I denna känsliga första fas (där ingen känner någon annan) identifieras i vår 
studie eventuella ohälsosamma livsstilsvanor för varje deltagare.  
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I nästa fas, identifieringsfasen, väljs lämpliga individuella hälsosamma 
livsstilsförändringar. Gruppdeltagarna finner och utrycker något eller några 
individuella hälsoproblem som de skulle vilja förändra. Här börjar en process 
där gruppen och gruppledaren tillsammans arbetar mot målet för att öka 
motivationen. I denna fas stödjer gruppledaren beteendeförändringar, 
oberoende av vilka de är. I denna fas av att hantera sina egna hälsomål och 
kan deltagarna uppleva en känsla av tillhörighet.  

I den tredje fasen, exploateringsfasen, lärs individuella hälsoförebyggande 
metoder ut. Här reflekteras och sammanfattas framstegen. För att stödja 
gruppdeltagarnas självständighet används kognitivt stöd, till exempel 
scheman och påminnelser.  

Den sista fasen, resolutionsfasen, inträffar efter att de andra faserna har 
avslutats framgångsrikt. I resolutionsfasen införs nya hälsomål när 
livsstilsförändringarna implementeras (Peplau, 1988). 

Hälsoutbildning och hälsoinformation 
En viktig del av livsstilsinterventionen var utbildning och diskussioner om 
hälsa. Innehållet i hälsoutbildningen och hälsodiskussionerna var fastslagna 
under de första 10 träffarna men utvecklades under tiden. De sista 8 träffarna 
utformades efter deltagarnas initiativ och önskemål. MI användes som en 
hälsorådgivningsteknik för att öka den egna motivationen att ändra beteende. 
Med hjälp av MI kunde vi utforska ambivalens och ge strategier för att 
utveckla individuella livsstilsförändringar, till exempel för att minimera 
alkoholkonsumtion eller sluta röka (Miller och Rollnick, 2013). I denna 
intervention användes den speciellt utarbetade MI-tekniken för adhd och 
autism enligt Ortiz och Sjölund (2015). 

Individuellt stöd 
Vid varje grupputbildning i studie III fick varje gruppdeltagare ett 
individuellt anpassat omvårdnadsrecept med mål för en hälsosam livsstil. Det 
kunde exempelvis handla om att promenera 30 minuter varje dag eller att 
börja gå runt sitt eget hus. Deltagarna kunde få påminnelser genom 
textmeddelanden från gruppledaren men blev också påhejad av de andra 
gruppdeltagarna. Det kunde också vara att laga en hälsosam måltid under 
veckan. Gruppledarna var också tillgängliga i telefon som stöd mellan 
grupputbildningarna. Omvårdnadsreceptet följdes upp vid nästa möte. 

Varje session inkluderade pedagogiska komponenter som hälsokunskap. 
I varje session fanns kunskaper om hälsosam kost och fysisk aktivitet. Andra 
områden var olika psykiska sjukdomar och fysiska sjukdomar, olika 
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behandlingsalternativ att hantera problematiska symtom som ångest och 
sömnlöshet, men också att utföra hälsosamma livsstilsvanor för att förhindra 
sjukdom.  

En viktig komponent i hälsodiskussionen var att deltagarna i gruppen 
delade med sig till de andra gruppmedlemmarna av sina egna kunskaper, 
upplevelser och strategier för att hantera hälsa eller hantera symtom på 
sjukdomar. Deltagarna gjorde också praktiska övningar, till exempel lättare 
gymnastik och yoga, simning, promenader och styrketräning. Några av 
deltagarna tränade också tillsammans både utan och med gruppledaren 
mellan grupputbildningarna. Varje session startade med en 
avslappningsövning och avslutades med avslutande reflektioner. 

Socialt praktiskt stöd 
Deltagarna fick individuellt anpassat kognitivt stöd för livsstilsförändring av 
gruppledarna. Det kognitiva stödet inkluderade till exempel påminnelser 
(textmeddelanden via Whats App), scheman, telefonsamtal men också 
promenader och andra gemensamma övningar. I tillägg till det kognitiva 
stödet fick alla deltagare aktivitetsdagböcker där det var tänkt att de kunde 
registrera fysisk träning och kost. De fick också recept för livsstilsvanor och 
uppföljning. Det fanns också tomma rader i aktivitetsdagboken där 
deltagarna kunde registrera emotionella och fysiska upplevelser. Samtliga 
deltagare fick stegräknare i början av interventionen. 
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5 Resultat 
I detta resultatavsnitt presenteras först utvecklingen av livsstilsinterventionen. 
Först beskrivs resultatet från studie I, som handlar om deltagarnas lidande 
men också om deras välbefinnande. Sedan följer resultaten från studie II som 
indikerar att deltagarna har sämre fysisk och psykisk hälsa och 
socioekonomisk situation jämfört med normalbefolkningen men också på att 
deltagarna hade godtagbar kondition. Sedan beskrivs studie III och IV som 
utvärderar interventionen och genomförbarheten av interventionen. Studie III 
och IV påvisade positiva förändringar gällande livsstilsvanor och hälsa och 
ger indikationer på att den här livsstilsinterventionen går att genomföra i en 
större population och kan vara en hälsofrämjande process, genom stödjande 
gemenskap. 

Utveckling av livsstilsinterventionen 
I studie I undersöktes erfarenheterna hos vuxna med adhd och samtidig 
psykisk ohälsa. Deltagarnas upplevelser av hur det är att leva med adhd och 
deras erfarenheter av hälsa och lidande. Detta gjordes för att fånga 
upplevelser som kunde tillföra information för att utveckla och utforma en 
livsstilsintervention riktad till personer med adhd och samtidig psykisk 
ohälsa.  
     Resultaten från den första studien sammanfattas på följande sätt: De 
intervjuade uttryckte både lidande och välbefinnande i sitt liv med adhd. 
Fokus i lidandet var upplevelsen av ensamhet. De kände sig ensamma i 
privata relationer, i relationer med vården och även bara genom att ha en 
adhd-diagnos. Välbefinnande upplevde de när de väl fick sin rätta diagnos 
men också stödjande sociala relationer. Därför ansågs det att en 
livsstilsintervention i grupp skulle vara bra för denna grupp av människor. 

Respondenterna beskrev svåra lidanden genom hela livet, från barn till 
vuxen. De lider i alla delar av det dagliga livet och har problem med skola 
eller arbete, liksom i relationer med familj, vänner och kollegor. Detta leder 
till att de känner sig annorlunda, vilket har påverkat självkänslan negativt. De 
uttryckte sorg, ilska eller känslor av orättvisa, skuld och skam. Vissa beskrev 
att de använde undvikandestrategier som att isolera sig, vilket ledde till stor 
ensamhet. Några uttryckte självmordstankar och att livet var så svårt att leva 
och förstå så att de hade försökt att ta sitt liv redan som barn.  

Respondenterna uttryckte smärta i samband med sjukdomar och sin 
funktionsnedsättning (adhd och samtidig psykisk ohälsa) – både fysisk, 
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psykologisk och existentiell smärta. De led av sömnlöshet, kroppslig smärta, 
glömska, naggande ångest och depression. De hade stora problem med att 
uppnå struktur i det dagliga livet och i planering, till exempel planering av 
måltider eller sovtid, korrekt medicinering och fysisk aktivitet. De uttryckte 
att de kände sig värdelösa och fruktade att drabbas av fysiska sjukdomar, 
ensamhet och minskad aptit på livet.  

De upplevde lidande i samband med vård, och hade lidit i sin vårdhistoria, 
när de kämpade för att få en adhd-diagnos. Flera beskrev att de behandlades 
för en mängd olika psykiatriska sjukdomar innan de fick korrekta diagnoser. 
De ansåg att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. De kände sig 
missförstådda och uttryckte känslor av maktlöshet. Det påverkade 
självkänslan och gav känslor av att ha de hade slösat bort sina liv.  

Respondenterna upplevde välbefinnande genom stödjande relationer som 
hjälpte dem att återhämta sig. Fysiska aktiviteter och dagliga aktiviteter på 
jobbet kunde lätta ångest och gav förbättrad självkänsla. När de fick sin adhd-
diagnos gav också det välbefinnande i form av tillfredsställelse.  

Utifrån livsberättelserna tolkades deltagarnas behov men också deras egna 
resurser kom fram. Det ledde fram till att interventionen kom att bestå av tre 
huvudkomponenter: relation, utbildning och stöd (som de tidigare studierna 
visade). Utifrån livsberättelserna identifierades behov av komponenter av 
struktur, stöd och motivationsstrategier. Därför infördes till exempel 
mobilapp, aktivitetsdagböcker, scheman och påminnelser för att öka den 
fysiska aktiviteten. Andra identifierade problem var ensamhet och därför 
användes en gemensam plattform, Whats App, där deltagarna kunde 
diskutera och stödja varandra och där även gruppledarna var med dygnet 
runt. Gemensamma gruppträffar infördes för att bygga upp relationer och ge 
stöd och ökad kunskap i att hantera livet. 

