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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilken karakteriseras av hyperaktivitet, 

impulsivitet samt bristande uppmärksamhet. Mötet i vården är en utgångspunkt vilken ger 

både vårdgivaren och patienten en möjlighet till ömsesidig förståelse och samarbete - en 

essentiell del av omvårdnaden som kan individanpassas och förbättras. För att mötet för 

personer med funktionsnedsättning inte ska bli lidande krävs förståelse från vårdgivarens 

sida. Omfattande forskning kring ADHD finns ur medicinskt perspektiv. Studier om 

patientupplevelser kring mötet i den psykiatriska vården finns dock endast i fåtal. 

  

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur vuxna med ADHD upplever mötet med psykiatrin. 

 

Metod  
 

Allmän litteraturstudie. Efter att en vetenskaplig kvalitetsbedömning utförts inkluderades 

16 vetenskapliga artiklar. Artiklarna tabellerades sedan i en matris. 

  

Resultat 
 

I arbetet utkristalliserades tre huvudteman; Relationen till vårdgivaren, Ouppfyllda behov, 

och Information och kunskap.  

 

Personer med ADHD:s upplevelse av mötet med psykiatrin präglas av vårdgivares 

okunskap och fördomar, bristande kommunikation, samt svårigheter i tillgången till vård. 

Vidare upplevdes uppföljning av vården som bristfällig, vilket gav en otrygghetskänsla 

samt osäkerhet kring framtida vårdkontakt. 

  

Slutsats 
 

Ett lyckat möte med vuxna personer med ADHD kan vara avgörande för vårdkontakten. Få 

sökte vård trots omfattande behov av stöd, och mötet med psykiatrin visade på 

förbättringspotential då många kände sig avvisade och misstrodda. Stor 

förbättringspotential påvisades gällande vårdpersonalens kunskap om hur tillståndet yttrar 

sig i vuxenlivet. 

 

Nyckelord: ADHD, Information, Kommunikation, Mötet, Vuxna 
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INLEDNING 

I detta arbete behandlar vi hur vuxna personer med ADHD upplever mötet med vården, då 

vi genom den verksamhetsförlagda utbildningen observerat hinder för effektiv 

kommunikation i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. Forskning har tidigare visat på 

att patientgruppen känner sig diskriminerade av vården (Statens beredning för medicinsk 

utredning [SBU], 2013), samt en okunskap kring tillståndet (Kooij et al., 2010). Mötet 

mellan vuxna med ADHD och vården ur patientperspektiv är dock till stora delar 

outforskat. Då kännedom om patientupplevelsen är central för utformandet av en 

individanpassad vård, ämnar vi undersöka just denna. 

 

BAKGRUND 

ADHD hos vuxna 

Förkortningen ADHD står för Attention deficit hyperactivity disorder, en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning med debut i barndomen vilken ofta har stor inverkan på det dagliga 

livet. Uppskattad prevalens hos den vuxna befolkningen i Sverige samt internationellt 

varierar beroende på undersökning, men ligger oftast mellan två och fem procent (Kooij et 

al., 2010; Simon, Czobor, Balint, Meszaros & Bitter, 2009; SBU, 2013). Socialstyrelsen 

(2007) definierar funktionsnedsättning som permanenta eller övergående nedsättningar av 

den fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsförmågan. Funktionsnedsättningarna vid 

ADHD tenderar kvarstå i hög grad även i vuxen ålder (Brown, 2008; Kessler et al., 2010). 

 

Kärnsymtomen utgörs av impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet (American 

Psychiatric Association, 2013). Hyperaktiviteten hos vuxna tenderar ta sig formen av inre 

rastlöshet och oförmåga till avslappning, varför längre stunder av stillasittande utan rörelse 

kan vara svårt (Kooij et al., 2010). Nedsatt tålamod och snabbt byte mellan aktiviteter är 

två tecken på impulsivitet, och ouppmärksamhet kan ta formen av desorganisation, 

svårigheter med tidspassning, distraktabilitet och stresskänslighet (Kooij et al., 2010). 

Symtombilden riskerar i stor utsträckning att påverka delaktigheten i den egna vården om 

vårdgivaren inte har behövd kunskapsbas och verktyg för att på ett bra sätt bemöta 

personer med ADHD (SBU, 2013). 

