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Background: ADHD is a neuropsychiatric disorder which characteristics has been proven to 
cause many difficulties in the everyday life, both from an individual perspective and in 
society as a whole. The diagnosis is associated with high mortality, drug use, deviance 
behaviour, criminality and the individuals who's been diagnosed and treated often experiences 
stigmatization. The health care and especially the nurse plays a big role in the management 
and caring for these patients. The core essence of nursing is to promote health through a 
holistic approach and relieve the suffering which these patients experience. Aim: The aim of 
this study was to investigate how adolescents and young adults with ADHD experiences their 
everyday life, and how the diagnose influence their psychosocial function. Method: This 
study is formed as a literature review based on ten scientifical articles, which was conducted 
through a systematic literature search. The articles were examined and sorted based on 
similarities in their result sections. Results: The experiences of ADHD in everyday life and 
psychosocial functioning were charactered by behaviour issues which led to limitations in 
social interactions, academic performances, home environment and experiences of 
stigmatization. Regarding the meeting with health care professionals, youths reported lack of 
individualistic approach, personcentered care and information. Conclusion: Adolescents and 
young adults with ADHD experiences a lot of malfunctioning in their everyday life, both due 
to their diagnosis and the consequences which it leds to. Health care professionals needs more 
knowledge about the disorder to present good care and to promote health.    
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
 

Detta är en litteraturbaserad studie som belyser ungdomars upplevelser av att leva med en 
ADHD-diagnos, samt vilken påverkan diagnosen har för den enskilde individen och samhället 
i stort. Många svårigheter i vardagen framkommer, så även brister i kunskap, bemötande och 
samverkan från sjukvårdens sida.  

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av brister i 
uppmärksamhet, impulskontroll och reglering av aktivitetsnivå. ADHD hos ungdomar är 
associerat med risker som exempelvis utvecklandet av psykiatriska samsjukliga tillstånd, 
drogproblem och kriminellt leverne. Ungdomar med ADHD beskrivs vara känsliga för 
negativ miljöpåverkan och beteenden relaterade till diagnosen påvisas kunna leda till 
stigmatisering och diskriminering. Trots att behandling för ADHD i många fall leder till en 
bättre funktion för individerna är behandlingsföljsamheten låg. Det framkommer att många 
väljer att avsluta sin sjukvårdskontakt och behandling, specifikt i övergångsåldern mellan 
ungdom till vuxen. Resultatet lyfter att ADHD i många fall leder till stora svårigheter i 
vardagen och ungdomarna rapporterar ett stort omvårdnadsbehov. Brister i delgivning av 
information framkommer vid kontakten med sjukvården. Så även brister i upplevelser av 
behandling samt bemötande. För att kunna främja hälsa ur ett holistiskt synsätt, krävs bättre 
samverkan mellan de olika aktörer i samhället som är i kontakt med denna patientgrupp. 
Sjuksköterskan möter individer med ADHD inom både den somatiska och psykiatriska delen 
av vården. Hanteringen av diagnosens yttranden hos patienterna ställer i många fall högra 
krav på kompetensen hos sjuksköterskan. Sjuksköterskor inom både den somatiska och 
psykiatriska delen av vården behöver mer kunskap om ADHD och diagnosens yttranden för 
att kunna tillhandahålla personcentrerad vård med ett gott bemötande till patientgruppen.  
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Inledning 
 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av bristande fokus, 
bristande impulskontroll och svårigheter med reglering av aktivitetsnivå. Obehandlad ADHD 
har visat sig kunna leda till drogproblem, för tidig död relaterat till suicid/olycksfall, 
kriminalitet samt upplevelser av stigmatisering. Riskerna för att utveckla samsjukliga tillstånd 
och utveckla normbrytande beteenden som leder till kriminalitet har visat sig minska med 
hjälp av tidig diagnostik och behandling (Socialstyrelsen, 2014). Trots detta väljer många att 
avsluta sin behandling, specifikt i övergångsåldern mellan ungdom och vuxen (Charach och 
Fernandez, 2013). Begreppet hälsa, vars definition vilar på den holistiska filosofin, förklaras 
av WHO (1946) som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Sjuksköterskans roll i mötet med dessa individer är att främja hälsa ur ett helhetsperspektiv, 
med utgångspunkt ur en personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 
 

Bakgrund 
 
Diagnosen ADHD 

Yttranden och orsaker  

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
som enligt Socialstyrelsen (2014) kan översättas ”Uppmärksamhetsstörning med 
Hyperaktivitet”. Det som kännetecknar ADHD övergripande är svårigheter att behålla 
uppmärksamhet/fokus, hantera impulser samt att reglera aktivitetsnivå i förhållande till 
situation. Uppmärksamhetsstörningen kan yttra sig i form av koncentrationssvårigheter, 
slarvighet, distraktion samt svårigheter att behålla motivation/fokus vid moment som 
individen finner ostimulerande. Impulsivitet kan visa sig genom starka svårkontrollerade 
känsloyttringar, svårigheter att reflektera över konsekvenser, att utföra saker med eftertanke 
samt bristande förmåga i att ta in vad andra säger. Hyperaktiviteten medför svårigheter att 
reglera aktivitetsnivån i förhållande till den aktuella situationen. Svårigheter med att slappna 
av och sitta still varvas med extrem trötthet, samt passivitet. Hyperaktiviteten vid ADHD är 
oftast mer fysiskt synbar och påtaglig i ung ålder, medan den i vuxen ålder yttrar sig mer i 
rastlöshet, motorisk oro och sömnstörningar. ADHD har bevisats kunna yttra sig annorlunda 
hos flickor och pojkar, där pojkarnas symptom i många fall är mer utåtagerande. Flickornas 
svårigheter beskrivs ofta vara riktade inåt, vilket kan medföra följder som ökad inre stress och 
i vissa fall självskadebeteenden. Skillnaden i yttranden förefaller vara en anledning till att fler 
pojkar är diagnostiserade. De bakomliggande orsakerna till ADHD diskuteras vara 
övervägande biologiska och diagnosen är även till stor del ärftlig. Problem gällande 
symptombild i relation till sociala förhållanden gör dock att ADHD oftast beskrivs som en 
multifaktoriell diagnos och det är svårt att förstå vad som är orsak och verkan 
(Socialstyrelsen, 2014). 
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Diagnostik och behandling 

Utredning och ställningstagande till diagnosen utförs enligt Socialstyrelsen (2014) av 
psykolog och läkare tillsammans. Med hjälp av intervjuer och olika skattningsskalor, tester 
och undersökningar kartläggs funktionaliteten i personens vardagliga liv. Barn- och 
Ungdomspsykiatrin, BUP, har det huvudsakliga ansvaret gällande diagnostik och behandling, 
men även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar innehar detta ansvar. Grunden i all 
behandling av ADHD beskrivs vara kunskap och förståelse för funktionsnedsättningens 
innebörd för individen i vardagen hos sjukvårdspersonal. Information och utbildning om 
ADHD till individen själv, föräldrar/anhöriga, samt skolpersonal ska tillhandahållas av 
sjukvården. I många fall kan psykosociala och pedagogiska stödinsatser samt 
hjälpmedelsförskrivning räcka för att lindra en individs symptom samt bidra till en bättre 
funktion i dennes vardag. Exempel på kognitiva hjälpmedel kan vara mobilappar med 
kalendrar och scheman. Miljöanpassning i skolan bör ha fokus på struktur och tydlighet med 
exempelvis individuellt utformat schema. Andra insatser som bevisats vara effektiva vid 
ADHD är Kognitiv Beteende Terapi (KBT), individuella stödsamtal samt träning i sociala 
färdigheter. I de fall individen uppvisar svåra symptom ska farmakologisk behandling med 
läkemedel som Concerta, Ritalin, Strattera och Elvanse erbjudas i kombination med 
psykosociala samt pedagogiska stödinsatser. Concerta, Ritalin och Elvanse tillhör 
läkemedelsgruppen centralstimulantia och anses ha hög beroendepotential (Socialstyrelsen, 
2014). Vid farmakologisk behandling av ADHD följer sjuksköterskan upp patientens puls och 
blodtryck samt observerar medicinens effekter. Biverkningar som rapporterats i samband med 
ADHD-medicinering är bl.a. viktminskning, sömnstörningar, ångest, magont, huvudvärk och 
arytmier (Antai-Otong, 2008). Vårdpersonal ska vara lyhörd inför patientens upplevelser av 
sin behandling och vilken påverkan behandlingen har på patientens mående samt funktion 
(Läkemedelsverket, 2016). Det är viktigt att patienten håller kontinuerlig kontakt med 
sjukvården i samband med den farmakologiska behandlingen (Antai-Otong, 2008). Charach 
& Fernandez (2013) rapporterar dock att följsamhet i behandling och kontakt med sjukvården 
är låg hos patientgruppen och många väljer att avsluta sin behandling i övergångsåldern 
mellan ungdom till vuxen.  

Konsekvenser vid ADHD  

Ungdomsåren 

Forskning och litteratur definierar åldersgruppen som valt att studeras med begreppen; 
ungdomar, 13-18 år och unga vuxna, 19-24 år. För tydlighetens och enkelhetens skull har 
författaren valt att använda sig av endast begreppet ungdomar för åldersgruppen 12-24. 
ADHD beskrivs både ur ett mer övergripande perspektiv och mer definierat mot ungdomar 
genom hela arbetet men huvudsakliga fokuset är åldersgruppen 12-24. Jämlikar definieras, 
genom hela arbetet, som personer i samma åldersgrupp vilka inte har en ADHD-diagnos.   

Ungdomsåren förklaras av James, Kaern, Campbell & Smith (2014) vara en turbulent tid i 
livet. Social påverkan genom grupptryck och av att ha jämlikar runtomkring sig föreligger 
vara en faktor till detta. Grupperingar som påverkar ungdomar negativt kan leda till 
utvecklandet av olika riskbeteenden som exempelvis drogbruk. Sökandet efter 
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identitet/sammanhang, tendenser till att överskatta sin kapacitet, bristande kontroll över sina 
känslor samt kunskap om dessa beskrivs som faktorer vilka kan påverka. Problem med 
konkret tänkande hos ungdomar, applicering av tidigare livserfarenheter i relevant kontext 
samt bristande konsekvenstänkande omnämns även (James et al., 2014). Ungdomar med 
ADHD beskrivs vara extra känsliga för miljöpåverkan och trygga samt stabila 
uppväxtförhållanden i hem och skola kan minska riskerna för utvecklandet av riskbeteenden 
(Socialstyrelsen, 2014). Svårigheter med att klara av studier och skolgång är dock vanligt hos 
ungdomar med ADHD (Fredriksen et al., 2014; Galéra, Melchior, Chanstang, Bouvard & 
Fombonne, 2009; Serra-Pinehiro, Mattos, Regalla, deSouza och Paixão, 2008). 
Socialstyrelsen (2014) påtalar att föräldrars stöd- och engagemang för att skapa trygga 
förutsättningar anses vara av stor vikt. Hemmiljöer som kan moderera ungdomens mående 
samt yttrandet av diagnosen till det negativa, beskrivs också. Psykisk ohälsa hos förälder 
(Socialstyrelsen, 2014) beskrivs som vanligt förekommande, vilket även skilsmässor bland 
föräldrar till barn/ungdomar med ADHD gör (Wymbs, PelhamJr, Molina, Gnagy, Wilson & 
Greenhouse, 2013). Socialstyrelsen (2014) påtalar att föräldrars stöd- och engagemang för att 
skapa trygga förutsättningar anses vara av stor vikt. 