Studie II var en beskrivande observationsstudie där personer med 
diagnosen adhd jämfördes med en grupp utan adhd-diagnos (LIV-gruppen). 
Studien beskrev skillnaderna i hälsa, livsstilsvanor och kondition mellan 
grupperna. Resultaten baserades på frågeformulär och fysiska tester utifrån 
från LIV-konceptet som gav information om fysisk och psykisk hälsa, 
livsstilsvanor och kondition.  

Resultatet indikerade att vuxna med adhd har en högre risk för försämrad 
hälsa, med ohälsosam livsstil och med mindre regelbunden fysisk aktivitet. 
En förklaring till skillnaderna kan bero på socioekonomiska faktorer som jag 
fann i studien, exempelvis utbildning, sjukskrivning och inkomst. Studien 
klargjorde deltagarnas behov av förbättrad fysisk och psykisk hälsa.  
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En annan viktig resurs inför planeringen av interventionen kom fram i 
studie II: Adhd-gruppen hade inte sämre kondition än jämförelsegruppen. På 
grund av hälsoresultaten i studien lades stor vikt vid kost och fysisk aktivitet 
i interventionen.  

Resultaten från studie I och II visade tillsammans att vuxna med adhd och 
med samtidig psykisk ohälsa löper högre risk för försämrad hälsa, både 
fysiskt, psykiskt och socialt. De har en mer ohälsosam livsstil med mindre 
regelbunden fysisk aktivitet än personer utan adhd. Informationen från 
intervjuerna i studie I och resultaten från studie II användes för att utveckla 
en livsstilsintervention för vuxna med adhd och samtidig psykisk ohälsa. 
Innehållet och formatet för interventionen anpassades för att för att passa 
deltagarna. 

Utvärdering av livsstilsinterventionen 
I studie III testade vi livsstilsinterventionens genomförbarhet och till en viss 
del utvärderades effekterna. Utfallsmåtten var frågorna från LIV-studien om 
fysisk och psykisk hälsa, livsstilsvanor och kondition, midjemått, självskattad 
depression och ångest, självskattade adhd-symtom och självskattad 
livskvalitet. Majoriteten av de 35 deltagare som slutförde interventionen 
deltog i minst 75 procent av grupputbildningsträffarna. Tio personer missade 
sista testet, test 3. Testerna efter interventionen visade på positiva 
förändringar gällande fysisk aktivitet, livskvalitet och allmän och mental 
hälsa för deltagarna. Studien omfattade tre testomgångar: innan 
livsstilsinterventionens start (T1); efter 10 gruppsessioner, det vill säga när 
utbildningen var slutförd efter 20 veckor (T2) och efter de åtta 
uppföljningsmötena med gruppen vid interventionens slut, det vill säga efter 
52 veckor (T3). 

LIV-frågorna användes för att undersöka demografiska, socioekonomiska 
och kliniska data för att få en uppfattning om det var någon skillnad mellan 
deltagarna i T1, T2 och T3, och för att se om det var någon speciell grupp som 
valde att inte fullfölja interventionen. Gruppen var lika heterogen vid alla tre 
tillfällena. Det var 25 deltagare som fullföljde alla tre testerna. Ett före- och 
eftertest användes där deltagarna var sin egen referens. Detta beskrivs mer 
utförligt nedan. 

Livsstilsvanorna förbättrades 
Livsstilsvanorna mättes med frågorna från LIV-studien. För att undersöka 
hälsa och välbefinnande användes också LIV-frågorna och dessutom 
självrapporteringsskalan ASRS för adhd symtom, HADS skalan för ångest 
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och depression, och AAQoL-skalan för att mäta livskvalitet. För att 
kontrollera konditionen användes VO2max cykeltest. Deltagarna fick också 
uppskatta hur mycket de var fysiskt aktiva under en vecka. Skattningsskalan 
gick från 0 minuter till mer än 120 minuter, se vidare i studie III. Resultaten 
visar i sammanfattning: 

Mer fysisk aktivitet. Deltagarna var signifikant mer fysiskt aktiva efter 
livsstilsinterventionen. I början av interventionen var endast 2 personer 
fysiskt aktiva mer än 120 minuter per vecka. Efter ett år var 15 personer fysiskt 
aktiva mer än 120 minuter per vecka. I (TI) var 11 personer inte fysiskt aktiva 
alls. Det ökade till att alla 25 var fysiskt aktiva i (T3). Inga andra signifikanta 
förbättringar kunde ses, till exempel angående rökning, snus, frukt och grönt 
eller stillasittande. 

Bättre hälsa. Deltagarna skattade att deras allmänna hälsa var signifikant 
mindre dålig efter utbildningsdelen (T1-T2) och den fortsatte att förbättras 
efter uppföljningen (T3).  

Minskad nedstämdhet. Mätningarna med depressionsskalan (HAD-testet) 
visade en signifikant minskad nedstämdhet. Medianvärdet minskade från 10 
(T1) till 8 (T3).  

Livskvaliteten (AAQoL-testet) visade inte på någon total signifikant 
förändring. På delskalan livsproduktivitet syntes dock en signifikant 
förbättring. Medianpoängen före interventionen (T1) var 41 och efter 
interventionen (T3) var median 51. Delskalan relationer visade en markant 
signifikant försämring från när utbildningsdelen var slut och till enbart 
uppföljningen med träffar en gång i månaden återstod (T2 till T3).  

Vad gäller de instrument som användes för mätningarna visade det sig att 
såväl gruppdeltagarna och gruppledarna upplevde VO2max som ett enkelt 
test som gav motivation. Deltagarna beskrev att det var värdefullt att få se sin 
kondition och få jämföra den med referensvärden från kvinnor och män i 
samma ålder även om referensvärdena bara var normalvärden och som inte 
tog hänsyn till annan hälsa eller ohälsa.  

Dokumentationen med aktivitetsdagböcker verkade knappast fungera alls. 
Endast tre personer av alla gruppdeltagare använde dem. Flera beskrev att de 
glömde bort dem eller att de blivit borttappade.  

Stegräknarna fungerade som en motivation till en början men tappades 
sedan bort och de flesta började använda mobilen i stället. Flera upplevde att 
det var ett bra sätt att kontrollera att mobilen och stegräknaren verkade 
stämma överens. 
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Att delta i en livsstilsintervention är givande 
I studie IV undersöktes deltagarnas erfarenheter av att delta i en 
livsstilsintervention. Det gjorde vi för att fånga upplevelser som kunde tillföra 
information för att utveckla och utforma en livsstilsintervention riktad till 
personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa i en eventuell framtida större 
studie. 15 personer valde att delta i intervjuerna, 10 kvinnor och 5 män, i 
åldern 19–57 år. Dessa hade fullföljt hela interventionen (52 veckor).  

Orsaken till att de ville delta i en livsstilsintervention var att deltagarna 
upplevde brist på stöd, en känsla av övergivenhet från samhället, arbetslivet 
och vården. De önskade gemenskap med andra och var nyfikna på att få ta 
del av kunskaper hos andra personer med samma problematik. 

Resultaten från studie IV kan sammanfattas i två 
huvudkategorier: ”tillförlitliga relationer” och ”hälsan förbättras när vi är 
tillsammans” vilka tillsammans bildade temat ”att omfamnas i ett 
meningsfullt sammanhang”. Resultaten pekar på att deltagarnas 
personligheter och sociala förmågor förmodligen har motiverat dem. Det har 
påverkat förståelsen för att använda kunskapen från hälsodiskussionerna på 
ett sätt som främjar deras hälsa. Att ta del i en livsstilsintervention har 
inneburit känslor av stödjande gemenskap som stärkte hälsa och 
välbefinnande..  

Deltagarna beskrev att de blev mera medvetna om sin livssituation efter 
att ha deltagit i livsstilsinterventionen. De bearbetade livssituationen 
tillsammans och upplevde en trygg gemenskap i grupputbildningen. Flera 
deltagare beskrev att de blev mer medvetna om att de var rädda för ensamhet 
i framtiden. Deltagarna beskrev också att de var rädda för att hamna i 
konflikter, eftersom de viste att det kunde leda till ensamhet. Flera beskrev att 
de fortfarande undanhöll att de hade en diagnos för andra i samhället för att 
de inte ville känna sig annorlunda.  

Genom att vara tillsammans med andra med samma livserfarenheter gav 
känslor av tolerans, trygghet, respekt, och upplevelsen av medmänsklighet 
och känslan av generositet mellan varandra. Deltagarna uttryckte även en 
ökad tro att kunna förändra sin livsstil på grund av upplevelsen av 
gemenskap i gruppen. Deltagarna beskrev således att de upplevde 
tillförlitliga relationer i gruppen. 

Deltagarna upplevde att de också fick ökade kunskaper och stöd från 
varandra vilket ledde till upplevelsen av bättre självförtroende. 
Grupputbildningen verkade ge en plattform för att träffa personer i liknande 
situationer och att undkomma ensamhet. Deltagarnas fördjupade sin relation 
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genom hälsodiskussionerna och kände sig fria och accepterade för den person 
de var vilket upplevdes som läkande.  