 

Behandlingens betydelse 

I en litteraturöversikt vilken omfattar psykosociala behandlingsmetoder för ADHD 

framhålls lågt självförtroende och självkänsla som vanligt förekommande hos 

patientgruppen innan behandling (Murphy, 2005). Brist på hoppfullhet inför framtiden, 

samt ovetande om att svårigheterna inte är på grund av beteendeproblem, gör det mindre 

sannolikt att de fortlöper med sin behandling (Murphy, 2005). Många vuxna med ADHD 

har inte lärt sig strategier för hantering av tillståndet, och kan därför behöva hjälp med 

understödjande former av vård, i grupp eller individuellt (Kooij et al., 2010). Icke-

behandling av tillståndet kan innebära att patienten inte får möjlighet till lösning av 

funktionella och psykosociala nedsättningar på personlig, professionell och relationell nivå 

(Kooij et al. 2010).  
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Enligt Socialstyrelsen (2014) och SBU (2013) samt flera internationella forskare bör 

behandling av ADHD ske multimodalt, det vill säga en kombination av psykosociala och 

pedagogiska insatser, samt farmakologisk behandling om behov föreligger (Kooij et al., 

2010; Murphy, 2005). Icke-farmakologiska behandlingsalternativ innefattas exempelvis av 

gruppterapi, datorprogram för träning av arbetsminnet, och kognitiv beteendeterapi 

(Murphy, 2005; SBU, 2013). 

 

Mötet 

Centralt i all vård och omvårdnad är mötet. Relationen vilken uppstår mellan vårdgivare 

och vårdtagare är en viktig faktor för omvårdnadens resultat (Anoosheh, Zarkhah, 

Faghihzadeh & Vaismoradi, 2009; SBU, 2006). I detta arbete används Svensk 

sjuksköterskeförenings [SSF] (2016, s. 7) definition av mötet: “ett tillfälle där verkligheten 

kan delas och förstås om ömsesidig öppenhet finns”. 

 

Mötet kan ha en positiv effekt på patienters välmående och delaktighet i den egna vården 

(Hallrup, 2014; Petri & Berthelsen, 2015). Att i mötet inbringa hopp från vårdgivarens sida 

är enligt Murphy (2005) betydelsefullt, då detta stärker etablerandet av partnerskapet vilket 

är en utgångspunkt för arbetet med symtomkontroll av tillståndet. SSF (2016) understryker 

vikten av att vårdpersonalen reflekterar kring den asymmetriska maktfördelning som 

föreligger i mötet med patienten, liksom den egna inställningen till ett ömsesidigt 

partnerskap. Vårdpersonalens inställning är enligt SBU (2013) en riskfaktor för minskad 

möjlighet till patientdelaktighet hos patientgruppen. Kunskap om tillståndet behövs för ett 

bra bemötande av personer med ADHD (SBU, 2013). Om ömsesidighet och respekt inte 

finns kan det leda till underminering av känsla av kontroll, och istället skapa en 

otrygghetskänsla (Hallrup, 2014). Goda kunskaper i kommunikation hos vårdgivaren, vilka 

kombineras med uppmuntran, öppnar upp för möjlighet till ökad patientdelaktighet och 

diskussion i och kring den egna vården (Haskard Zolnierek & DiMatteo, 2009). 

 

Kommunikation 

Björn, Rosengren, Ulfstrand, Helander och Sigurd (u.å.) definierar kommunikation som ett 

ömsesidigt utbyte – ett primärt behov hos människan vilket är grundläggande för psykisk, 

social och kulturell utveckling. Kommunikation kan förstås som ett verktyg för att uppnå 

god omvårdnad (Haskard Zolnierek & DiMatteo, 2009). När behovet av ömsesidighet och 

mänsklig kontakt tillgodoses ges en ökad känsla av trygghet, säkerhet och förståelse 

(Olofsson & Norberg, 2001). 

 

I omvårdnadsteoretikern Imogene Kings teori Goal of Attainment and Transaction, vilken 

kan översättas till Teorin om Måluppfyllelse och Transaktion, ligger fokus på den 

interpersonella relationen vilken vårdgivaren skapar med vårdtagaren (King, 2005). 

Interaktionen, vilken mötet består av, är enligt King en del i ett interpersonellt system som 

innefattas av en transaktionsprocess om fyra delar: perception, kommunikation, 

interaktion, och transaktion (King, 2007). Dessa delar beskriver hur sjuksköterskan och 

patienten kommunicerar och interagerar, men är aktuell och användbar för all 

vårdpersonal. Kings (2007) teori ger kunskap om hur interaktioner mellan 

sjukvårdspersonal och patient kan se ut, vilket underlättar utformandet av tillämpbara 

metoder för väl fungerande kommunikation.  
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I samhället ställs det idag högre krav på individens kognitiva förmåga i många 

samhällsfunktioner, bland annat kring kommunikation och informationsteknik (Statens 

medicinsk-etiska råd [SMER], 2015). Vuxna med ADHD vilka har hög symtomnivå av 

ouppmärksamhet uppvisar svårigheter i förmåga att ta konversationspartnerns perspektiv 

(Nilsen, Mewhort Buist, Gillis & Fugelsang, 2013), en förmåga vilken enligt Salomone, 

Fleming, Bramham, OConnell och Robertson (2016) är nödvändig för effektiv 

kommunikation. Detta kräver dock en välfungerade exekutiv funktion, vilken personer 

med ADHD har en funktionsmässig nedsättning i (Salomone et al., 2016). En nedsatt 

förmåga till perspektivtagande skulle kunna leda till högre utsträckning av missförstånd för 

personer med ADHD jämfört med personer utan (Nilsen et al., 2013). 