Samsjuklighet  

Ungdomar med ADHD, som inte får hjälp med att förstå sin diagnos ligger i riskzonen för att 
utveckla samsjukliga psykiatriska tillstånd och diagnoser. Antisocialt beteende och ångest-
/depressionsproblematik är vanligt förekommande korrelerade tillstånd (Gümüs, Memik och 
Agaoglu, 2015; Saylor och Amann, 2016; Socialstyrelsen, 2014). Trotssyndrom och 
Uppförandestörning är två diagnoser Socialstyrelsen (2010) omnämner är vanliga hos 
individer med ADHD. Kännetecken för Trotssyndrom är systematiskt utförda trotsande 
handlingar, liten respekt för krav och regler, ilska och hämndlystenhet. Trotssyndrom ses som 
en förelöpare till diagnosen Uppförandestörning, där de trotsande handlingarna övergått i 
allvarliga normbrytande beteenden som exempelvis utåtagerande aggressivitet mot djur och 
människor eller skolk (Socialstyrelsen, 2010). I en studie gjord av Larson, Russ, Kahn & 
Halfon (2011) var prevalensen för Uppförandestörning 27% av de 5028 barnen med ADHD 
som studerats. Obehandlad ADHD är associerad med högre dödlighet i form av suicid och 
olycksfall (Agosti, Chen och Levin, 2011; Dalsgaard, Ostergaard, Leckman, Mortensen och 
Pedersen, 2015). Merrill, Thygerson & Palmer (2016) diskuterar att behandling av ADHD 
minskar riskerna för att utveckla psykiatrisk samsjuklighet.  

Droganvändning under ungdomsåren 

Orsakerna till att en individ börjar bruka droger förklaras av James et al. (2014) vara en 
grundade i biologiska, psykologiska, sociala och/eller kulturella faktorer. Ju tidigare en 
individ börjar bruka droger och utvecklar ett riskbruk, desto högre är risken för att utveckla en 
beroendesjukdom. Hjärnans utveckling fortgår fram tills ca 22-25 års ålder och ungdomars 
hjärnor beskrivs som känsligare för påverkan av olika substanser än vuxnas. Fysiska skador 
till följd av problematiskt drogbruk och beroendesjukdom visar sig oftast inte förrän i vuxen 
ålder. Psykisk problematik som ångest, psykotiska symptom och självmord är vanliga hos 
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ungdomar, vilket även överdoser är. Ökning av injektionsbruk hos ungdomar har även lett till 
spridning av infektionssjukdomar som HIV och Hepatit C inom åldersgruppen (James et al., 
2014). Det finns ett samband mellan ADHD och problem med droger under ungdomsåren 
(Lee, Humphreys, Flory, Liu och Glass, 2011; Tarter, Kirisci, Feske och Vanyuokov, 2007; 
Vitulano, Hopko, Wells, Fite, Lochman & Asif, 2014). Låg självkänsla, problem i skolan 
relaterat till sociala relationer och akademiska resultat lyfter Tarter et al., (2007) som faktorer 
vilka kan trigga detta. Lee et al., (2011) tar även upp utstötning på grund av individens 
ADHD-diagnos. 

Avvikande beteenden och kriminalitet 

Hewitt (2007) definierar avvikande beteenden och avvikelse som beteenden/handlingar vilka 
bryter mot sociala normer i samhället. Begreppet innefattar normbrytande beteenden 
relaterade till både lagar och oskrivna seder. Aggressiva utåtagerande beteenden, drogbruk, 
psykisk sjukdom beskrivs som exempel på avvikelse ur en social kontext.  

ADHD har påvisats kunna leda till att individer utvecklar normbrytande beteenden som leder 
till kriminellt leverne (Barry och Gaines, 2008; Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg och 
Thomsen, 2013; Dalsgaard, Nielsen och Simonsen, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2014; 
Saylor och Amann, 2016). Prevalens för ADHD-symptom i svenska fängelser som förklaras 
kunna leda till diagnos uppskattas vara ca 25% av Kriminalvården (2013), där 13 107 klienter 
studerats. Antal individer som får en diagnos utav de som genomgår utredning via 
Kriminalvården varierar dock på olika platser i landet, vilket även antalet genomförda 
utredningar gör. Inom Kriminalvården har många satsningar gjorts för att öka kompetensen 
om ADHD hos vårdpersonal och andra som jobbar med klienterna. Dalsgaard et al., (2013) 
lyfter att andra samsjukliga uppförande-/beteendeproblem ökar risken för brottsligt beteende 
och kriminellt leverne, men att riskerna även finns där utan annan problematik än ADHD-
diagnosen. Folkhälsomyndigheten (2010) nämner tidiga hjälp- och stödinsatser till personer 
med ADHD, som åtgärd för att förhindra att barn med ADHD faller in i ett kriminellt leverne. 
Tidig identifikation av ADHD, diagnostik och individualiserad behandling diskuteras även 
kunna minska risken för återfall i kriminalitet (SBU, 2013).  

Stigmatisering 

Stigmatisering beskrivs av Kassin, Fein & Markus (2011) som diskriminering av människor, 
mot människor inom olika sociala kategorier, grundat i negativa uppfattningar och 
stereotyper. Människors vilja att kategorisera in andra i olika grupper kan ge upphov till 
stereotyper och fördomar, vilket beskrivs kunna trigga stigmatisering. Självstigmatisering är 
när individen identifierar sig med de stämplar och fördomar som omgivningen tillskrivit 
denne samt accepterar dem. En individs motivation och vilja till att söka hjälp för sina 
problem kan påverkas av självstigmatisering (Kassin et al., 2011). Individer med ADHD-
diagnos tenderar att bli utsatta för stigmatisering i samhället (Lebowitz, 2016; Mueller, 
Fuermaier, Koerts och Tucha, 2012; SBU, 2013). Detta beskrivs vara vanligt förekommande 
mot människor med psykisk ohälsa överlag och Kobau, Dilorio, Chapman & Delvecchio 

4 

 



(2010) har i sin studie funnit att de som drabbas hårdast av det sociala stigmat relaterat till 
psykisk ohälsa är ungdomar mellan 18-24 år. Fernandez & Ford (2007) lyfter att en 
stigmatiserande attityd mot personer med drogproblem återfinns bland sjuksköterskor som 
vårdar denna patientgrupp. Sjuksköterskor anser sig inte ha tillräckligt med kompetens om 
problematiken för att kunna erbjuda adekvat omvårdnad. De uppger även osäkerhet gällande 
sin kompetens att identifiera utvecklandet av drogproblem (Fernandez och Ford, 2007).  

Sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad 

Hälsa och Personcentrerad vård  

Hälsoorganisationen WHO's definition av begreppet hälsa innefattar en helhetssyn på 
människan som har sin utgångspunkt i den Holistiska filosofin. Hälsa beskrivs som ett 
tillstånd av socialt, psykiskt och fysiskt välbefinnande (WHO, 1946). Hälsa som 
omvårdnadsbegrepp definieras enligt SSF (2016) ihop med ohälsa, där fokus bör vara att 
lindra/förebygga lidande samt stärka/lyfta resurser och förmågor hos den vårdsökande. Hälso- 
och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientlagen (SFS 2014:821) är två författningar som 
yrkesverksam vårdpersonal ska förhålla sig till. Båda författningarna lyfter att sjukvården ska 
bygga på respekt för patientens autonomi och integritet. Patienten ska även vara delaktig i sin 
vård samt få ordentligt med information om sitt tillstånd/behandling. All sjukvård ska vara 
personcentrerad. Patientlagen lyfter dessutom individuell planering och patientens behov av 
trygghet (SFS 1982:763).  

Mötet med vården 

”Mötet”, tolkat av SSF (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016), vars definition vilar på de 
mänskliga rättigheterna. Vården ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskan ska reflektera över 
sin maktposition i förhållande till den patienten. Den som söker vård är i beroendeställning 
och eftersom dennes identitet och syn på sin situation formas i mötet med andra har 
sjuksköterskans ord/handlingar stort inflytande. Den vårdsökandes berättelse ska vara i fokus 
och främjandet av hälsa vilar på att vårdaren har teoretisk och praktisk kompetens. 
Partnerskap mellan patient och sjuksköterska ska vila på ömsesidig öppenhet (SSF, 2016).  

Lidande 

”Lidande” beskrivs av SSF (2016) som en del av en människas liv med kopplingar till dennes 
upplevelse av sin livssituation samt sin mening och roll i denna. Även om allt lidande inte kan 
lindras är det viktigt att sträva efter att inte orsaka vårdlidande i sin yrkesprofession. För att 
lindra lidande ska den som söker vård bli bemött med förståelse och respekt (SSF, 2016). 
(Eriksson, 1994) beskriver olika typer av lidande; vårdlidande, livslidande och 
sjukdomslidande. Livslidande syftar på individers påverkan av ohälsa och/eller sjukdom, den 
sociala relationen till andra och påverkan på livet ur ett helhetsperspektiv. Vårdlidande är 
lidande som uppstår vid eller i samband med vårdandet. Vårdlidande ses som ett onödigt 
lidande då det grundar sig i kompetensen och handlingar hos vårdpersonal. Sjukdomslidande 
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innebär kroppsligt och själsligt lidande direkt relaterat till den vårdsökandes sjukdom 
och/eller behandling (Eriksson, 1994).   

ICN’s etiska kod 

International Council of Nurses, ICN, har utformat en etisk kod för sjuksköterskor, vilken är 
menad att vägleda sjuksköterskan till ett etiskt förhållningssätt i sin yrkesroll (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014). Kodens grund vilar på de mänskliga rättigheterna och lyfter 
exempelvis allas rätt till ett värdigt liv och respektfullt bemötande. I koden belyses 
sjuksköterskans ansvar till att upprätthålla sin kompetens i yrket genom att tillgodogöra sig ny 
forskning. Detta för att främja en evidensbaserad verksamhet och omvårdnad. Även 
sjuksköterskans delade ansvar med samhället gällande att stå upp för sårbara 
befolkningsgruppers hälsa och sociala behov lyfts (SSF, 2014). 