Förtroendet i gruppen upplevdes som centralt för deltagarna. Förtroendet 
hängde samman med att alla i gruppen var i samma situation och att gruppen 
hade en gemensam struktur. Gruppdeltagarna beskrev förtroendet som 
upplevelser av harmoni, respekt, att få vara sig själv och bli accepterad för 
den de är. Deltagarna upplevde också att de stöttade och vårdade varandra i 
gruppen utan garanti eller krav på att få något tillbaka. Andra deltagare 
beskrev att för mycket struktur i gruppen kunde förstöra all kreativitet och 
initiativförmåga, och för lite struktur gav dem känslor av stress och 
påverkade förtroendet. Det framgår av materialet att brist på struktur uppstår 
när grupper är för stora, med för många deltagare.  

Under gruppträffarna kände sig deltagarna kände sig bekräftade av 
varandra. De beskrev känslor av styrka och gemenskap i stället för ensamhet. 
Bekräftelse beskrev de som att träffa människor i samma situation och få vara 
sig själv. Andra deltagare beskrev känslor av att bli lyssnad på som en person, 
i hälsodiskussioner om livet och när de talade om problem med att leva med 
symtomen vid adhd. När relationen mellan deltagarna fördjupades beskrev 
deltagarna känslan av bekräftelse som något som kunde vara livräddande. 

Deltagarna upplevde att hälsan förbättras när de var tillsammans. De 
uppmuntrade varandra att utföra livsstilsförändringar genom 
hälsodiskussioner, vilket gav känslor av hopp och välbefinnande. Hopp och 
välbefinnande var relaterat till deras gemenskap och att de samtalade och 
lyssnade och gjorde saker tillsammans. De fick kunskaper genom 
livserfarenheter från andras i gruppen med olika kön och åldrar. Det ledde 
till känslor av förbättrad psykisk hälsa och ledde även till personlig 
utveckling. Deltagarna beskrev att hälsodiskussionerna handlade om att ge 
och få stöd. Detta gav ökat självförtroende att utföra livsstilsförändringar.  

Appen som användes (Whats App) beskrevs av deltagarna som 
uppmuntrade till livsstilsförändringar, med textmeddelanden och bilder. 
Vissa deltagare beskrev känslor av glädje och att de reflekterande mer, blev 
modigare och mera öppna. Appen var som en trigger men också 
underhållande och en belöning. De uttryckte också att de andra deltagarna 
var engagerade och gav bra feedback. Andra deltagare beskrev känslor att 
vara mer sårbara och förvirrade av textmeddelanden och bilder och att det 
plingade ljudet var stressande. 

Deltagarna beskrev att de kände sig mer hälsosamma och fick mer energi 
av att vara tillsammans i gruppen. Flera menade att det berodde på att de fick 
mer kunskap, både teoretiskt men också praktiskt. Några deltagare beskrev 
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att de mådde bättre psykiskt och var mindre trötta. Andra beskrev att de fick 
ökad motivation till livsstilsförändringar genom de andra. Deltagarna 
utryckte också att de andra i gruppen var som speglar där de kunde se sina 
framsteg eller misslyckatanden vilket de upplevde som en bra coachning för 
att förändra livsstilsvanor. 



 

49 

6 Diskussion och slutsatser 
Det övergripande syftet med denna avhandling var att analysera livsvillkor 
bland personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa samt att utveckla och 
utvärdera en livsstilsintervention för denna grupp. Resultatet av 
avhandlingen visar att vuxna med adhd och samtidig psykisk ohälsa har 
haft en resa av utsatthet genom livet som lett till en känsla av ensamhet men 
samtidigt en önskan om socialt stöd (studie I). Deltagarna i våra studier har 
också visat på en risk för försämrad hälsa och ohälsosam livsstil för personer 
med adhd och samtidig psykisk ohälsa (studie I och II). Resultaten visar att 
en livsstilsintervention baserad på interpersonella relationer kan vara en 
plattform där gemenskapen kan vara ett användbart stöd för att genomföra 
livsstilsförändringar hos vuxna personer med adhd och samtidig psykisk 
ohälsa (studie III och IV). 

En förutsättning för att utveckla och utvärdera en livsstilsintervention är 
ett gott samarbete mellan alla involverade enligt Richards och Rahm Hallberg 
(2015).  Det gäller personer med adhd, vårdpersonal, och intressegrupper som 
Attention. Det fick vi uppleva i denna livsstilsintervention. Interventionen 
baserades på tidigare prövade studier för personer med psykisk ohälsa, 
litteratur inom fältet samt kunskap och erfarenhet från sjukvårdspersonal. 
Deltagarna i studie I och II samt intresseorganisationen Attention påverkade 
också utvecklingen av denna intervention. Nyckelkomponenterna i 
interventionen var interpersonella relationer och samarbete. Andra viktiga 
komponenter var kognitivt stöd, hälsoutbildning och hälsodiskussioner. 
Deltagarnas kreativitet, nyfikenhet och den gemenskap som upplevdes hade 
troligen en motiverande påverkan till vissa livsstilsförändringar (studie III 
och IV). Deltagarna fick också nya stödjande strategier i gemenskapen för att 
hantera hälsoproblem vilket beskrevs i studie IV. Förbättringar en del av de 
uppmätta parametrarna kunde ses i studie III.  

Resultatdiskussion 

Hälsa och lidande 
Enligt Eriksson (1996) teori om hälsa är lidande en del av livet. Lidandet kan 
innehålla både en potential till personlig utveckling och växt men kan också 
vara en förlamande kraft (Eriksson, 2015a). Detta fick vi ta del av i studie I, 
där de intervjuade personerna berättade om sitt lidande i livet med diagnosen, 
i möten med vården eller när vård uteblev. Att människor kan bli ignorerade 
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och mötas med brist på respekt i vården beskrivs också i andra studier 
(Soderberg et al., 2012). Ett onödigt lidande som vi måste ta på allvar. 
Deltagarna i studie I beskrev också genom sina berättelser hur de hade en lång 
historia av utsatthet även innan de kom i kontakt med vården. De upplevde 
sådan övergivenhet, kränkthet och ensamhet att det kunde påverka lusten att 
leva. Eriksson (2015a) menar att den djupaste känslan av ensamhet uppstår 
när människan upplever sig osedd eller blir betraktad som ett objekt. Detta är 
kanske den yttersta formen av lidande, och i denna studie kan vi se den i 
vårdlidande orsakad av brist på genuina möten i vården. Detta är onödigt 
lidande som inskränker den lidandes livsvärld med utanförskap och 
påverkan på livslusten. Detta såg vi även i studie II där deltagarna generellt 
hade sämre allmän och psykisk hälsa än normalbefolkningen trots att de var 
under behandling eller färdigbehandlad av vården.  

Flera studier visar att låg upplevd hälsa kan ha betydelse för ökad risk att 
få en sjukdom, bli sjukskriven och drabbas av en för tidig död. Framför allt 
ökar risken om det också finns andra riskfaktorer som lägre utbildning och 
rökning. Risken ökar också vid brist på fysisk aktivitet (Weinehall et al., 1998, 
Emmelin et al., 2006, Ganna och Ingelsson, 2015). Våra fyra studier visar, som 
andra, tidigare studier, att hälsa och livsstil är viktiga för denna grupp, både 
i dag och för framtiden. Studier på äldre personer med adhd visar på ökad 
risk för hjärt- och kärlsjukdom (Semeijn et al., 2013). Åldern påverkar också 
den kognitiva förmågan vilket ökar risken för depression (Das et al., 2014). 
Försämringar av livskvalitén ökar också med åldern (Thorell et al., 2019). Det 
är viktigt att tillgodose behoven hos denna allt större grupp av personer.  

Studie I och IV belyser att deltagarna har en historia av utsatthet i livet 
vilket också bekräftas av andra studier (Hansson Hallerod et al., 2015). I 
intervjuerna beskrev deltagarna en upplevd brist på förståelse från andra för 
sin situation, vilket har lett till känslor av hopplöshet. Brister i både vården 
och andra instanser i samhället har lett till utsatthet och ensamhet. Flera 
deltagare beskrev om tidigare upplevelser att de inte ville fortsätta att leva, 
vilket är alarmerande. För personer med adhd är självmordsrisken större än 
för personer utan diagnos och risken ökar vid samsjuklighet, exempelvis 
depression (Chen et al., 2014). Samsjuklighet, både fysisk och psykisk, gör 
personer ytterligare sårbara. Därför är det extra viktigt att uppmärksamma 
denna grupp för att förhindra suicid (Furczyk och Thome, 2014) exempelvis 
genom stöd som en del av en intervention.  