 

International Council of Nurses (2014) framhåller att ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden är att patienterna ska få adekvat och tillräcklig information i samband med 

vården. I mötet med personer med ADHD är anpassning av information ofta nödvändig 

(Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen (2016) framhåller vidare konkreta förslag på saker 

att tänka på i mötet med personer med ADHD för underlättande av informationshantering 

hos patientgruppen. Förslagen innefattar exempelvis en presentation av den egna rollen, 

kort och tydlig information och att tala om vilken tidsram mötet har (Socialstyrelsen, 

2016). Att individanpassa given information är i linje med Kings (2007) omvårdnadsteori, i 

vilken det framhålls att sjuksköterskan har huvudansvaret i att ge tillräcklig information till 

patienten för möjliggörande av informerat samtycke, och även att patientens och 

vårdpersonalens mål är samstämmiga.  

 

Vårdmiljöns betydelse 

 

I begreppet vårdmiljö kan två delar urskiljas, dels den fysiska miljön och dels den 

psykosociala miljön (Sloan Devlin & Arneill, 2003; Petri & Berthelsen, 2015). Miljöerna 

kan via anpassning utefter patientens behov bidra till ett mer lyckat vårdresultat (Sloan 

Devlin & Arneill, 2003; Petri & Berthelsen, 2015). Den psykosociala miljön innefattar 

exempelvis personalens bemötande, likväl personens upplevda trygghet, vilken påverkar 

välmåendet (Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013). Samtalet påverkas beroende på i 

vilket sammanhang det hålls (Anoosheh et al., 2009), varför miljön behöver tas i beaktning 

i samtalet. 

 

Problemformulering  

Mötet är utgångspunkten i behandlingen av vuxna med ADHD, i vilket förutsättningar för 

en positiv relation mellan vårdpersonal och patient skapas. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi observerat hur bristande anpassning av kommunikationen i mötet med 

patientgruppen lett till information som hamnat mellan stolarna och inte kunnat mottas av 

patienten. Kooij et al. (2010) framhåller brist på utbildning av vårdpersonal gällande 

funktionsnedsättningen ADHD hos vuxna som ett problem. Något som har direkt inverkan 

på patientens upplevelse av vården. Mycket forskning finns om ADHD, SBU (2013) 

påvisar dock ett behov för mer forskning gällande upplevelsen av vården från 

patientperspektiv. Förståelse för patientupplevelsen är en förutsättning för att kunna 

utforma den psykiatriska vården efter patientens egna behov. Vuxna har rätten att avsäga 

sig vård om samarbetet inte upplevs positivt, vilket gör upplevelsen till en viktig faktor för 

fortsatt vård. Sammantaget motiverar detta behovet för en överblick av aktuell forskning 

gällande hur vuxna med ADHD upplever mötet med psykiatrin.
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SYFTE   

Syftet var att beskriva hur vuxna personer med ADHD upplever mötet med psykiatrin vid 

vårdkontakt relaterat till funktionsnedsättningen. 

 

METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod för att överblicka forskningsläget och skapa en grund 

för vidare studier inom ämnesområdet, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). 

Genom granskning av det aktuella forskningsunderlaget ämnade vi få en sammanställd bild 

av hur personer med ADHD upplever mötet med vården. Litteraturöversikter ger en 

lättöverskådlig bild av forskningsläget, vilket enligt med Rosén (2012) möjliggör enklare 

värdering av tillgänglig kunskap. Litteraturöversikten i arbetet klassificeras som allmän, då 

tidsbegränsningen på kandidatuppsatser sällan tillåter systematisk genomgång av 

tillgänglig forskning, vilket beskrivs av Forsberg och Wengström (2015). Vi valde att göra 

en allmän litteraturöversikt för att skapa en grund för vidare studier, i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2015). 

 

Urval  

Inklusionskriterier för arbetet innefattade artiklar skrivna på svenska eller engelska, vars 

studiepersoner hade fastställd alternativt misstänkt ADHD. För ökad vetenskaplig kvalitet 

skulle studierna vara vetenskapliga originalartiklar, samt vara peer reviewed. Peer 

reviewed innebär att sakkunniga inom ämnet har granskat artiklarna innan publicering 

(Polit & Beck, 2016[2017]). Inkluderade artiklar skulle ha forskningsetiska överväganden 

beskrivna samt tillämpade, något Forsberg och Wengström (2015) framhåller som viktigt. 