Problemformulering  
 
ADHD är en komplex diagnos som i ett obehandlat skede kan leda till negativ inverkan för 
den enskilde individen samt för samhället i stort. Tidig diagnostik och behandling diskuteras 
vara framgångsrik vid lindring av symptom relaterade till diagnosen samt som prevention i 
utvecklandet av psykiatrisk samsjuklighet och drogproblem under ungdomsåren. Diagnostik 
och behandling påvisas även kunna minska de förhöjda riskerna hos dessa individer till att 
utveckla ett brottsligt beteende och hamna i ett kriminellt leverne. Forskning påvisar samband 
mellan ADHD och drogproblem som kan leda till infektionssjukdomar och intoxikationer. 
Även korrelation till suicid och olycksfall återfinns hos patientgruppen. Individer med ADHD 
tenderar att bli utsatta för stigmatisering i samhället, vilket beskrivs vara förekommande vid 
psykisk ohälsa överlag. Stigmatisering är ett fenomen som även förekommer i sjukvården. 
Många som har blivit diagnostiserade med ADHD väljer att avsluta sin behandling och 
sjukvårdskontakt, specifikt vid övergångsåldern mellan ungdom till vuxen. Mötet mellan 
sjuksköterskan och individer med ADHD sker på olika platser i vården och inte bara inom 
psykiatrin. Värdegrunden för sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad har sin grund i de 
mänskliga rättigheterna och kärnan i all omvårdnad är främjandet av hälsa. Definitionen av 
hälsa som begrepp vilar på den holistiska filosofin och avser en individs psykiska, sociala och 
fysiska välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bedriva en jämlik omvårdnad 
med ett etiskt förhållningssätt och att förhindra vårdlidande. All omvårdnad ska även vara 
personcentrerad och förankrad i vetenskaplig evidens. Mer kunskap om hur det är att leva 
med en ADHD-diagnos kan bidra till en bättre vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 
samt en bättre omvårdnad till patientgruppen. 
 

Syfte 
 
Att belysa ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos samt mötet med 
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sjukvården.  
 

Metod 

Litteratursökning 
 
Metoden som valts, allmän litteraturöversikt, beskrivs av Friberg (2012) vara en bra metod för 
att sammanställa forskningsläget över ett valt område. Metoden används inom den 
vårdvetenskapliga forskningen och inleds med en systematisk litteratursökning. Databaserna 
PubMed, Cinahl och ProQuest (PSYCinfo, PSYCarchives, ERIC, Sociological Abstracts) 
valdes för att få en sökning som svarar till syftet. Alla dessa databaser har ett 
omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Sökorden som användes var ”Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder” ”Attention Disorder With Hyperactivity” ”Adolescent” ”Adolescent 
Attitudes” ”Experience” ”Nurse” ”Treatment” ”Attitude” ”Young Adult” i olika 
kombinationer ihop med Booleska termer samt respektive databas hjälpfunktion för att 
generera ämnesord. Sökningen som gav flest utfall genomfördes i PubMed och resulterade i 
91 träffar. De tre sökningar som genererade i artiklar vilka inkluderats till studien presenteras 
i tabell i Bilaga I. Sammanlagt nio artiklar inkluderades i den systematiska 
litteratursökningen.  

En artikel valdes genom en osystematisk litteratursökning. Metoden beskrivs av Friberg 
(2012) vara ett bra komplement till den systematiska sökningen. Artikeln som inkluderades 
via denna metod rekommenderades av PubMed, baserat på de tidigare systematiska sökningar 
som gjorts. Artikeln svarade till syftet och inkluderades därför till arbetet. 

 

Urval 
 
Inklusionskriterier i valet av artiklar var engelska som språk, publicering mellan 2007-2017, 
studiepersoner inom åldersgrupp 12-25 och ADHD-diagnos. Tidsintervallet på en tio-
årsperiod var för att säkerställa att aktuell forskning användes. Artiklarna skulle även vara 
peer reviewed vilket Friberg (2012) förklarar betyder att de är vetenskapligt granskade innan 
publicering.  

Flertalet av artiklarna som inkluderats belyser perspektiv och upplevelser från andra än endast 
ungdomarna. Endast de artiklar där studiegruppens egna kommentarer eller åsikter kan 
identifieras inkluderades. Artiklar och studier som riktade sig specifikt mot skolhälsovården 
samt innefattade yngre barn och äldre vuxna eller som fokuserade övervägande på andra 
psykiatriska tillstånd exkluderades. Även artiklar som fokuserade på specifika 
psykoterapeutiska behandlingsmetoder exkluderades. Sammanlagt tio artiklar, sex kvalitativa, 
tre kvantitativa och en studie med mixad metod, kvalitetsgranskades med hjälp av mallar 
tillhandahållna från Högskolan Väst (Se Bilaga III och IV). Kvalitetsnivån på artiklarna 
varierade mellan låg och medel. Efter genomläsning av den mixade studien togs beslut att 
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endast inkludera den kvalitativa delen av resultatet till analysen. Översikt av analyserad 
litteratur återfinns i Bilaga II. 

Analys 
Analysen genomfördes i enlighet med modell som beskrivs i Friberg (2012) där författaren 
först anlade ett helikopterperspektiv genom att läsa igenom valda artiklar flertalet gånger. 
Efter detta identifierades likheter och skillnader i resultatet av artiklarna, där fokus låg på att 
lyfta upplevelser beskrivna eller rapporterade av ungdomar med ADHD. Likheterna och 
skillnaderna som rapporterats i resultatet färgkodades och grupperades, för att sedan generera 
i två huvudrubriker och sammanlagt sju underrubriker. Rubriker och underrubriker 
presenteras i tabell. Författaren har förhållit sig könsneutralt till resultatet. Ingen hänsyn har 
tagits gällande sociodemografiska, kulturella eller ekonomiska aspekter. 
 

Resultat 
 
Ungdomars upplevelser av sin 
ADHD-diagnos 

Upplevelser av kontakten 
med sjukvården  

Personlig innebörd  Mötet med sjukvården och 
delaktighet 

Sociala interaktioner Upplevelser av 
diagnostisering och 
behandling 

Skola och jobb Inställning till behandling 

Hemmet  

 

Ungdomars upplevelser av sin ADHD-diagnos 

Personlig innebörd 

Ungdomarna lyfte olika upplevelser gällande vilken innebörd ADHD har för dem. Positiva 
(Brinkman et al., 2011; Charach, Yeung, Volpe, Goodale & dosReis, 2014; Cheung et al., 
2015; Dunne och Moore, 2011; Shattell, Bartlett & Rowe, 2008), och negativa aspekter 
rapporterades (Williamson, Koro-Ljungberg & Bussing, 2009). I Charach et al. (2014) lyfts 
känslan av ADHD som ett fysiskt tillstånd som behöver behandlas. Även upplevelsen av att 
beteenden och symptom förknippade med ADHD var unika personlighetsdrag och en del av 
deras självidentitet framkom. Känslan av ADHD som något unikt styrks i Brinkman et al. 
(2011). Ungdomar uttalade också att ADHD inte hade någon inverkan på personligheten eller 
någon personlig innebörd för dem alls. Vissa förnekade att de hade diagnosen (Brinkman et 
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al., 2011; Charach et al., 2014). Positiva aspekter av ADHD som lyftes var att vara utåtriktad, 
envis, optimistisk, kreativ och ha humor (Dunne och Moore, 2011) Negativa aspekter 
rapporterades vara att behöva hjälp för till synes små saker, samt snabba känslosvängar som 
att bli arg eller paranoid utan anledning. Även svårigheter med att förstå varför saker utspelar 
sig på ett visst sätt framkom (Dunne och Moore, 2011). I Shattell et al. (2008) rapporterades 
låg självkänsla som en negativ aspekt av ADHD. Cheung et al. (2015) lyfte känslor av 
underlägsenhet på grund av diagnosen, där det beskrivs en sorgsenhet bland ungdomar över 
att ha diagnosen, när andra i samma ålder anses vara normala (Cheung et al., 2015). Känslan 
av att vara avvikande framkom i Shattell et al. (2008). Ungdomar kände sig annorlunda redan 
från barndomen och trodde på grund av detta att de inte kunde skaffa vänner. Vetskapen om 
att ha en diagnos kändes stigmatiserande (Shattell et al., 2008). Beteenden som fysisk 
aggression, skolk, självdestruktivitet, frustration och en dominerande attityd i konversationer 
beskrevs (Williamson et al., 2009). Så även experimenterande med droger i ung ålder (Dunne 
och Moore, 2011; Williamson et al., 2009). I Eklund et al. (2016) noterades att 25 % av de 91 
ungdomar som studerades rapporterade trolig psykiatrisk samsjuklighet. 66% av de 120 
ungdomar som studerats i Ferrin et al. (2012) rapporterade en eller fler 
samsjuklighetsdiagnoser. Problematik relaterat till uppförande (55%), droger (6,6%), ångest 
(20,8%) och avsiktligt självskadebeteende (10%) framkom (Ferrin et al., 2012). 

Sociala interaktioner  

ADHD påverkade kommunikationen vilket ledde till att människor gjorde sig roliga över 
ungdomen och diagnosen, samt höll sig på avstånd (Williamson et al., 2009). Impulsivitet 
ledde till ett avbrytande beteenden i interaktionen med andra. Detta påverkade relationer och 
ledde till mobbning samt svårigheter att skaffa vänner (Cheung et al., 2015). Andra problem 
som rapporterades var ouppmärksamhet som yttrade sig i att ungdomen började tänka på 
annat i konversationer med vänner (Cheung et al., 2015; Shattell et al., 2008), vilket ledde till 
ilska bland vännerna samt känslomässig påverkan hos ungdomen. Människors 
avståndstagande beskrivs ha påverkan ungdomars syn på sig själva (Shattell et al., 2008). 
Jämlikar påtalade för ungdomar att ADHD inte är någon stor grej (Brinkman et al., 2011). 
Upplevelser av dömande blickar från jämlikar och associationer mellan ADHD, handikapp 
och dumhet bland dessa, framkom (Shattell et al., 2008). Även motvillighet till att dela 
diagnosen med vänner i skolan lyftes, främst på grund av det sociala stigmat detta förväntades 
medföra. Ungdomarna associerade attityder och inställning till ADHD hos jämlikar med 
bristande kunskap om diagnosen (Cheung et al., 2015). I Williamson et al. (2009) framkom 
att utåtagerande beteenden i sociala interaktioner och olika situationer minimaliserades av 
ungdomar med ADHD. Detta för att behålla en positiv känsla om sig själv, samt för att kunna 
fortsätta se sig själv som icke-avvikande i jämförelse med jämlikar.  