Det är svårt med samsjuklighet och dessutom leva med och hantera 
symtomen vid adhd, som exempelvis gör att en person kanske glömmer 
läkemedel för den somatiska hälsan eller viktiga uppföljningar i vården. 
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Andra svårigheter för personer med adhd kan vara att upprätthålla 
drivkraften när saker är tråkiga och monotona. De klarar inte att ta sig för 
saker på samma sätt som personer utan diagnos. Att försöka leva hälsosamt 
kan upplevas som att bestiga ett berg av tråkighet. Eftersom behovet av vård 
framförallt psykiatrisk vård ökar måste olika behandlingar utvecklas och 
användas. Det ställer stora och andra krav på samhället och politiker att stödja 
rätten till att leva hälsosamt för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Grupputbildning kan vara en lösning speciellt i 
mindre städer och låginkomstområden där underbemanning kan vara stor. 
Det kan möjliggöra behandling av flera individer samtidigt samt reducera 
väntetider och också öka tillgängligheten (Malhotra och Baker, 2019). 

Känslan av ensamhet och bristen på stöd som präglade lidandet i 
berättelserna i studie I har också visat sig ha en stark koppling till sämre hälsa 
och dödlighet. En review av Rico-Uribe et al. (2018) fann samband mellan 
olika dödsorsaker och ensamhet oberoende av depression, främst hos män.  

Den andra sidan av myntet, välbefinnande, beskrevs också i studie I. 
Deltagarna vittnade om inre kreativitet, lust och kamp mot att uppnå hälsa. 
Alla deltagare hade modet att själva ta initiativ till att delta i 
livsstilsinterventionen. Drivkraften var en önskan att leva mera hälsosamt och 
träffa andra i liknande situation. En trolig drivkraft var också att försöka få 
lidandet blir uthärdligt tillsammans med andra och därmed förenligt med en 
upplevelse av hälsa vilket också beskrivs av Eriksson (1996). Hon menar 
vidare att lidandet kan vara en drivkraft, är en del av hälsan, något som ingår 
i livet, och är en del av att leva.  

Det råder inget tvivel om att bra kost och motion är viktigt för hälsan, men 
att leva hälsosamt kan vara mycket svårare. Det gäller de flesta av oss, även 
personer utan kännbara neurokognitiva funktionsnedsättningar och med 
ganska bra psykisk hälsa. Barkley och Fischer (2019) och Barkley (2018) 
betonar att det kan finnas större hinder mot att leva hälsosamt vid en diagnos 
som adhd och vid samtidig psykisk ohälsa. Det kan ge stora individuella 
hälsokonsekvenser och leda till för tidig död. Det är framför allt de exekutiva 
funktionerna (färdigheter som är nödvändiga för att planera och utföra 
målriktade komplexa åtgärder) som försvårar och ger stress (Butzbach et al., 
2019). Det styrker vikten av att ge stöd för en hälsosam livsstil och att arbeta 
hälsofrämjande (Schoenfelder och Kollins, 2016), till exempel genom att, som 
i denna studie, utveckla en livsstilsintervention där hela hälsan ingår, fysisk, 
psykisk, social och existentiell.  

Sökning efter forskningsartiklar om livsstilsinterventioner för vuxna med 
adhd i databaserna Cinahl, Pubmed, Psycinfo och Primo resulterade i få 
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träffar och vid närmare läsning av artiklarna fann jag att de inte handlade om 
att förändra livsstilsvanor mot förbättrad hälsa med ett helhetsperspektiv. Det 
tyder på att denna utsatta grupp kan vara bortglömd gällande livsstilsvanor 
och därför viktigt vårdområde att lyfta upp (Barkley och Fischer, 2019). 
Debatten kring adhd i samhället har främst handlat om läkemedel eller inte, 
samt diagnos eller inte. Denna patientgrupp är komplex, lever med högre 
socioekonomisk utsatthet, lägre utbildning och ökad sjukskrivning och 
samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2019a, Russell et al., 2016, Young och 
Goodman, 2016). Deras situation torde vara viktig att lyfta upp, både för 
människornas skull men också för hela samhället (Russell et al., 2014). Kanske 
kan bättre vård leda till minskad sjukskrivning och minskade 
sjukvårdskostnader i framtiden (Libutzki et al., 2019, Socialstyrelsen, 2019a). 
Och inte att förglömma, det viktigaste av allt: framtiden för deltagarna deras 
familjer och barn.  

Sociala relationer, stöd och gemenskap 
Studier betonar att sociala relationer och stöd är viktiga komponenter för 
personer med adhd som ska förändra sina livsstilsvanor (Richardson et al., 
2015, Hanc och Cortese, 2018). Eriksson (1992) förklarar att det innebär att 
kärlek och gemenskap är den sammanbindande kraften i alla relationer. 
Glädje är en viktig hälsofaktor och delkomponent till hopp. Deltagarna i 
studie IV beskrev just hur glädje ledde till välbefinnande. Enligt Peplau (1997) 
så bygger inte alla interpersonella relationer på en god grund, och sämre 
relationer kan leda till tillbakagång i återhämtningsprocessen. Berättelserna i 
studie I och studie IV beskriver deltagarnas vårdlidande, sjukdomslidande 
och livslidande. Det tyder på att interventionen också blev en möjlighet till 
återblick på livet som hade varit, vilket också är en del i ett hälsofrämjande 
arbete. Eriksson (2018) menar att en relation är ett forum för att utrycka sina 
begär, behov och problem. Deltagarna upplevde att livsstilsinterventionen 
var en plattform som tillförde just det enligt studie IV. 

En styrka med interventionen var de interpersonella relationerna mellan 
deltagarna och att interventionen möjliggjorde sociala relationer och 
aktiviteter i stödjande gemenskap. Till exempel i studie IV upplevde 
deltagarna att grupputbildningen var en trygg plats med en gemenskap full 
av omsorg där de kunde få vara sig själva. En annan fördel med sociala 
relationer som beskrivs i studie IV är att deltagarna kunde berätta för 
varandra i förtroende om sin problematik och sitt lidande under livets gång, 
en sorts krisbearbetning. Deltagarna öppnade upp sig och reflekterade kring 
sitt liv med diagnosen adhd. Detta menar Peplau (1988) är arbetsfasen i 
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interventionen. Berättelser och reflekterande leder enligt Peplau (1992) vidare 
till att omforma känslor och stärka personen. Deltagarna beskrev också att de 
kände sig bekräftade som människor och kände hopp tack vare relationerna 
men också genom kommunikationen mellan deltagarna. Eriksson (2015b) 
menar att kontinuiteten i en vårdrelation är viktig för då kan hälsoprocesser 
ostört utvecklas mot optimal hälsa.  

Även om deltagarna hade olika problematik och livserfarenheter så var en 
gemensam nämnare den upplevelse av ensamhet som beskrevs i studie I. 
Deltagarna beskrev också att de drog sig undan i ensamhet för att skydda sig 
själva. Peplau (1988) beskriver detta som en kamp, där en person väljer 
ensamhet men samtidigt har en längtan efter gemenskap. Deltagarna i våra 
studier visade detta genom att vara med i grupputbildningen. Deltagarna 
beskrev att de genom att få vara i en gemensam relation med de andra 
upplevde ett helande, En ny typ av relationer, kanske närmare och mer 
vårdande, kan ha uppstått tack vare deltagarna i interventionen. Eriksson 
(2018) förklarar att det handlar om att våga ta emot andra medmänniskors råd 
och erfarenheter och att det leder till upplevd hälsa. Några av deltagarna 
beskrev att relationen till och gemenskapen med de andra gruppdeltagarna 
gjorde att de valde livet i stället för att ta sitt liv. Att få vara saknad av andra 
gruppdeltagare ansågs viktigt. Att mötas och dela livet och känna förståelse 
kan alltså möjliggöra tillitsfulla relationer och vara livräddande. För många 
deltagare så innebar gruppträffarna en möjlighet att skapa genuina relationer 
som var både stödjande och motiverande, inte bara för livsstilsförändringar 
utan till att välja livet. Enligt både Peplau (1988) och Eriksson (1996) så är 
kraften i en relation det som gör det möjligt att nå hälsa och välbefinnande, 
det vill säga att känna sig hel i kropp, själ och ande.  

Gruppledarna hade huvudansvar för att underlätta förståelsen för och 
sätta ord på hälsorisker. De skulle också ge individuellt stöd i arbetsfasen 
(Peplau, 1988). För att ge ytterligare stöd mellan deltagarna och mellan 
träffarna användes en mobilapplikation. Applikationen upplevdes som en 
tillgång för vissa och andra upplevde den störande, eftersom det kom för 
mycket textmeddelanden från de andra deltagarna. Den stödjande funktionen 
kunde till exempel omfatta stöd för att äta hälsosamt. Deltagarna kunde 
skicka bilder på mat och recept. Andra använde den för att förmedla ny 
kunskap som de ville dela med sig av. Några la upp bilder på när de 
motionerade, eller yogade, för att inspirera de andra gruppdeltagarna. 
Gruppledarna använde applikationen för att ge individuellt stöd genom 
textmeddelanden och telefonsamtal, och för uppföljning. Detta är ett område 
som är lite beforskat men studier i vården beskriver att det kan vara bra för 
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patienter att använda en mobilapplikation i kontakt med vården. De kan 
känna ökad tillgänglighet till sjuksköterskan (Agrell et al., 2000) och uppleva 
mer stöd och säkerhet (Gros et al., 2011) vilket också kan underlätta ett 
hälsosammare livsstilsbeteende (Coorey et al., 2019). Detta är ett område i 
interventionen som behöver utvecklas mera: Hur mycket och på vilka sätt bör 
applikationen användas? Dessutom är det en kostnadsfråga – alla har inte råd 
med en telefon.  