Skola och jobb 

I skolan framkom många upplevelser av svårigheter relaterade till ADHD-diagnosen.  
Det rapporterades om utanförskap, isolering, känslan av att vara annorlunda och svårigheter 
med att nå upp till skolans krav. Utöver problem med vänskapsrelationer lyftes positiva och 
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negativa åsikter om lärare, samt att funktionsproblematiken lös igenom i skolmiljön 
(Brinkman et al., 2011; Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011; Shattell et al. 2008; 
Williamson et al., 2009). Lärare ansågs ha en väldigt viktig roll och det yttrades positiva ord 
om lärare som hade sett och lyft ungdomarna under skoltiden (Dunne och Moore, 2011; 
Shattell et al., 2008). Det rapporterades om nedsättande attityd hos lärare till ungdom på 
grund av ADHD-diagnosen (Shattell et al., 2008) samt bestraffningar (Dunne och Moore 
2011). Konflikter på lektionstid med lärare och klasskompisar rapporterades i Dunne & 
Moore (2011) leda till planerat skolk hos ungdomar. Lärare som tog sig extra tid för att hjälpa 
samt stötta ungdomarna fick dem att känna sig som en del av skolan och inte lika annorlunda 
(Shattell et al., 2008). Hyperaktivitet, bristande tidsuppfattning, logistik kring att lämna in 
läxan, desorganisering, störande beteende under lektionstid, bristande fokus och 
understimulering beskrivs som vanligt förekommande hos ungdomar (Cheung et al., 2015; 
Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008; Williamson et al., 2009). Det framkom även 
inlärningsproblem och svårigheter med att förstå instruktioner (Shattell et al., (2008). Vidare 
förklarar Williamson et al. (2009) hur glömska, prokrastinering och prat i klassen ledde till 
fler hemläxor. Upplevelser av socialt stigma som framkom i skolmiljö var relaterade till 
strävan efter social acceptans bland jämlikar (Brinkman et al., 2011). Reducering av 
svårigheter i skolan upplevdes vid farmakologisk behandling (Brinkman et al., 2011; Cheung 
et al., 2015; Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008; Williamson et al., 2009). Efter 
behandlingens början beskrevs utmaningar i skolmiljön fortfarande, men ungdomarna ansåg 
sig hantera dem bättre (Shattell et al., 2008). Enligt ungdomar i Cheung et al. (2015) 
rekommenderades farmakologisk behandling av lärare för att öka ungdomars akademiska 
prestation. Skolmiljön upplevdes rama in ungdomens beteende, vilket ledde till förvirring när 
denne skulle träda in i vuxenvärlden (Dunne och Moore, 2011). Känslan av att sluta skolan 
beskrevs som att bli utsläppt ur fängelset och ungdomen upplevde sig fri från gränser samt att 
hen var utan riktning i livet (Dunne och Moore, 2011). Problematik relaterat till 
anställning/jobb framkom (Cheung et al. (2015; Dunne och Moore, 2011), där ungdomar i 
Cheung et al. (2015) nämnde att ouppmärksamhet, vårdslöshet och slarv som aspekter av 
ADHD vilka påverkade vid jobbsökande och anställning. I Ferrin et al., (2012) rapporterades 
svårigheter med att läsa och stava bland 24,1% av de 120 ungdomar som studerats. 

Hemmet 

Diagnosens påverkan på hemmiljön beskrevs med upplevelser av frustration och konflikter 
med föräldrar/syskon, samt vikten av föräldrarnas stöd (Cheung et al., 2015; Shattell et al., 
2008; Williamson et al., 2009). Konflikterna med syskonen beskrevs som fysiska och verbala 
(Cheung et al., 2015). Den största andelen konflikter med föräldrarna förorsakades av 
bristande förmåga hos ungdomen i att utföra hushållssysslor under en förväntad tidsram 
(Shattell et al., 2008) och åsikter om behandling (Charach et al., 2014). Shattell et al. (2008) 
förklarade att problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet gjorde att ungdomarna hade 
svårt för att slutföra hushållssysslor de blivit ombedda att utföra av föräldrarna. De beskrev att 
föräldrarna tjatade och hade brist på tålamod. Relationen med föräldrarna rapporterades bli 
bättre med tiden (Shattell et al., 2008). Ungdomarna uttryckte önskan om en ökad kunskap till 
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föräldrar om hur man hanterar ADHD hos barn genom annat än utskällning och 
straffrelaterade åtgärder (Cheung et al., 2015). Föräldrarnas stöd var en nyckelpunkt i 
ungdomens mående (Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008). Förståelse för ADHD-
diagnosen och dess påverkan på ungdomen, positivt bekräftande, hjälp med organisering och 
prioritering av tid, strategier, hjälpmedel och stöttning med läxläsning lyftes (Shattell et al., 
2008).  

Upplevelser av kontakten med sjukvården 

Mötet med sjukvården och delaktighet  

Kontakten med läkaren och behandlingsuppföljningen var kantad av delade erfarenheter hos 
ungdomarna (Dunne och Moore, 2011; Cheung et al., 2015). Ungdomen i Dunne & Moore 
(2011) upplevde läkaren vid diagnostiseringen som nedlåtande. Cheung et al. (2015) belyser 
olika uppfattningar om läkarens roll samt relationen till ungdomen. Där framkom även att 
ungdomar lade stor tilltro till läkarens kompetens gällande att kunna hantera diagnosen, samt 
till de beslut läkaren tog. Känslan av att inte ha någon relation alls med sin läkare framkom, 
anledningen föreföll vara olika läkare vid varje uppföljning. Uppföljningen upplevdes ha låg 
kvalitet och bestod av att läkaren ställde rutinmässiga frågor i ett möte på fem-tio minuter 
(Cheung et al., 2015). Gällande delaktigheten upplevde sig inte ungdomarna vara delaktiga i 
sin behandling förrän i äldre ålder, utan beskrev att föräldrar och läkare tog beslut åt dem 
(Brinkman et al., 2011; Cheung et al., 2015; Shattell et al., 2008). Brinkman et al. (2011) 
lyfter också ungdomens bristande medverkan i diskussioner och beslutstagande. Även känslan 
av att endast observera och inte ha något att säga till om framkom. Ungdomar i Cheung et al. 
(2015) hade inte blivit erbjudna icke-farmakologiska insatser av läkare och var i flera fall inte 
var medvetna om att detta var ett alternativ. Anledningen föreföll vara att deras läkare inte 
informerat om detta. Ungdomar med vetskap om icke-farmakologiska insatser uttryckte att 
läkare och föräldrar avfärdat detta under barndomen eftersom de ansåg att ungdomen inte var 
i behov av hjälpen (Cheung et al., 2015). 

Upplevelser av diagnostisering och behandling 

Diagnostisering och behandling var kantade av både negativa och positiva erfarenheter hos 
ungdomarna (Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011). Kontakten med sjukvården 
kunde påbörjas via skolan (Dunne och Moore, 2011), med lärare och föräldrar inblandade i 
beslutet (Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011; Williamson et al., 2009). Vägen till 
sitt första möte hos sjukvården upplevdes i Cheung et al. (2015) som problematisk eftersom 
många människor stod i kö. Den medicinska behandlingen gav ungdomarna både positiva och 
negativa upplevelser, samt bedömdes ha stor påverkan på deras liv (Brinkman et al., 2011; 
Bussing et al., 2012; ; Charach et al., 2014; Cheung et al., 2015; Shattell et al., 2008). 
Upplevelser av och oro för bieffekter, behandlingens effektivitet och sociala stigman 
förknippade med farmakologisk behandling framkom i (Brinkman et al., 2011; Bussing et al., 
2012; Charach et al., 2014; Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011). Medicinens 
påverkan på individens personlighet, psyke, kropp, sociala liv samt riskerna för att utveckla 
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beroendeproblematik togs upp i samband med upplevelserna av behandlingen (Brinkman et 
al., 2011; Bussing et al., 2012; Charach et al., 2014). Oro inför framtida behandlingsberoende 
lyftes även (Bussing et al., 2012). Den icke-farmakologiska behandlingen var förknippad med 
känslan av socialt stigma hos ungdomarna (Bussing et al., 2012; Cheung et al., 2015). 
Funderingar gällande icke-farmakologiska behandlingsmetoders effektivitet framkom i 
Cheung et al. (2015) Så även en tro hos ungdomar att kombinerad behandling med medicin 
och beteendeterapi är mest effektivt.  

Inställning till behandling 

Ungdomar rapporterade att grupptryck och socialt stigma påverkade hjälpsökande samt val av 
behandling (Brinkman et al., 2011). Viljan till att påbörja medicinsk behandling ansågs öka av 
att behandlingen kunde förbättra studiegruppens akademiska prestation (Cheung et al., 2015). 
Viljan rapporterades minska på grund av förväntan på bieffekter (Bussing et al., 2012). 
Ungdomar i Cheung et al. (2015) uttryckte en positiv inställning till fler icke-farmakologiska 
alternativ. Behandlingen upplevdes leda till att andra skillnader mellan ungdomar och 
jämlikar blev påtagliga (Charach et al., 2014). I Cheung et al. (2015) gavs förslag av 
ungdomar att läkare skulle förklara ADHD bättre under barndomen för att hjälpa ungdomarna 
att förstå sitt tillstånd och behandling bättre, eftersom detta beskrivs kunna påverka inställning 
till och upplevelse av behandling. Överföringen från Barn- och Ungdomspsykiatrin till 
Vuxenpsykiatrin upplevdes av Cheung et al. (2015) som problematisk. Hjälp från barn- och 
ungdomspsykiatrin erbjöds till ungdomar som nått vuxen ålder, där ungdomen förklarar att 
läkaren uttryckt en vilja att fortsätta följa hens fall. Vid förfrågan om att överföras till 
Vuxenpsykiatrin för att fortsätta sin behandling bestämde sig ungdomar för att avsluta sin 
sjukvårdskontakt (Cheung et al., 2015). I Eklund et al. (2016) rapporterade 75% av de 91 
ungdomar som studerades att de inte fått information om förflyttning från barnenhet till 
vuxenenhet. Ca 50% av ungdomarna rapporterade behov av mer support från sjukvården 
gällande information om tillgängliga vuxenheter och att ha någon att prata med om det 
praktiska samt känslomässiga behoven (Eklund et al., 2016). I Bussing, Zima, Mason, Porter 
& Garvan (2011) framkom att 79% av studiegruppen, vilken bestod av 168 ungdomar, hade 
erhållit hjälp från sjukvården för sin ADHD-problematik någon gång under sitt liv. 42 % av 
studiegruppen hade fått hjälp det senaste året.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Den systematiska litteratursökningen bedrevs i databaserna PubMed, Cinahl och ProQuest 
(PSYCinfo, PSYCarchives, ERIC, Sociological Abstracts). Sökorden som användes var 
”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” ”Attention Disorder With Hyperactivity” 
”Adolescence” ”Adolescent Attitudes” ”Experience” ”Nurse” ”Treatment” ”Attitude” i olika 
kombinationer. Den sökning som gav bäst resultat gällande funna artiklar innehöll tre sökord 
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och resulterade i 91 artiklar, trots begränsningar. Det var svårt för författaren att finna 
relevanta artiklar att inkludera till studien. ProQuest gav många träffar men efter att 
begränsningen "fulltext" valts återstod endast ett fåtal som inte ansågs relevanta utifrån 
urvalskriterierna. Sökningen på Cinahl genererade endast en artikel, vilket var en besvikelse 
för författaren, då Cinahl har ett omvårdnadsperspektiv på artiklar som publiceras. Artiklar 
som publiceras på PubMed har huvudsakligen ett mer medicinskt perspektiv på sitt 
publicerade material. Då sökningen i PubMed var den som genererade i flest antal 
inkluderade artiklar diskuterar författaren att det medicinska perspektivet har påverkat 
arbetets innehåll samt utformande. Artiklarnas kvalitetsnivå bedömdes efter granskning 
variera mellan låg och medel. På grund av ovannämnda svårigheter med att finna relevanta 
artiklar via litteratursökningen, gjordes inga ytterligare försök till att finna artiklar med högre 
kvalitet. 