Deltagarna fick också annat individuellt stöd för att öka möjligheten till 
förändrade livsstilsvanor, till exempel scheman, påminnelser, träning och 
matlagning. Detta var dock inte tillräckligt utan flera deltagare behövde stöd 
i form av att strukturera upp själva vardagen redan innan den planerade 
individuella livsstilsförändringen. Det kunde handla om från att ge stöd i att 
städa en hel lägenhet för att lättare hitta träningskläderna eller lära ut hur man 
lagar hälsosam mat. Detta var inte något behov som framkom i första mötet. 
Att deltagarna inte nämnde det kan bero på självstigma (Masuch et al., 2019) 
eller på grund av att relationerna i gruppen i början var nya och mera ytliga.  

Dessa behov fick gruppledarna vetskap om när relationerna blev djupare, 
vilket stämmer väl med Erikssons (1996) teori. Den teorin säger att 
hälsofrämjande är en del av en relation mellan deltagaren och den som stödjer 
i en anda av tro, hopp och kärlek. Tron handlar om att bygga ett förtroende 
kring en behandlingsmetod. Hoppet blir till om deltagaren anser det 
värdefullt att delta i behandlingen. Kärlek innebär att deltagaren upplever 
omtanke från sina medmänniskor. Detta ser jag spår av i studie IV och studie 
I. I studie I blev deltagarna mera medvetna om vilka komponenter som var 
viktiga för hälsan, och i studie IV beskrev deltagarna att vården saknade dessa 
komponenter. Att bli nekad något som man har rätt till skapar ensamhet och 
kan vara outhärdligt och leda till lidande (Eriksson, 2015a). Detta var inget 
som framkom i våra tidigare studier (Rönngren et al., 2017b) med samma 
program. Det beror troligen på att dessa personer hade personal runt sig. Men 
det visar på människors utsatthet och att det är otroligt viktigt att bygga en 
trygg relation där deltagare kan beskriva sina svårigheter utan att känna skam 
eller skuld.  

Utvärdering av interventionen 
Den här avhandlingen visar genom studie I, II, III och IV behovet av stöd i 
gemenskap. Den visar också att relationer är viktiga för att underlätta en 
process mot hälsa (Eriksson, 1996). Att deltagarnas delade erfarenheter med 
varandra var viktigt för att hitta nya strategier och hantera livssvårigheter 
men också för att ta bort skuld och skam. I studie III och IV såg vi förbättringar 
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inom det sociala området, vilket skulle kunna förklaras med interpersonella 
relationer inom interventionen (Peplau, 1988). Deltagarna ansåg att de 
kontinuerliga träffarna var viktiga och att det var viktigt att det inte var för 
lång tid mellan träffarna. Det visar resultaten från mätningarna i studie III där 
deltagarna skattade sin livskvalitet och delskalan relation som signifikant 
försämrade när grupputbildningen endast bestod av uppföljningsträffar. Vi 
forskare blev nyfikna och frågade några deltagare vad de trodde att det 
berodde på. Deltagarna beskrev att de hade ett behov att träffas och känslan 
av att bli förstådd av varandra var viktig. De berättade att när interventionen 
tog slut förlorade de en stödjande relation. Detta bekräftades också i studie IV 
där upplevelsen av gemenskap var tydlig och att stress och livshändelser 
påverkar självkänslan. Det är inte ovanligt att deltagare upplever känslor av 
sorg och ångest vid avslutande gruppträffar vilket också kan påverka 
resultatet vid mätningarna av interventionen (Malhotra and Baker, 2019).  

Av studie III framgår av mätningarna att livskvaliteten förbättrades 
gällande delskala livsproduktivitet. Deltagarna kunde bland annat få saker 
gjorda i tid, slutföra projekt eller uppgifter, komma ihåg viktiga saker och 
balansera flera projekt inklusive arbetssituationer. Det kan tyda på att 
deltagarna via interventionen fick kunskaper och hanteringsstrategier från 
varandra och kanske minskad stress. Att vara tillsammans genom att ansa, 
leka och lära i ett kunskapsdelande är viktigt för den kognitiva funktionen 
och främjar hälsan enligt (Eriksson, 1996).  

Deltagarna visade också på signifikanta förbättringar gällande depression 
vilket kan vara livräddande. Eftersom vi vet att symptom på depression och 
framförallt vid samsjuklighet kan utgöra en risk för självmord (Socialstyrelsen, 
2019b), är varje förbättring viktig. I Intervjuerna i studie IV beskrev deltagarna 
att de upplevde en gemenskap, samhörighet och en trygghet. I Interventionen 
var suicid ett stående samtal i gruppdiskussionerna. Samtal om tidigare 
erfarenheter om suicid, tankar här och nu, och vad som kan ha haft en 
skyddande effekt. Det var också något vi hade med i utbildningsmaterialet 
vid depression och ansågs som viktigt att ha med i interventionen genom 
intervjuerna i studie I. Deltagarna lyfte också upp i intervjuerna i studie IV att 
interventionen kunde vara livräddande. Deltagarna fick träffa andra i samma 
situation vilket gav mod men också stöd att berätta om sina erfarenheter 
gällande livslusten. Att våga tala om självmord är viktigt och kan vara 
livräddande enligt Nationellt centrum för suicidforskning (2019). 

Ett viktigt fynd från gruppdiskussionerna under interventionens gång var 
att det inte är alldeles lätt att själv uttrycka sina verkliga behov av stöd. 
Deltagarna visste inte alla gånger vilket stöd som vården hade att erbjuda, 
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och de visste inte heller vad som kunde behövas innan en situation uppstod. 
Studier visar också att det är brist på både kunskap, stöd och effektiva 
behandlingar för vuxna med adhd men också att stigmatisering kan spela en 
roll för denna brist (Kooij et al., 2010). Här anar jag att hälsosamtalen spelade 
stor roll för deltagarna, vilket bekräftades av intervjuerna i studie IV. 
Gemensamma erfarenheter, olika kunskaper och hanteringsstrategier 
beskrevs som viktiga och lärorika i intervjuerna, vilket också visas i andra 
interventionsstudier om utbildning (Hirvikoski et al., 2017). Bara att vara i en 
gemenskap upplevde flera av deltagarna som en coachingprocess mot att 
förändra sin livsstil. Det kan liknas med en studie av Sehlin et al. (2018) där 
coachningprocessen innebar att man kände sig lugn av att ha någon att vända 
sig till vid stressfyllda situationer.  

Studie III visade på positiva förbättringar av interventionen. De flesta av 
deltagarna utförde till exempel mer fysisk aktivitet i någon form, och vi såg 
positiva förbättringar i självskattad allmän hälsa. Andra studier som har 
inkluderat fysisk aktivitet har också visat att det kan påverka humöret och 
den kognitiva förmågan (Kallweit et al., 2019, Archer et al., 2014, Josefsson et 
al., 2014, Tan et al., 2016, Ashdown-Franks et al., 2019). Det kan förklaras av 
att fysisk aktivitet troligen påverkar den psykiska och fysiska hälsan även hos 
personer med riskfyllda levnadsvanor (Baceviciene et al., 2019). I en 
systematisk översikt där 30 studier inkluderades fann man att fysisk aktivitet 
lindrade de kognitiva, beteendemässiga och fysiska symtomen vid adhd. De 
mest positiva interventionseffekterna rapporterades för olika blandade 
träningsprogram (Ng et al., 2017). Det tyder på att blandade träningsprogram 
är viktiga i livsstilsinterventioner för personer med adhd.  

Ett annat fynd (studie III) som var kopplat till fysisk aktivitet var att det 
var viktigt att vara uppmärksam på deltagare som hade för lågt BMI och 
behövde minska sin fysiska aktivitet och äta mera regelbundet. Deltagarna i 
studie IV beskrev att de hade blivit mera uppmärksamma på att äta mera 
hälsosamt. Det var inget som kunde mätas i studie III, förutom att kvinnorna 
rapporterade att de åt något mera grönsaker och frukt. Kost är svårt att mäta 
men positivt var att flera av deltagarna kunde beskriva för varandra hur de 
bar sig åt för att äta mera hälsosamt. Det ledde till stort informationsbyte och 
nya kunskaper som deltagarna beskrev i studie IV. Intervjuerna visade också 
att deltagarna vågade kräva mer hjälp och stöd av vården kring kost.  

De flesta objektiva och subjektiva uppmätta hälsoparametrarna visade 
inga signifikanta förändringar efter livsstilsinterventionen. Detta leder till 
frågan om tidsperioden på ett år kan bedömas vara för kort för att visa effekter 
för variablerna i den aktuella studien. Men det beror troligen också på att det 



 

57 

var för få deltagare. En annan förklaring kan vara att våra mätinstrument inte 
mätte det som de skulle mäta. I interventionen framhöll vi att deltagarna 
skulle röra på sig mer, snarare än att trycka på för att de skulle träna även om 
lusten inte fanns. Det viktigaste budskapet i interventionen var att det viktiga 
är ökad hälsosam rörelse, och att minska stillasittandet, inte att alla ska älska 
att träna och gå på dyra pass. Då blir det svårare att mäta exempelvis 
kondition.  

Det fins olika hälsoutbildningar med syftet att utveckla effektiva 
interventioner som kan påverka människor att undvika ohälsosamma 
levnadsvanor och få dem att förbättra sitt beteende. Eftersom vår intervention 
hade ett holistiskt synsätt så vill vi även främja en hållbar individuellt 
upplevd hälsa. Därför var det viktigt att inkludera meningsfulla relationer 
som kan stödja mot tro, hopp och meningsfullhet (Edward et al., 2009). 
Jormfeldt et al. (2012) fann i sin studie att personlig utveckling stimuleras när 
människor utvecklar ömsesidiga relationer som kännetecknas av 
förtroendefullt ömsesidigt stöd och känsla av egenmakt. Det kan också liknas 
vid resultatet i studie IV. Hälsosamma livsstilsinterventioner är viktiga och 
därmed är denna studie en del i det viktiga arbetet.  

Något som kan ha påverkat studiens resultat är deltagarnas behov av att 
reflektera, verbalisera och bearbeta olika livshändelser. Det visar tydligt deras 
upplevelser och beskrivningar i studie I och IV, där deltagarna återkommer 
till sitt lidande i livshistorien med stigmatisering, kränkning och brist på stöd. 
Det är ett lidande som behöver bearbetas och som livsstilsinterventionen gav 
ett forum för. Detta tyder också på att det är viktigt att få läka sig själv först 
för att ens orka komma ut i livet och exempelvis ta ett arbete. Att deltagarna 
återkom, trots sena tider och för en del mycket, mycket lång resväg, visar 
också på behovet av att få vara i ett sammanhang som känns betydelsefullt. 

Metoddiskussion 

Metodologiska överväganden 
I denna avhandling använde jag varierande tillvägagångssätt för att utveckla 
och utvärdera interventionen, kvalitativa studier i studie I och IV och 
kvantitativa studier i studie II och III. Avsikten var att de skulle komplettera 
varandra, något som Richards och Rahm Hallberg (2015) belyser som viktigt 
vid utvecklande av en intervention. Inom den kvantitativa forskningen bör 
forskaren ställa sig utanför och hålla en viss distans. Den principen har jag 
hållit mig till i arbetet med denna avhandling, till exempel när det gällde 
frågeformulär och tester i studie II och III. I kvalitativ forskning, som i studie 
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I och IV, handlar det om att växla mellan närhet och distans. Grunden i 
interventionen var att skapa förtroendefulla relationer mellan gruppledarna 
och deltagarna samt mellan deltagarna. Eftersom jag själv var en av 
gruppledarna kan det ha påverkat min förmåga att vara objektiv i relation till 
forskningen. 

I studie III var forskarna också gruppledare och involverade i alla olika 
delar av grupputbildningen som utbildare, tränare och de som gav 
individuellt stöd. Därför kom forskarna att agera som både operatörer och 
observatörer i interventionen vilket kan påverka trovärdigheten. Det kan vara 
svårt att balansera rollen som sjuksköterska och forskare. Därför är det viktigt 
för oss att vara medvetna om de faktorer som sannolikt påverkar forskningen 
och att reflektera över förhållandet till forskningsdeltagarna. Gruppledarna 
fick en viss förförståelse för vad som kunde vara bra för deltagarna men också 
för vad som påverkade forskningsprocessen och synen på kunskap.  

I studie III och IV utförde forskaren livsstilsinterventioner, samlade in data 
och utvärderade resultaten, vilket är en tydlig metodologisk svaghet. 
Det kan dock också ha varit en fördel för deltagarna, eftersom de kände sig 
trygga med forskarna. Studie I visade att deltagarna kunde vara sårbara inför 
främlingar. Att forskarna var delaktiga i interventionen gav troligen värdefull 
kunskap om brister och svårigheter som behöver hanteras innan 
interventionen implementeras i vården.  

För att utveckla interventionen användes en pragmatisk struktur genom 
olika faser (studie I, II, III, IV), där vi också tänkte på genomförande och 
hållbarhet i vården (Damschroder et al., 2009). Både deltagarna, 
intresseorganisationen och vårdpersonalen deltog engagerat i alla 
utvecklingsstadier, exempelvis i träffar och genom att utveckla innehållet i 
hälsoutbildningsdelen. Deltagarna hade en vilja att fortsätta träffarna efter att 
interventionen var slut och gjorde ett antal egna försök genom att exempelvis 
starta en Facebookgrupp. Detta var i linje med tidigare interventioner med 
samma metod (Rönngren et al., 2017a) där deltagarnas personal fortsatte med 
gruppträffarna.  

Insatserna varade under en relativt kort period i studie III (cirka 10 träffar 
varannan vecka i utbildningsdelen + 8 gånger i uppföljningsdelen, en gång i 
månaden) vilket gör det svårt att uppskatta hållbarheten. För att säkra 
hållbarhet behöver personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa 
kontinuerliga livsstilsinterventioner. Enligt Richards och Rahm Hallberg 
(2015) är det viktigt att politiker och andra makthavare får information om 
deltagarnas utsatthet och svårigheter och behov. Men det viktigaste: är 
deltagarnas resurser och tillgångar för samhället. För att verifiera 
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interventionens hållbarhet och effekter krävs emellertid kontrollerade studier 
över längre perioder. 

I studie III undersökte vi också om det var några speciella grupper som 
hoppade av interventionen. Vi studerade variabler som ekonomi, utbildning 
och hälsa och kunde inte hitta någon speciell orsak till avhoppen. Å andra 
sidan var syftet med studien att undersöka om denna typ av program skulle 
vara lämpligt eller ens möjligt att genomföra bland personer med adhd och 
samtidig psykisk ohälsa. En styrka i livsstilsinterventionen i studie III var att 
de flesta stannade kvar under hela livsstilsinterventionen och var delaktiga 
under gruppträffarna. Vi hade dock ett ganska stort bortfall innan 
interventionen startade och när vi skulle göra eftermätningarna. De flesta 
bortfall hade dock förklaringar som sjukdom, missbruk, flytt, nytt arbete eller 
att tiderna eller formatet inte passade in.  

Deltagare 
Valet av deltagare har betydelse för resultatets giltighet. Studiedesignen hade 
breda inkluderingskriterier, vilket kan ha påverkat resultaten. I studie I och 
IV samlade vi in data genom individuella intervjuer, för att fånga erfarenheter 
och kunskaper om hälsa för att utveckla interventionen. Av de 20 deltagare 
som valde själva att vara med var hälften män och hälften kvinnor i 
åldersspannet 19–57 år. Detta innebar att möjligheterna var ganska goda att 
få fenomenet belyst från deltagare med olika erfarenheter. Det gav också en 
variation i upplevelser kring hälsa.  

I studie IV ville jag utvärdera interventionen. Jag intervjuade 15 av de 35 
personer som hade deltagit i hela interventionen. 10 var kvinnor och 5 var 
män. En nackdel var att inte alla 35 blev intervjuade, men alla som ville fick 
delta. Ju fler deltagare, med olika åldrar och kön, ju mer variationsrikedom 
tillförs studien, vilket ökar trovärdigheten enligt Graneheim et al. (2017). I 
informationsrika intervjuer gällande en forskningsfråga (vilket var fallet i 
denna studie), kan det räcka med några få deltagare för att uppnå giltighet 
(Malterud et al., 2016). Det är alltid upp till läsaren att själv avgöra 
trovärdigheten vid kvalitativa studier.  

I studie II jämförde vi adhd-gruppen med en grupp människor utan adhd. 
Även här kunde trovärdigheten påverkas. Vi vet ju inte om några av 
deltagarna i LIV-gruppen hade diagnosen adhd. Samtidigt var det detta 
material vi hade att arbeta med.  

En annan aspekt är generaliserbarhet. Det var vårdpersonal som valde ut 
lämpliga deltagare för livsstilsinterventionen bland dem som uppfyllde 
inkluderingskriterierna. Det är möjligt att vissa människors vilja att delta 
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påverkades av att de befann sig i beroendeställning till vårdpersonalen. Detta 
förfarande kan ha lett till att deltagarna i studien inte representerade alla 
aspekter av befolkningen av personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa. 
Ytterligare en aspekt med betydelse för generaliserbarhet är att det var något 
färre män än kvinnor.  

Att samla in data om personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa 
Datainsamling inkluderande personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa 
kan vara utmanande (Soendergaard et al., 2016). Flera av deltagarna var lätta 
att få tag i men de hade svårt att komma till ett bokat möte. Många möten fick 
därför bokas om, till exempel av hälsoskäl eller för att annat dykt upp i livet. 
En annan svårighet var de långa avstånden mellan deltagare i 
livsstilsinterventionen och forskarna. Det är en av förklaringarna till att 
endast 25 deltagare utvärderas i studie III. En annan förklaring var 
deltagarnas fluktuerande hälsa och humör, något som också kan ha en 
påverkan av mätningarna. Frågeformuläret från LIV-studien upplevdes som 
tidskrävande av deltagarna och de hade svårt att vara koncentrerade.  