Kvalitetsaspekter som används inom den kvalitativa forskningen är Giltighet, Tillförlitlighet, 
Delaktighet och Överförbarhet. Giltighet syftar på hur väl datainsamling och analysprocess 
svarar till studiens syfte. Styrkande av giltighet sker genom detaljerad beskrivning av 
urvalsprocess, datainsamling och analysprocess. Tillförlitlighet avser forskarnas påverkan på 
studien genom exempelvis förförståelse som kan ha färgat tolkning av resultatet. Även 
oföränderlig datainsamling beskrivs kunna påverka en studies tillförlitlighet. Delaktighet 
innebär forskarnas inställning till datan som valts och huruvida denne kunnat hålla en neutral 
och objektiv inställning till denna. Överförbarhet avser hur väl resultatet av studien kan 
överföras till andra sammanhang, situationer eller grupper. Saker som kan påverka en studies 
överförbarhet beskrivs vara detaljerade beskrivning av studiens kontext, urvalsprocess, 
datainsamling samt analysprocess (Polit och Beck, 2016). 

Gällande Giltighet menar författaren på att både datainsamling och analysprocess svarat till 
syftet med studien. En detaljerad beskrivning framkommer även, förankrad i relevanta 
referenser. Författaren lyfter förförståelse om ämnet som valt att studeras, vilket kan ha 
påverkat studiens tillförlitlighet. Polit & Beck (2016) menar på att en studies tillförlitlighet 
kan styrkas om fler än en person är delaktiga arbetet. Eftersom författaren har genomfört 
arbetet ensam med stöd från endast handledare kan även detta ha påverkat tillförlitligheten.   
Delaktigheten diskuterar författaren var svår att tillämpa i början av arbetet på grund av 
förförståelse för ämnet, och att förhålla sig objektiv till ämnet föreföll vara svårt initialt. Allt 
eftersom arbetet fortlöpte ökade författarens kompetens gällande vetenskapligt tänkande 
vilket ledde till att ett mer kritiskt samt objektivt förhållningssätt tillämpades. Gällande 
överförbarhet diskuterar författaren att denna kan styrkas då både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar inkluderats i arbetet, vilka alla lyfte liknande resultat. Något som kan ha påverkat 
arbetets överförbarhet är att resultatet är baserat på studier från olika delar av världen, där 
sociokulturella skillnader kan ha påverkat utfallet. Vid genomläsning av artiklar framkom 
dock att dessa lyfte liknande upplevelser som svarade till studiens syfte, vilket författaren 
diskuterar även kan agera styrkande i detta fall.  
Flertalet artiklar som valdes till analys hade samma författare/forskare involverad i studien, 
eller författare som omnämnts i artiklar publicerade i bakgrunden. Författaren diskuterar att 
detta kan ha färgat resultatet. 
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Forskningsetiska överväganden kan innefatta godkännande från etisk kommitté samt tydlig 
information och medgivande till att delta i studien (Polit & Beck, 2016).  
Författarens grundtanke var att endast inkludera artiklar där tydliga forskningsetiska 
överväganden eller godkännande från etisk kommitté synliggjorts. Vid granskning av artiklar 
framkom att en av dessa inte innehöll några sådana överväganden. Beslut togs att inkludera 
artikeln till analys trots detta, då författaren ansåg att relevanta upplysningar som svarade mot 
syftet framkom. Vid granskning av artiklar och genomgång av litteratur, forskning samt 
statliga rapporter framkom många ekonomiska aspekter gällande fenomenet som valts att 
studeras. Författaren har dock valt att inte fokusera eller lyfta detta då det i författarens tycke 
inte är förenligt med etiskt tänkande.  
 
Metoden som valts, allmän litteraturöversikt, beskrivs av Friberg (2012) vara en bra metod för 
att sammanställa forskningsläget över ett valt område. Friberg (2012) beskriver även en annan 
typ av metod, systematisk litteraturöversikt, vilket är en bredare och mer djupgående 
litteraturöversikt. En sådan metod hade varit önskvärt att genomföra för författaren, men 
hanns inte med inom tidsramen. Metoden ingick heller inte i anvisningarna till arbetet och 
föreföll därför inte vara aktuell.  
 

Resultatdiskussion 
 
Ungdomarnas upplevelser av hur ADHD-diagnosen påverkade dem som personer, samt 
vilken roll diagnosen har för dem, varierade (Brinkman et al., 2011; Charach, Yeung, Volpe, 
Goodale & dosReis, 2014; Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011; Shattell, Bartlett & 
Rowe, 2008; Williamson et al., 2009). Det genomgående temat var dock ensamhet, isolering 
(Cheung et al., 2015; Shattell et al., 2008), låg självkänsla och känslan av att vara avvikande 
sedan barndomen (Shattell et al., 2008). Det framkom att endast vetskapen om att ha en 
diagnos kändes stigmatiserande för ungdomarna. Strategier för att hantera diagnosen lyftes 
även, där den övervägande rapporteringen beskrev en undvikande attityd hos ungdomarna 
(Dunne och Moore, 2011; Williamson et al., 2009). Bland annat framkom minimalisering av 
rollen som angripare för att behålla en positiv självbild (Williamson et al., 2009), samt 
konfliktundvikande på lektionstid genom planerat skolk (Dunne och Moore, 2011). Känslor 
som beskrevs kan knytas till Eriksson (1994) och teorin om sjukdomslidande, vilket syftar på 
kroppsligt och själsligt lidande direkt relaterat till sjukdom/behandling. Sjukdomslidande kan 
vara både kroppslig och själslig smärta, där det kroppsliga beskrivs vara direkt orsakad av 
sjukdom/behandling. Själslig smärta som kan uppkomma relaterat till sjukdom/behandling 
kan vara exempelvis känslor av skam och skuld hos patienten. För att minska 
sjukdomslidande kan sjuksköterskan bekräfta patienten genom exempelvis en vänlig blick 
eller lätt beröring. Sjuksköterskan ska även vara tröstande, uppmuntrande och förmedla hopp 
till patienten (Eriksson, 1994). 

Samsjuklighet relaterat till ångest-/depressionsproblematik framkom (Bussing et al., 2010; 
Ferrin et al., 2012). Korrelationen mellan ADHD och samsjukliga tillstånd som ångest-
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/depressionsproblematik diskuterades i bakgrunden (Socialstyrelsen, 2014; Gümüs, Memik 
och Agaoglu, 2015; Saylor och Amann, 2016). Där framkom att ADHD är associerad med 
högre dödlighet i form av suicid (Dalsgaard et al., 2015; Agosti et al., 2011). Riskerna för 
suicid föreligger vara högre hos de som blir diagnostiserade med ADHD som vuxna 
Dalsgaard et al. (2011), och alltså kunna minska med hjälp av tidig diagnostik och behandling 
(Agosti et al., 2011). Vid bedömning av suicidrisk i mötet med patienter är det viktigt att 
sjuksköterskan är uppmärksam på suicidtecken som patienten kan förmedla. Exempel på 
tecken är uttalade dödsönskningar, uttryck för livsleda och sorgsenhet (Valente, 2010). Enligt 
Antai-Otong & Zimmerman (2016) ställer ADHD som diagnos hos ungdomar höga krav på 
sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan behöver god kunskap om diagnosen för att kunna 
analysera och särskilja samsjukliga tillstånd.  

Problematik relaterat till uppförande framkom (Ferrin et al., 2012; Williamson et al., 2009). 
Förekomst av samsjuklighet med diagnoserna Trotssyndrom och Uppförandestörning är 
vanligt vid ADHD (Larson et al., 2011; Socialstyrelsen, 2010). Endast få symptom av 
uppförandestörning ökar den individuella risken för antisocial utveckling och kriminellt 
leverne, vilket även drogproblem under ungdomsåren gör (vonPolier, Vloet och Herpertz-
Dahlmann, 2012). Trotssyndrom och Uppförandestörning ses som förelöpare till diagnosen 
Antisocial Personlighetsstörning, en komplex psykiatrisk diagnos som definieras av ett 
genomgående mönster av kränkande beteende gentemot andra människors rättigheter 
(vonPolier et al., 2012). Förekomst av gängkriminalitet och organiserad brottslighet ökar i 
samhället (Brottsförebyggande rådet, 2016). Sociala faktorer, grupptryck och strävan efter att 
känna samhörighet påvisas kunna leda till att individer söker sig till olika kriminella 
grupperingar. Ungdomar är en stor riskgrupp gällande rekrytering och många unga individer 
återfinns i kriminella kretsar (Brå, 2016). Kriminalvården (2013) rapporterar att många 
satsningar gjorts för att öka kompetensen om ADHD bland vårdpersonal och andra som 
arbetar med patientgruppen. Olika projekt och försök har även genomförts för att öka antalet 
utredningar och screeningar för ADHD-symptom i svenska fängelser. Sjuksköterskans ansvar 
i kontakten med patienter som vårdas eller har vårdats inom Kriminalvården är att säkerställa 
kontinuitet till patienten i vårdkedjan. Detta görs på ett bra sätt genom god samverkan mellan 
de aktörer som är i kontakt med patientgruppen samt en bra planering (SSF, 2017). Brister i 
samverkan mellan aktörerna i vårdkedjan rapporteras av Kriminalvården (2013).  

ADHD beskrevs påverka sociala relationer och interaktioner till det negativa. Beteenden 
relaterade till diagnosen ledde till att människor höll sig på avstånd (Cheung et al., 2015; 
Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008). Utanförskap, diskriminering, sociala stigman 
(Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008) och att människors attityd 
till ungdomarna har påverkat deras syn på sig själva framkom (Shattell et al., 2008). Attityder 
och inställning hos jämlikar associerades med brist på kunskap om ADHD (Cheung et al., 
2015). Stigmatisering grundar sig i fördomar, stereotyper och behovet av att dela in 
människor i sociala kategorier. Beteendet beskrivs som en försvarsmekanism vilken grundar 
sig i rädsla och kan leda till indelandet av människor i ”Vi” och ”Dem” (Kassin et al., 2011). 
Stigmatisering är vanligt förkommande vid psykisk ohälsa och ungdomar är den åldersgrupp 
som drabbas hårdast av det sociala stigmat (Kobau et al., 2010). Individer med ADHD 
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tenderar att bli utsatta för stigmatisering, vilket kan grunda sig i beteendet som många med 
diagnosen uppvisar (Thompson och Lefler, 2016; Lebowitz, 2016). När en individ tar till sig 
av och identifierar sig med de stämplar som omgivningen tilldelat denne kallas det enligt 
Kassin et al. (2011) för självstigmatisering. Känslor av skam för sina problem, dåligt 
självförtroende och dålig självkänsla kan leda till att individens sociala relationer blir 
drabbade då denne drar sig undan och undviker sociala sammanhang. Självstigmatisering kan 
även påverka individens vilja att söka hjälp för sina problem (Kassin et al., 2011). 
Upplevelser relaterade till sociala interaktioner och relationer hos ungdomarna kan kopplas 
till teorin om Livslidande, vilken av Eriksson (1994) beskrivs som påverkan av ohälsa och 
sjukdom i den sociala relationen till andra samt livet ur ett helhetsperspektiv. Livslidande kan 
även uppkomma om patienten inte känner sig sedd och bekräftad som människa. I mötet 
mellan sjuksköterska och patient kan ojämlikheter i relationen uppstå. Exempel på 
ojämlikheter kan vara bristande anpassning av vård och behandling utifrån patientens 
förutsättningar och behov, samt fördomar, generaliseringar och förutfattade meningar hos 
sjukvårdspersonal. I vårdrelationen är det viktigt att patienten betraktas som en jämlik och 
kapabel individ (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017), och att sjuksköterskan är medveten 
om att patientens identitet samt syn på sin egen livssituation formas i mötet med andra (SSF, 
2016). Kommunikativt ska sjuksköterskan ha ett empatiskt förhållningssätt och vara lyhörd 
samt respektfull mot patienten (SSF, 2017).  