Studie III hade en konstruktion med ett före- och eftertest där varje 
deltagare fungerade som sin egen kontroll. Det största metodologiska 
problemet med denna design är bristen på kontrollgrupp. Därför kunde det 
inte fastställas vilka komponenter i interventionen som gav hälsoeffekterna 
eller i vilken utsträckning effekterna faktiskt orsakades av de olika 
komponenterna i interventionen. En annan faktor som försvårade 
uppskattningen av intern giltighet var att det individbaserade stödet 
varierade mellan deltagarna. Kraven på intern giltighet i studie III bör dock 
ställas med tanke på att det var en acceptability-studie som främst var till för 
att samla kunskap och erfarenhet inför en större kommande studie (Richards 
och Rahm Hallberg, 2015). 

I studie II påverkades resultatet av stora bortfall i många 
självrapporteringsvariabler, framför allt om kondition. Det stora bortfallet var 
i jämförelsegruppen LIV. Den låga andelen i LIV-urvalet jämfört med adhd-
urvalet gör att data är svåra att tolka. Adhd-gruppen hade också lägre 
socioekonomisk status vilket vi vet påverkar hälsan negativt. Skillnader i 
hälsoutfall mellan de undersökta grupperna kan också påverkas av det 
faktum att det är svårt att mäta komplexa fenomen som hälso- och 
livsstilsvanor. Adhd-deltagare accepterade en inbjudan att delta i en 
livsstilsintervention med betoning på hälsa, livsstilsvanor och fysisk 
kondition, vilket kunde ha lett till urvalsförskjutning. Deltagarna i 
livsstilsinterventionen valde kanske att delta i en livsstilsintervention för att 
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de upplevde att de hade sämre hälsa och behov av en livsstilsintervention. 
Det kan både påverka resultatet och vilka som deltog i interventionen. 

En styrka med denna studie var användningen av matchningsförfarande. 
Deltagarna i adhd-gruppen och LIV-gruppen var väl matchade i termer av 
hemdistrikt, kön och ålder. En annan styrka är studiens mätinstrument, som 
är väl beprövade och validerade, och har visat både god tillförlitlighet och 
giltighet. En annan fördel var att forskarna hade genomgått samma 
utbildning som de som gjorde LIV-studien, i hur man utför mätningen. Trots 
det var det inte helt likvärdiga grupper som utförde mätningarna, vilket kan 
ha påverkat resultatet av studien och den interna giltigheten. Dessutom 
minskar det lilla antalet deltagare resultatens generaliserbarhet i studierna II 
och III. 

Testerna i studien var enkla att genomföra och lämpliga men i kommande 
större studier bör de ändå ändras. För deltagarnas skull bör det vara färre 
tester. Vilka tester som valdes i studie II och III kan till stor del bero på 
oerfarenhet från forskarens sida. Å andra sidan är det viktigt att testa olika 
tester för att se om de fungerar rent praktiskt, vilket vi undersökte i studie III. 
En del deltagare upplevde att det var för många frågor men också att det var 
flera frågor som liknade varandra. Det gäller LIV-frågorna som deltagarna 
uppfattade som förvirrande. Många deltagare upplevde också att 
koncentrationen sviktade, vilket har betydelse för resultatet. Detta är viktig 
kunskap inför framtida forskning.  

Syftet med att välja en kvalitativ metod var för att få en bredare och mer 
noggrann beskrivning av hälsa för vuxna med adhd och samtidig psykisk 
ohälsa för att utveckla interventionen. Att göra individuella intervjuer är en 
kvalitativ metod som skiljer sig från till exempel fokusgruppsintervjuer. 
Metoden har både styrkor och svagheter. I både studie I och IV använde vi 
individuella intervjuer för att de intervjuade skulle känna sig trygga och 
kunna svara öppet på känsliga frågor. Skälet till att vi valde individuella 
intervjuer var också att vi ville ha djupare perspektiv. Vi hade tidigare 
erfarenheter av att vissa personer tar över diskussioner och så att andra inte 
kommer till tals. En nackdel i framför allt studie IV var att forskaren 
intervjuade själv, vilket kan ha påverkat resultatet och trovärdigheten. En 
nackdel med att vi gjorde individuella intervjuer kan vara att deltagarna 
kanske kände sig obekväma med att uttala sig negativt om interventionen.  

Forskaren intervjuade alltså själv i detta projekt. En förklaring till det är att 
projektet ingår i en forskarutbildning med få resurser. Andra orsaker är att en 
del deltagare kanske inte skulle känna sig bekväma med främlingar. För att 
öka trovärdigheten hade det troligen varit en fördel att använda en extern 
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intervjuare. Å andra sidan, när det gäller kvalitativa studier, så är forskaren 
medskapare av texten. Det innebär att resultatet inte kan ses som oberoende 
av forskaren.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatens tillförlitlighet är 
forskarens förförståelse som sjuksköterska. Graneheim et al. (2017) menar att 
det är nödvändigt att vara medveten om forskarens förförståelse eftersom 
forskaren både kan påverka hur frågorna ställs och hur de intervjuades 
berättelser uppfattas och tolkas. För att motverka detta var flera forskare 
involverade i analysprocessen genom att granska att koder och kategorier 
stämde överens med textinnehållet och verkade rimliga. Analyser och resultat 
diskuterades för att nå konsensus (Graneheim et al., 2017). Kategorierna som 
framkom ur analysprocessen stöddes också med citat direkt från den 
ursprungliga texten (Elo et al., 2014). Å andra sidan är förförståelse viktig i 
tolkningsprocessen (Graneheim och Lundman, 2004). Förförståelsen blir 
bakgrunden till den nya texten i intervjuerna, en sorts dialog (Gadamer, 1977). 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultat kan överföras till 
andra grupper eller situationer (Polit and Beck, 2008). Studierna I och IV var 
små och en uppenbar svaghet att de baserades på relativt få deltagare. 

Konsekvenser för praxis 

Låt deltagarna påverka interventionen 
Detta var en liten okontrollerad studie där både personal inom det 
neuropsykiatriska området och deltagarna själva varit med och utvecklat 
livsstilsinterventionen. Det har till exempel påverkat antalet träffar och 
innehållet i hälsosamtalen och hälsokunskapsdelen. Tanken har hela tiden 
varit att interventionen skulle vara lätt att genomföra i vården i likhet med 
resonemanget från Richards och Rahm Hallberg (2015). Deltagarna bär på 
enorma livskunskaper som är viktig att delge andra. Det bör därför låtas 
påverka utvecklingen av en livsstilsinterventionens innehåll i en riktning så 
att de kan uppleva att den är viktig för dem. 

Kombinera gruppträffar med individanpassning 
Livsstilsinterventionen var gruppbaserad men individuellt anpassad vilket 
rekommenderas av andra studier. De flesta av deltagarna föredrog denna typ 
av format vilket beskrevs i studie IV. Visserligen sökte deltagarna själva till 
gruppformatet men detta format passar självklart inte alla. Flera deltagare 
ville fortsätta träffas i grupp efter att interventionen avslutades och en av fyra 
grupper startade en Facebookgrupp. En annan grupp fortsatte 
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konversationen och ordnade träffar via Whats App för att försöka 
säkerhetsställa relationen och hållbarheten av livsstilsförändringen. För att 
verifiera interventionens hållbarhet och effekter krävs emellertid 
kontrollerade studier över längre perioder. 

Ett hälsofrämjande perspektiv behövs 
Ett annat område som är viktigt är den pedagogiska delen av interventionen. 
Richards och Rahm Hallberg (2015) menar att det är viktigt att engagera 
politiker och andra nyckelpersoner för att kunna genomföra interventionen i 
stor skala. Det behövs för att säkerställa att personer med adhd och samtidig 
psykisk ohälsa får kontinuerlig tillgång till livsstilsstöd. Fler personer behöver 
därför kunskap inom detta område. Det är också viktigt att följa upp personer 
med adhd-diagnos och erbjuda stöd.  

I ett rehabiliterande perspektiv kan interventionen ses utifrån Eriksson 
(1996)    begrepp om sundhet och friskhet. Sundhetsbegreppet innebär att 
människan i grund och botten själv har förmåga att handla hälsosamt. Det fick 
vi bekräftat i våra studier, där deltagarna själva önskade delta i 
livsstilsutbildningen. Genom livets historia och olika livserfarenheter kan 
människor med adhd och med samtidig psykisk ohälsa förlora sin egen 
förmåga att leva sunt och behöver stöd, vilket beskrivs i både studie I och IV 
och bekräftas i studie II och III. Hälsodiskussionerna i interventionen var 
samtal som var inriktade mot sundhetsbegreppet. Deltagarna fick stöd för att 
återvinna sitt konstruktiva och logiska sätt att handla och tänka, vilket kunde 
leda till ett mer tillfredsställande och hälsosammare liv. Det bekräftades av 
studie III där vi såg förbättringar i den självupplevda hälsan. 