I skolan rapporterades utanförskap, isolering, känslan av att vara annorlunda, sociala stigman 
och svårigheter med att nå upp till skolans krav (Brinkman et al., 2011; Cheung et al., 2015; 
Dunne och Moore, 2011; Shattell et al. 2008; Williamson, Koro-Ljungberg & Bussing, 2009). 
Lärarna beskrevs ha en viktig roll gällande ungdomars upplevelser av skolmiljön, vilket lyftes 
i både negativ och positiv kontext (Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008). Extra 
stöttning framkom (Shattell et al., 2008), så även verbala kränkningar och diskriminering på 
grund av diagnosen (Dunne och Moore, 2011; Shattell et al., 2008). Skolavslut beskrevs med 
känslan av att vara fri och utan gränser, vilket förelåg vara problematiskt då skolmiljön 
upplevdes ha ramat in ungdomens beteende (Dunne och Moore, 2011). Det framkom 
svårigheter relaterat till inlärning och instruktioner (Ferrin et al., 2012; Shattell et al., 2008), 
vilket är vanligt förekommande vid ADHD (Saboo, Biswas & Padhy, 2015). Svårigheter med 
att klara av studier (Galéra et al., 2009; Serra-Pinehiro et al., 2008; Fredriksen et al., 2014), i 
kombination med inlärningssvårigheter kan trigga utvecklandet av andra psykiatriska tillstånd 
hos ungdomar med ADHD (Saboo et al., 2015). Moderering av antisociala beteenden hos 
individer korrelerar med upplevelser av skolmiljö och en negativ skolgång kan trigga dessa 
beteenden (vonPolier et al., 2012). Höga krav ställs på skolsköterskan i hanterandet av ADHD 
hos ungdomar i skolan. Samverkan mellan skolsköterska och andra vårdenheter samt lärare 
bör dock främjas för att uppnå bästa möjliga vård (AlAzzam, Suliman & ALBashtawy, 2017).  

Hemmiljön beskrevs med upplevelser av frustration och konflikter med föräldrar (Cheung et 
al., 2015; Shattell et al., 2008). Konflikter som uppstod var relaterade till utförande av 
hushållssysslor, där ADHD-problematiken lös igenom (Shattell et al., 2008) samt åsikter om 
behandling (Charach et al., 2014). Föräldrarnas stöd ansågs vara av stor vikt (Dunne och 
Moore, 2011; Shattell et al., 2008) och ungdomarna uttryckte en önskan om bättre förklaring 
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av ADHD till föräldrar för att de skulle lära sig hantera diagnosens yttrande med andra 
metoder än utskällning och straff (Cheung et al., 2015). Ungdomar med ADHD beskrivs vara 
känsliga för miljöpåverkan och föräldrarnas stöd/engagemang är av stor vikt för att skapa en 
trygg och stabil uppväxtmiljö. Förekomsten av psykisk ohälsa hos föräldrar till 
barn/ungdomar med ADHD förekommer dock ofta, både i form av ADHD på grund av 
hereditetsfaktorn och annan problematik (Socialstyrelsen, 2014). Föräldrarnas psykopatologi 
och beteenden förklaras av vonPolier et al., (2012) kunna moderera risken för antisocial 
utveckling hos ungdomar med ADHD. Hemmiljöer som påverkar ungdomar med ADHD 
negativt är vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2014) och det är av stor vikt att 
sjuksköterskan arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar för att främja mer trygghet i 
vårdkontakten samt en god omvårdnad (Antai-Otong och Zimmermann, 2016).  

I Dunne & Moore (2011), Williamson et al. (2011) och Ferrin et al. (2012) framkom drogbruk 
och drogproblem hos ungdomar med ADHD.  Det finns ett samband mellan ADHD och 
problem med droger (Lee et al., 2011; Tarter et al., 2007; Vitulano et al., 2014), Triggande 
faktorer till att utveckla drogproblem är ensamhet, problem i skolan relaterat till sociala 
relationer och akademiska resultat (Tarter et al., 2007) samt utstötning relaterat till ADHD-
diagnosen (Lee et al., 2011). Droganvändning beskrivs som ett avvikande beteende och 
hanterande samt mottagande från allmänhet och auktoriteter är av stor vikt vid moderering av 
beteendet. I mötet med andra formas en individs identitet och en avvikande identitet tenderar 
att bli en central del i livet för denne. Negativ bekräftelse och brister i bemötande kan leda till 
att personen driver sig själv längre ut ifrån samhällsnormen (Hewitt, 2007). Inom sjukvården 
rapporteras det förekomma en stigmatiserande attityd mot personer som brukar droger och 
negativa attityder från sjukvårdspersonal påverkar patienternas känsla om sig själva samt även 
behandlingsresultatet (vanBoekel, Brouwers, Weeghel och Garretsen, 2013). Bernadette, 
McCall, Browne, Parker & Mollison (2015) beskriver att negativa attityder är en barriär i 
patientgruppens möte med sjukvården och upplevelser av diskriminering är vanligt 
förekommande. Drogbruk förknippas inom sjukvården med misslyckanden, kriminalitet och 
sjukdom, där det sistnämnda specifikt förklaras påverka tillgången till olika vårdinsatser 
negativt. Patienter rapporterar att det sociala stigmat i mötet med sjukvården påverkar deras 
känslor av trygghet och säkerhet i vårdkontakten. Även sjuksköterskans förmåga att erbjuda 
en god omvårdnad påverkas av stigmat (Bernadette et al., 2015). Sjuksköterskor som arbetar 
med patientgruppen rapporterar att osäkerhet och bristande kompetens om sjukdomen samt 
utvecklandet av den påverkar omvårdnaden till det negativa (Fernandez och Ford, 2007). 
Tillgången till skademinimerande insatser till patientgruppen lyfts som ett område inom 
beroendevården där förbättring behöver ske (Bernadotte et al., 2015). Det främsta syftet med 
skademinimerande insatser är enligt Ford (2010) att minska drogrelaterade skador hos de som 
brukar. Exempel på dessa insatser kan vara sprutbyte, substitutionsbehandling och 
injektionsrum. Skademinimerande insatser har i vetenskapen påvisats minska drogrelaterade 
skador som exempelvis spridning av infektionssjukdomar, överdoser, drogberoende och 
drogrelaterade sjukhusbesök. Sjuksköterskors inställning till dessa insatser rapporteras dock 
vara till stor del negativ, och sjuksköterskor behöver mer utbildning för att kunna förstå och 
värdera nyttan av dessa insatser bättre (Ford, 2010). Om sjuksköterskan misslyckas med att 
anamma skademinimering som filosofi i vårdandet av patientgruppen kan det leda till många 
negativa konsekvenser för både den enskilde individen och samhället i stort (Pauly, Goldstein, 
McCall, Gold och Payne, 2007). 
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Kontakten med sjukvården, uppföljning och delaktighet beskrevs vara av övergripande låg 
kvalitet (Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011). Det framkom tilltro till läkarens 
kompetens men också en känsla av att inte ha någon relation med sin läkare alls på grund av 
olika läkare vid varje uppföljning (Cheung et al., 2015). Föräldrar och läkare tog beslut åt 
ungdomarna och ungdomarna upplevde sig inte delaktiga förrän i äldre ålder (Brinkman et al., 
2011; Cheung et al., 2015; Shattell et al., 2008). Det framkom brist på delgivning av 
information gällande icke-farmakologiska behandlingsmetoder där läkaren inte informerat om 
detta, eller att föräldrar och läkare avfärdat behandlingsformen under barndomen (Cheung et 
al., 2015). Den farmakologiska behandlingen vid ADHD ska kombineras med psykosociala 
stödinsatser och främjandet av samverkan mellan vårdpersonal och patient är av stor vikt 
(Läkemedelsverket, 2017).  

Vårdlidande är ett begrepp vilket Eriksson (1994) förklarar är sammankopplat med kompetens 
och handlingar hos vårdpersonal. Exempel på vårdlidande är kränkt värdighet, maktutövning i 
att inte bli tagen på allvar och utebliven vård. För att lindra vårdlidande är det viktigt att 
sjuksköterskan reflekterar över sin maktposition i förhållande till patienten, samt bemöter 
patienten med förståelse och respekt (SSF, 2016). Partnerskapet mellan sjuksköterska och 
patient ska vara uppbyggt på jämlikhet och öppenhet (SSF, 2016) och den patientens 
berättelse ska vara i fokus. Socialstyrelsen (2016) påtalar att det kan vara svårt för individer 
med ADHD att uppfylla de krav som ställs vid kontakt med instanser. Många med diagnosen 
har svårigheter med att tillgodogöra sig stor mängd information på kort tid samt att hålla reda 
på och passa tider. Tydlig information, god vårdmiljö utan distraktioner samt en tydlig 
struktur kan underlätta mötet (Socialstyrelsen, 2016). Främjandet av en god vårdmiljö är en 
viktig aspekt för sjuksköterskan att tänka in vid personcentrerad vård (Lindgren, Söderberg & 
Skär, 2014).  

Grupptryck och socialt stigma påverkade hjälpsökande och behandling (Brinkman et al., 
2011), så även förväntningar på bieffekter (Brinkman et al., 2011; Bussing et al., 2012) och 
att skillnaden mellan ungdomar och jämlikar blev mer påtagliga (Shattell et al., 2008). Förslag 
gavs att delge bättre information om tillstånd/behandling till ungdomar eftersom det 
rapporterades påverka både inställning och upplevelse av behandling (Cheung et al., 2015). 
Ungdomar med ADHD som inte får möjlighet att förstå sin diagnos har ökad risk att utveckla 
samsjuklighet och antisociala beteenden (Socialstyrelsen, 2014). Ordentligt med information 
om tillstånd och behandling till den som söker vård ska erbjudas från sjukvården (SFS 
1982:763; SFS 2014:821). Diagnostik och behandling beskrevs vara problematisk på grund av 
lång vårdkö (Cheung et al., 2015) biverkningar, oro samt funderingar gällande 
behandlingsformernas effektivitet (Brinkman et al., 2011; Bussing et al., 2012; Charach et al., 
2014; Cheung et al., 2015; Dunne och Moore, 2011). Oro inför att utveckla 
läkemedelsberoende samt påverkan på psyke och personlighet lyftes gällande den 
farmakologiska behandlingen (Brinkman et al., 2011; Bussing et al., 2012; Charach et al., 
2014). Ungdomar var positivt inställda till fler icke-farmakologiska alternativ (Cheung et al., 
2015).  

Diskussionen om huruvida farmakologisk behandling med centralstimulerande ökar riskerna 
för att utveckla beroendeproblematik eller inte är delad. Flertalet studier lyfter att 
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behandlingen verkar som en skyddande faktor vid utvecklandet av problematiken (Chang et 
al., 2014; Goksoyr och Nottestad, 2008; Wilson, 2007) medan SBU (2013) påtalar att den 
vetenskapliga evidensen är för låg och att inga slutsatser gällande detta kan tas i nuläget. 
Farmakologisk behandling med centralstimulerande är dock ett kontroversiellt ämne som det 
finns ett visst motstånd till på grund av substansernas beroendepotential (SBU, 2013). Den 
ökade risken för utvecklandet av drogproblem hos personer med ADHD i kombination med 
substansernas beroendepotential har lett till att flertalet urinprovskontroller görs i samband 
med diagnostik och insättning av behandling. En sjuksköterska som arbetar på en psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning uttalar sig om att alla patienter bör ha rätt till individuell bedömning 
och ifrågasätter om huruvida detta är etiskt försvarbart eller rentutav kränkande mot patienten. 
Sjuksköterskan påtalade att hen inte fick något gehör för åsikterna på sin arbetsplats samt 
lyfte att det var svårt att föra fram åsikter som anses avvikande (Vårdförbundet, 2012).   

Överföring från barn- och ungdomsenhet till vuxenenhet upplevdes som svår och flertalet 
ungdomar rapporterade ökat behov av stöd i denna process (Cheung et al., 2015; Eklund et al., 
2016). Ungdomar efterfrågade mer support från sjukvården gällande information och 
samtalsstöd om det känslomässiga/praktiska (Eklund et al., 2016). Ungdomar beslöt sig för att 
avsluta sin behandling vid förfrågan om att överföras till vuxenenhet (Cheung et al., 2015). 
Hjälp från barn- och ungdomsenhet erbjöds till ungdomar i vissa fall där läkaren uttalat en 
önskan att följa patienten. Övergångsåldern från ungdom till vuxen är en tid då många 
patienter med ADHD väljer att avsluta sin behandling (Charach och Fernandez, 2013). 
Sjukvården ska tillhandahålla individuell planering och säkerställa patientens behov av 
trygghet i vården (SFS:821). Detta styrks i Lindgren et al. (2014) som studerat 
personcentrerad vård vid överföring från Barn- och Ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatri. 
Personcentrerad vård vid överföring och planering grundas i kompetens, erfarenhet och en 
god vårdmiljö. För att minska risken för avbrott i vården och att göra processen 
personcentrerad, ska överföringen planeras tillsammans med personal från båda enheterna, 
samt med ungdomarnas och närståendes deltagande. Vårdpersonal behöver vara medvetna om 
de samtidiga förändringarna som sker i ungdomens liv, och ha deras individuella behov samt 
mognad i åtanke vid planering. Glappet mellan barn- och ungdomsenhet och vuxenenhet 
gällande vårdkulturer bör överbyggas för att kunna säkerställa en bra överföring samt bättre 
samverkan (Lindgren et al., 2014).  

Personer med ADHD beskrivs av SBU (2013) som en sårbar och socialt utsatt grupp, vilka i 
många fall har begränsad autonomi. Främjandet av professionalitet av hälso- och sjukvården 
är av stor vikt vid vårdandet av dessa patienter och det som ska avgöra vilken hjälp som 
erbjuds är det medicinska behovet, inte samhällsstatus eller andra aspekter. Personer med 
ADHD och samtidig drogproblematik beskrivs vara en av de mest svårbehandlade och 
marginaliserade grupperna i samhället, där en av anledningarna är gruppens 
överrepresentation gällande kriminellt leverne (SBU, 2013). Främjandet av hälsa grundar sig i 
en helhetssyn av individen där sociala, psykiska och fysiska aspekter alltid bör beaktas (SSF, 
2016). Sjuksköterskan har som ansvar att bedriva evidensbaserad omvårdnad samt stå upp för 
och främja hälsa till socialt utsatta grupper i samhället (SSF, 2014). Hälso- och sjukvården är 
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bara en av de olika aktörer som är inblandade i kontakten med dessa individer och alla har ett 
stort ansvar gällande samverkan (SBU, 2013). 

Slutsatser 
 
Många ungdomar med ADHD-diagnos upplever svårigheter i vardagen. Problem i skola, hem 
och sociala interaktioner framkommer. Ungdomstiden beskrivs vara kantad av ensamhet, 
känslan av att vara avvikande och frustration i skola och hemma. Även positiva aspekter om 
ADHD lyfts, där kreativitet och utåtriktad personlighet omnämns. Åsikter, attityder samt 
avståndstagande från andra människor beskrivs ha påverkat ungdomars syn på sig själva. 
Behandling och kontakt med sjukvården var kantade av positiva och negativa upplevelser. 
Kunskapsbrist och bristande delgivning av information om tillstånd/behandling samt 
överföring till vuxenenhet framkom.  

Ungdomar med ADHD rapporterar ett stort behov av omvårdnadsrelaterade insatser och 
upplevelser av lidande, vilka ställer höga krav på kompetens hos vårdpersonal. Svårigheter i 
vardagen framkommer gällande funktion i skola och hemmiljö samt i sociala interaktioner. 
Brister i bemötande, delgivning av information och kunskap hos vårdpersonal framkommer 
vid kontakten med sjukvården. En bättre omvårdnad för dessa patienter främjar livet för den 
enskilde individen och samhället i stort.  
 

Praktiska implikationer 
 
ADHD är en diagnos som bevisats medföra lidande för den enskilde individen samt påverkan 
på samhället i stort. Ökad kompetens om diagnosen hos vårdpersonal är en viktig faktor för 
att kunna bedriva en god omvårdnad till dessa patienter. Denna litteraturstudie har belyst 
ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos, vilken påverkan diagnosen har i 
deras vardag samt upplevelser av mötet med sjukvården. Det som framkommit i studien kan 
bidra till en ökad förståelse och vetskap om ADHD samt att en tryggare kontakt med 
sjukvården främjas.   

Personer med ADHD återfinns i många fall inom kriminalvården och beroendevården. Även 
sjuksköterskor som arbetar inom dessa enheter bör få mer utbildning om ADHD och 
sambanden som forskning visar. Behovet av kunskap om beroendeproblematik är också stort 
då sjuksköterskor som arbetar med patientgruppen rapporterar osäkerhet gällande sin 
kompetens om sjukdomsproblematiken. Det framkommer att beroendevården behöver 
förbättras inom områden som tillgång till och utbildning till sjuksköterskor om 
skademinimerande insatser. Något som styrker behovet av en välfungerande beroendevård är 
samhällsutvecklingen, vilken påvisar en ökning av problematiskt drogbruk bland ungdomar 
samt en statistik gällande narkotikarelaterade dödsfall som är högre än någonsin.  
 
Då överföring till vuxenenheten beskrevs som problematisk och många valde att avbryta sin 
kontakt, diskuterar författaren möjligheter till att erbjuda patienter mer trygghet och 
kontinuitet i vården. Ett sätt att säkerställa detta kan vara erbjudandet av fortsatt vård via 
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Barn- och Ungdomspsykiatri upp till 24 års ålder. En sådan enhet återfinns i Region Örebro 
Län (Region Örebro Län, 2017). 

Ungdomarna lyfte att de var positivt inställda till fler icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder och påtalade att de ville lära sig mer om sig själva. Det framkom dock 
brister i delgivning av information gällande icke-farmakologiska insatser och författaren anser 
att detta är något som ska erbjudas från sjukvården. Även forskning gällande fler icke-
farmakologiska alternativ och insatser till patientgruppen bör främjas.  

ADHD beskrivs vara en multifaktoriell diagnos och många aktörer är involverade i 
hanterandet av patienter med diagnosen, vilka det framkommer brister i samverkan mellan. 
Författaren anser att möjligheter till bättre samverkan bör undersökas för att säkerställa att en 
god omvårdnad och ett bättre hanterande av dessa patienter främjas. Detta anser författaren 
även är en huvudfaktor för att kunna främja hälsa med ett holistiskt synsätt. Möjligheter till 
samverkan mellan skolhälsovård och/eller primärvård lyfts specifikt, med tanke på att 
förekomst av psykisk ohälsa hos förälder är vanligt och att ungdomar med ADHD beskrivs 
vara känsliga för negativ miljöpåverkan under sin uppväxt. Behov av bättre samverkan 
rapporteras även av Kriminalvården, vilka påtalar att klienter som påbörjat ADHD-utredning 
och behandling under sin fängelsevistelse behöver mer stöd från sjukvården efter frigivning. 

För att säkerställa att kunskapsutveckling sker inom yrkesprofessionen lyfts också behovet av 
bättre möjligheter till att tillgodogöra sig ny forskning inom sin yrkesprofession.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
Författaren lyfter ett behov av ökad kunskap om hur ungdomar med ADHD upplever sin 
vardag, samt ger förslag på att andra miljöer än skola och hem kan vara intressanta att 
undersöka. Då användandet av sociala medier är utbrett bland ungdomar, kan detta vara en 
aspekt som är relevant att studera gällande mående och funktion i vardagen. Mer forskning 
om hur ADHD korrelerar med olika samsjukliga tillstånd och vad som kan förhindra 
utvecklandet av dessa bör också främjas.   

Samhällsutvecklingen påvisar en ökning av psykisk ohälsa. Mötet mellan patienter med 
psykisk ohälsa och sjuksköterskan sker inom både den somatiska och psykiska delen av 
vården. För att säkerställa att även allmänsjuksköterskor känner trygghet i mötet med dessa 
patienter bör den psykiska aspekten av hälsa få mer utrymme i grundläggande 
sjuksköterskeutbildningen.  
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Översikt av analyserad litteratur 
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Syfte 

Ansats & 
Metod 

Urval & 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgran
skning 

Författa
re: 
Brinkm
an, 
W.B., 
Sherma
n, S.N., 
Zmitrov
ich, 
A.R., 
Vissche
r, M.O., 
Crosby, 
L.E. 
Phelan, 
K.J., & 
Donova
n, E.F. 

Årtal: 
2011 

Land: 
USA 

 

Upp till 90% av 
ungdomarna 
med ADHD 
diagnos har 
funktionsproble
matik, trots 
detta är det 
mindre än 
hälften som 
fortskrider med 
sin 
medicinering. 
Syftet var att få 
en detaljerad 
förståelse för 
hur ungdomar 
med ADHD 
bidrar till beslut 
gällande 
medicinsk 
behandling. 

 

Kvalitativ 
metod. 
Induktiv 
ansats. 
Semi-
strukturerad
e 
fokusgruppe
r med 
diskussioner
. 
Diskussione
rna spelades 
in och 
transkribera
des textnära. 
Transkriberi
ngen 
kodades och 
genererade 
teman. 

 

 283 ungdomar 
rekryterades 
till studien. 
Tematisk 
mättnad nåddes 
dock under 
datainsamlinge
n. 

Studiegruppen 
blev 44 
ungdomar med 
ADHD, 13-18 
år. 