Vuxna människor med adhd och med samtidig psykisk ohälsa är en sårbar 
grupp och många har lidit under livet från barn till vuxen. Det framkom 
tydligt i studie I. Studie I, II, III och IV antyder, precis som flera andra studier, 
att det borde vara en självklarhet i vården i dag att erbjuda 
livsstilsinterventioner redan innan och i väntan på en adhd-diagnos men 
också efter. Det behövs stöd i alla former. Deltagarna hade ofta varit utan stöd 
en lång tid och var kanske på väg mot sjukskrivning. Många patienter vänta 
i dag länge på att bli utredda och få diagnos på grund av långa vårdköer, 
vilket påverkar livskvaliteten enligt en svensk studie (Ahnemark et al., 2018). 
Denna livsstilsintervention är lätt att genomföra både inom psykiatrisk vård 
men också inom primärvården utan att nödvändigtvis kräva några extra 
resurser. Adhd är som andra kroniska diagnoser exempelvis diabetes, där de 
nationella riktlinjerna rekommenderar att det behövs mera fördjupad, 
frekvent och varaktig kontakt (Socialstyrelsen, 2015). Jag menar att detta 
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behövs likväl för andra kroniska diagnoser exempelvis vuxna personer med 
adhd och med samtidig psykisk ohälsa. Efter det akuta skedet på 
vårdcentralen behöver stödet utvidgas till andra instanser på samhällsnivå. 
Det ska inte vara slut efter att ha fått en diagnos, behovet fortgår som det oftast 
gör vid kroniska diagnoser.  

Livsstilsinterventionen avsåg att ge stöd i enlighet med deltagarnas behov, 
men också att ge deltagarna möjlighet att påverka interventionen, till exempel 
genom att lämna förslag på aktiviteter och frågor för grupputbildningen. 
Många med adhd och samtidig psykisk ohälsa har också en somatisk 
samsjuklighet, vilket vi fick erfara, till exempel astma eller diabetes. 
Deltagarna kunde själva glömma bort sina sjukdomar till exempel när de 
skulle utöva en fysisk aktivitet. Därför kan det vara en fördel att gruppledarna 
är sjuksköterskor eftersom sjuksköterskor är utbildade inom alla 
hälsoområden. Det bästa är förstås ett samarbete mellan olika professioner 
som kan stödja rehabiliteringen mot hälsa så att sjukdomar och sjukskrivning 
kan undvikas (Culpepper och Fried, 2013). 

Eriksson (2015b) förklarar att det är vårdens uppgift att stödja och 
förstärka hälsan som finns hos alla, för då skapas äkta delaktighet i samspelet. 
I mötet mellan vård och patient skapas en relation som är viktig för 
hälsofrämjande arbete. Det tyder på att hälsodiskussioner är viktiga 
instrument i interventioner för hälsa. Människor är också olika – vi behöver 
olika mycket kunskap och stöd. Patienters erfarenheter och kunskaper om sin 
situation och deras hanteringsstrategier är ovärderliga kunskaper. Det är 
inget sjukvården kan erbjuda. Därför är det viktigt att ta vara på deras 
kunskaper föra dem vidare till andra. Det kan ske i grupp, som i denna 
livsstilsintervention, där alla delar med sig av livserfarenheter.  

Relationer och gemenskap kan leda till hälsofrämjande arbete i grupper 
och det tycks stärka och uppmuntra till delaktighet. Deltagarna kan ta egen 
kontroll över sin hälsa och kan genom andra få bekräftelse på sin värdighet 
som människor (Eriksson, 1992). Detta var något som deltagarna poängterade 
i studie IV. 

Kan vi underlätta för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar att hantera riskfyllda livsstilsvanor så kan kanske 
sjukskrivningar minska och arbetskraften öka. Fler människors resurser kan 
tas tillvara och fler medborgare blir delaktiga i samhället. Ett sätt kan vara 
gruppverksamhet i ett tidigt skede, kanske redan i väntan på en diagnos. Det 
handlar om att deltagarna ger och får kunskaper av varandra i en gemensam 
stödjande relation där sjuksköterskan är med som stöd. Livsstilsförändringar 
är inte bara kost och motion, utan även meningsfulla relationer är viktiga 
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vilket betonades i studie I och IV och bekräftas av både Eriksson (1996) och 
Peplau (1988). 

Vården har ett stort ansvar gällande hälsofrämjande arbete eftersom vi i 
dag vet att bra livsstilsvanor kan förlänga liv. Hälsofrämjande arbete för 
ändrad livsstil är alltså en viktig social investering. Flera studier, till exempel 
(Barkley och Fischer, 2018) beskriver komplexiteten vad gäller adhd och 
samsjuklighet. Det försvårar ett hälsosamt liv, vilket förkortar livslängden.  

Hälsofrämjande arbete innebär att se hälsa som en helhet, där fysisk, 
psykisk, social och existentiell hälsa är integrerade med varandra. Det måste 
beaktas i mötet med människor med adhd och samtidig psykisk ohälsa (Jmf 
Eriksson, 1996). Det är vårdens uppgift att stärka och ge stöd till förändring 
av ohälsosamma livsstilsvanor hos människor i riskzonen (Socialstyrelsen, 
2019a). Det finns fysiska fördelar med hälsosamma livsstilsvanor eftersom de 
kan förhindra och försena uppkomsten av till exempel hjärt- och 
kärlsjukdomar och typ 2-diabetes (Sisti et al., 2018). Studier visar också på 
kognitiva fördelar med hälsosamma livsstilsvanor, som minskad stress och 
socialt välbefinnande (Christiansen et al., 2019). Denna avhandling ger stöd 
för att detta gäller även för vuxna med adhd och samtidig psykisk ohälsa. 

Slutsatser och rekommendationer för framtida forskning 
Denna avhandling stöder idén att en kontinuerlig hälsofrämjande  
livsstilsintervention baserad på interpersonella relationer, hälsoundervisning 
och diskussioner samt kognitivt stöd kan vara användbart för 
livsstilsförändringar bland personer med adhd och samtidig psykisk ohälsa. 
Att delta i gruppdiskussioner och skapa relationer i stödjande gemenskap 
visade sig vara framgångsrika sätt att få nya hanteringsstrategier för att 
försonas med lidande och nå hälsa. Gemenskapen med andra i liknande 
situation var betydelsefull för att minska lidande men också ökar lusten att 
leva. Gemenskapen spelade också roll för i vilken utsträckning personer med 
adhd och samtidig psykisk ohälsa lyckades förändra sina livsstilsvanor. 
Erfarenheten säger att denna livsstilsintervention med interpersonella 
relationer går bra att anpassa till andra grupper. 

Resultaten av studierna som beskrivs i denna avhandling antyder att det 
behövs förbättringar i sociala och fysiska hälsodomäner och som stödjs av 
annan forskning. Exempelvis i en ny studie av Brown et al. (2019) fann man 
att vuxna med adhd har betydande funktionsnedsättningar som påverkar 
livet i vardagen trotts behandling. Därför bör denna livsstilsintervention 
utvecklas ytterligare och sedan utvärderas vidare. Jag rekommenderar en 
längre uppföljningsperiod för att utvärdera om interventionen visar hållbara 
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resultat på längre sikt. Avhandlingen stödjer också författarna Culpepper och 
Fried (2013) att adhd bör ses som en kronisk diagnos som diabetes eller astma 
och att deltagarna vid olika tillfällen kan behöva individuellt kontinuerligt 
stöd genom hela livet och på olika samhällsnivåer. Vidare behövs forskning 
om deltagande i individanpassade livsstilsinterventioner och faktorer som 
påverkar hälsan. 

Trots komplexiteten att leva med adhd och samtidig psykisk ohälsa bär 
personerna på enorma resurser som är viktigt att föra vidare. Avhandlingens 
slutsats är genom en gemensam plattform (livsstilsinterventionen) där 
deltagarna i gemenskap stödjer varandra kärleksfullt, och kontinuerligt med 
sina livskunskaper kan livsstil förändras och på samma gång vara 
livräddande och också förhoppningsvis påverka levnadsomständigheterna i 
framtiden.  
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Slutord 
Komplexa interventioner är som livsberättelser -de tar aldrig slut. Det är 
många olika stigar som formar och påverkar berättelsen, och det är inte bara 
en enda påverkan, utan flera som tillsammans skapar vägar i olika faser. 
Deltagarna har öppnat sin värld för mig genom sitt deltagande och sina 
berättelser och dessa måste spridas vidare. Nu återstår för mig att få 
makthavare och politiker att förstå alla människors rätt att vara delaktiga i 
samhället. Det gäller att förstå den utsatthet och de behov av stöd vuxna 
människor med adhd och samtidig psykisk ohälsa har, men också visa på 
deras fantastiska resurser som vi så väl behöver i vårt samhälle.  
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