 

Ungdomarna 
upplevde ett 
ökat 
ansvarstagande 
gällande 
medicineringe
n allt eftersom 
de blev äldre. 
Biverkningar 
var vanliga. 
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påverkade 
funktionen vid 
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prestationer, 
sociala 
interaktioner, 
kreativitet, 
körfunktion. 
Stor skillnad 
med/utan 
medicin. 
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Bussing
, R., 
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Ljungbe
rg, M., 
Noguchi
, K., 
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Behandling för 
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till att påbörja 
behandling vid 
ADHD och hur 
dessa 

Mixad 
metod, 
endast 
kvalitativa 
resultatet 
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inkluderats. 
Grundad 
teori som 
analysmetod

Rekrytering 
skedde via en 
longitudinell 
cohort-studie. 
148 ungdomar 
studerades, 
samt föräldrar 
och 
lärare/skolhäls
ovård. 

Behandling var 
associerat med 
positiva och 
negativa 
erfarenheter. 
Bieffekter 
nämndes. Så 
även oro inför 
läkemedelsber
oende och 
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on, G., 
& 
Garvan, 
C.W.  
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Land: 
USA 
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behandlingsber
oende. 
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re: 
Bussing
, R., 
Zima, 
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Mason, 
D.M., 
Porter, 
P.C., 
Garvan, 
C.W.  
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2010 

Land: 
USA 

 

Syftet var att 
undersöka 
perspektiv från 
föräldrar och 
ungdomar 
gällande behov 
av vård och 
attityder till 
behandling för 
ADHD. Även 
hur dessa 
upplevelser är 
relaterade till 
senaste årens 
användning av 
hjälp för 
psykisk ohälsa.  

 

Kvantitativ 
metod, 
intervjuer 
med 
frågeformul
är. 

 

Forskarna 
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, A., 
Yeung, 
E., 
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T., 
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, T., & 
dosReis, 
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sin behandling. 
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upplevelser av 
behandling, 
känslor om 
ADHD, 
attityder till 

Kvalitativ 
metod, 
induktiv 
ansats. 
Semi-
strukturerad
e intervjuer, 
QSR 
International
's NVivo 9 
användes 

12 ungdomar 
med ADHD, 
12-15 år samt 
deras föräldrar.   

 

ADHD som 
unikt 
personlighetsdr
ag, ADHD 
som ett fysiskt 
tillstånd, samt 
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alls. Fördelar 
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skolan, oro r/t 

Grad III 

 



S. 

Årtal: 
2010 

Land: 
Canada 

 

behandling med 
CS samt 
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vid analys.  

 

att 
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förändrar deras 
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Cheung, 
K. KW., 
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2015 
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Kina 
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behandlingsenh
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för vuxna är 
under 
utveckling i 
Hong Kong och 
det är 
nödvändigt att 
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detta även är 
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ungdomar med 
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var att 
undersöka 
upplevelser från 
ungdomar med 
ADHD.  

 

Kvalitativ 
metod, 
induktiv 
ansats. 
Semistruktur
erade 
intervjuer. 
Analysen 
var baserad 
på 
nyckelprinci
per tagna ur 
Grounded 
Theory.  

 

Rekrytering av 
ungdomar med 
erfarenhet av 
behandling för 
ADHD, 16+ år. 
Studiegruppen 
bestod av 40 
ungdomar, 16-
23 år.   

 

Föräldrar och 
skola var 
viktiga vid 
diagnos och 
behandling. 
ADHD 
påverkade 
skola, jobb och 
sociala 
relationer med 
familj och 
vänner. 
Medicinering 
var den mest 
använda 
behandlingen 
för ADHD i 
studiegruppen 
upplevdes ge 
bättre effekt än 
icke-
farmakologisk 
behandling.  

 

Grad II 

Författa
re: 
Dunne, 
L., & 
Moore, 
A.  

Årtal: 
2011 

Land: 

ADHD som 
tillstånd 
förklaras ofta 
kunna bli bättre 
med medicin 
och behandling. 
Problem och 
utmaningar kan 
dock kvarstå 
hos personen 

Kvalitativ 
metod, 
narrativ 
modell. 
Intervju som 
spelades in 
och 
transkribera
des. 

En ungdom 
berättar sin 
historia, från 
fem års ålder 
(då hen blev 
diagnostiserad)  

ADHD 
påverkade 
skolan, 
hemmet, 
jobbet och 
sociala 
interaktioner 
med lärare 
samt 
vänner/jämlika

Grad III 

 



England 

 

och påverka 
livet även i 
vuxen ålder.  

Syftet var att 
undersöka den 
personliga 
berättelsen av 
hur det är att 
leva med 
ADHD 

 r. Positiva och 
negativa 
aspekter av 
diagnosen 
lyftes. Så även 
drogproblem, 
ensamhet och 
att bli 
diskriminerad 
av 
lärare/jämlikar. 

 

Författa
re: 
Eklund. 
H., 
Cadman
, T., 
Findon, 
J., 
Haywar
d, H., 
Howley, 
D., 
Beecha
m, J... 
Glaser, 
K. 

Årtal: 
2016 

Land: 
England 

 

Det har forskats 
mycket om 
ADHD hos 
vuxna och 
många vuxna 
får diagnosen. 
Lite är dock 
känt om vilka 
behov 
ungdomar och 
unga vuxna 
med ADHD 
har.  
Syftet var att 
följa en grupp 
ungdomar med 
ADHD och 
undersöka deras 
behov samt 
kontakt med 
sjukvården och 
överföring till 
vuxenpsykiatrin
. 

 

Kvantitativ 
metod, 
ungdomarna 
följdes 
under en 
treårsperiod 
med hjälp av 
frågeformul
är som hade 
olika fokus.  

 

Rekrytering via 
en 
forskningsdata
bas (IMAGE) 
där alla 
ungdomar med 
ADHD, 14-24 
år gamla. 91 
ungdomar med 
ADHD-
diagnos valdes 
som 
studiegrupp, 
14-24 år. 

 

75% av 
ungdomarna 
hade inte fått 
information 
om förflyttning 
från barnenhet 
till 
vuxenenhet. 
Ca 50% av 
ungdomarna 
rapporterade 
behov av mer 
support från 
sjukvården 
gällande 
information 
och att ha 
någon att prata 
med om det 
praktiska samt 
känslomässiga 
behoven. 
Trolig 
psykiatrisk 
samsjuklighet 
rapporterades 
av 25% 
ungdomar.  

 

Grad II 

 



Författa
re: 
Ferrin, 
M., 
Ruiz-
Veguilla
, M., 
Blanc-
Betes 
M., 
Abd, 
S.A., 
Lax-
Pericall, 
T., 
Sinclair, 
M., & 
Taylor, 
E.  

Årtal: 
2012 
Land: 
England 

 

Följsamhet i 
behandling hos 
ungdomar med 
ADHD är låg.  

Syftet var att 
undersöka 
attityder och 
faktorer som 
kan påverka 
behandlingsfölj
samhet.  

 

Kvantitativ 
metod, 
deduktiv 
ansats. 
Frågeformul
är, 
deskriptiv 
statistik, 
SPSS, 
Cronbach's 
Alpha 
Coefficient 
(>0,60) 
användes för 
att mäta 
intern 
konsistens. 

 

120 ungdomar, 
12+ med 
ADHD-
diagnos 
rekryterades 
från en 
psykiatrisk 
klinik.  

 

Intern 
konsistens 
framkom 
gällande oro 
relaterat till 
nuvarande och 
framtida 
bieffekter från 
behandlingen 
(CA- 0,72), 
sjukdomsinsikt 
och behov av 
medicinsk 
behandling 
(CA-0,66). 
66% av 
ungdomarna 
rapporterade 
samsjuklighet, 
55% hade 
uppförandepro
blem, 6,6% 
drogproblem, 
24,1% hade 
problem med 
att läsa/stava,  

20,8% 
rapporterade 
ångest och 
10% avsiktligt 
självskadebete
ende 

 

Grad III 

Författa
re: 
Shattell, 
M.M., 
Bartlett, 
R., & 
Rowe, 
T. 

Årtal: 

ADHD hos barn 
och ungdomar 
beskrivs som ett 
av de största 
psykiatriska 
”problemen” i 
vår tid. Syftet 
var att 
undersöka 

Kvalitativ 
metod, 
existentiell 
fenomenolo
gisk ansats 
(fenomenolo
giska 
intervjuer) 

Studiegruppen 
rekryterades 
via ett kontor 
som handhar 
ärenden om 
funktionsprobl
ematik. 
Studiegruppen 
bestod av 16 

Deltagarna 
lyfte känslor 
av att vara 
annorlunda, 
missförstånd 
och 
problematik i 
all kontext som 
studerats. Att 

Grad II 

 



2008 

Land: 
USA 

 

upplevelsen av 
ADHD under 
barndom/ungdo
msår inom 
kontexterna 
hem, skola och 
vänskapsrelatio
ner. 

 

ungdomar, 18-
25 år. 

 

komma 
överens med 
vänner och 
föräldrar samt 
ensamhet var 
återkommande 
teman.   

 

Författa
re: 
William
son, P, 
Koro-
Ljungbe
rg, 
M.E., & 
Bussing
, R.  

Årtal: 
2009 

Land: 
USA 

 

Ungdomstiden 
beskrivs som en 
utvecklingsperi
od där 
svårighetsgrade
n på de 
psykiska 
problem 
personer med 
ADHD har, kan 
förändras.  

Syftet var att 
undersöka 
delade kritiska 
händelser som 
var relaterade 
till 
hjälpsökande, 
hos ungdomar, 
mödrar och 
lärare. 

 

Kvalitativ 
metod, 
induktiv 
ansats. De 
som deltog i 
studien fick 
telefoner 
och ringde 
in till en 
telefonsvara
re varje 
gång det 
hänt något 
kritiskt.  

 

Rekrytering 
skedde via en 
longitudinell 
cohort-studie, 
där 8 
ungdomar med 
ADHD, deras 
mödrar och en 
utvald lärare 
valdes som 
studiegrupp. 

 

Fysisk 
aggression och 
problematik 
relaterat till 
droger, skola, 
inlärning, 
sömn samt 
minne 
framkom. Så 
även 
självskadebete
enden och 
svårigheter 
med sociala 
relationer. 

 

Grad III 

 

 

 

 



Bilaga III 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av Institutionen för 
hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, 
C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Beskrivning av studien Forskningsmetod 
Kontrollgrupp/-er ……………………………………………………………………………... 
Patientkaraktäristika  
Antal 
Ålder 
Man/kvinna 
 
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
 
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej   
Representativt urval?  Ja  Nej   
  
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Likvärdiga grupper vid start? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

 
Blindning av patienter? 

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
Ej relevant 

Blindning av vårdare? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Blindning av forskare? 
 

Ja  Nej   Vet ej Ej relevant 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja  Nej  Vet ej   
Bortfallsstorleken beskriven? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Adekvat statistisk metod? Ja  Nej   Vet ej  
Etiskt resonemang? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Är instrumenten valida? Ja  Nej  Vet ej   
Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Vet ej   
Är resultatet generaliserbart?  
 

Ja  Nej   Vet ej  

Huvudfynd  
Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?) 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng. Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)   grad II (70-79%)   grad III (60-69%)   

 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
   angivet  

 

 



Bilaga IV 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 
 
Urval 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  
  
-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  
-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till  
-Teoretisk referensram?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 
 

 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  
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