 

Studier vars deltagare endast bestod av barn exkluderades, då syftet var att beskriva den 

vuxna personens upplevelse. Vuxna personer definierades i arbetet som personer över 18 

år. Tidsintervall för publiceringsår sattes till de senaste tio åren; 2007-2016. Artiklar vilka 

publicerats innan 2007 exkluderades då det ständigt tillkommer ny forskning på området. 

Artiklar vilka bedömdes ha låg kvalitet och relevans exkluderades. Då patienter kommer i 

kontakt med flera olika yrkesgrupper i psykiatrin valde vi att inte avgränsa till upplevelsen 

av mötet med endast sjuksköterskan, detta för att minimera bortfall av syftesrelevanta 

artiklar. Valet föll därför på upplevelsen av mötet med all vårdpersonal. I databaser där 

möjlighet fanns valdes artiklar med tillgängligt abstract som inklusionskriterie. Artiklar 

irrelevanta för arbetets syfte kunde på detta sätt sållas bort i tidigt skede. Alternativet fanns 

i Cinahl complete samt PubMed. 

 

Datainsamling  

Initialt gjordes en bred sökning i flertalet databaser. Arbetets syfte och bärande begrepp 

grundar sig i omvårdnadsvetenskapen, databaser innehållandes artiklar relaterade till 

omvårdnad var således önskvärda. Valet föll på databaserna PubMed, Cinahl complete, 

samt PsycINFO då de enligt Forsberg och Wengström (2015) har en 

omvårdnadsvetenskaplig koppling. 
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Sökord valdes genom att plocka ut syftesrelevanta begrepp. Bland begreppen fanns: 

ADHD, patient, kommunikation, omvårdnad och upplevelse. Vidare översattes begreppen 

med hjälp av Medical Subject Headings (MeSH) - specifika sökord vilka används vid 

sökning i databaser. Vi använde oss även av Svensk MeSH (u.å.) sammanfattning av olika 

termer för upplevelse och bemötande, liksom funktionen för bredare och smalare termer. 

MeSH är utformat efter PubMed (NCBI, u.å.), men kan användas i de flesta databaser. 

Vissa begrepp byttes dock ut mot, för vald databas, likvärdiga sökord. Booelska operatorer 

användes för avgränsning och vidgning av sökningarna. Operatorerna som användes 

möjliggjorde exkludering (NOT) och inkludering (AND). Exempelvis användes Cinahl 

Headings i Cinahl complete, vilket för ADHD gav söktermen Attention deficit 

hyperactivity disorder. Vidare kombinerades den ytterligare söktermer, bland annat: 

Patient experience, access to health care, patient satisfaction, communication, substance, 

patient empowerment. Se Tabell 1 för sökorden i resterande databaser. Även 

kompletterande fritextsökningar utfördes, liksom manuella sökningar. Totalt inkluderades 

15 vetenskapliga originalartiklar. 

 

Tabell 1. Sökresultat databaser      

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

27-10-16 

(Attention deficit 

disorder with 

hyperactivity 

[MeSH Terms]) 

AND patient 

experience  

49 15 10 4 

PubMed 

27-10-16 

(Attention deficit 

disorder with 

hyperactivity 

[MeSH Terms]) 

AND access to 

health care 

[MeSH Terms] 

14 3 3 1 

PubMed 

27-10-16 

(Attention deficit 

disorder with 

hyperactivity 

[MAJR]) AND 

(Patient 

Satisfaction)  

27 4 2 1 
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Cinahl 

complete 

3-11-16 

(Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder) AND 

(nurse) 

18 5 3 1 

Cinahl 

complete 

3-11-16 

(Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder) AND 

(experience) 

55 15 8 1 

PsychINFO 

3-11-16 

(Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder) AND 

(Mental health 

services) 

113 7 5 1 

PsychINFO 

3-11-16 

(Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder) AND 

(Patient) AND 

(experience) 

68 10 6 2 

Totalt  384 59 37 11 

 

Manuell sökning 

 

Utförande av manuell sökning skedde uteslutande genom referenslistor till de artiklar vi 

inkluderat via sökning i databaser. Sökningen resulterade i fyra inkluderade artiklar. 

Metoden stöds av Polit och Beck (2016[2017]). 

 

Databearbetning 

Artiklarnas kvalitet bedömdes i första skedet med hjälp av bedömningsunderlaget för 

vetenskaplig klassificering från Sophiahemmet, modifierat utefter Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet enligt bedömningsunderlaget innefattade kritik mot hur data har 

tolkats, tillförlitlighet i resultatet, hur väl arbetsprocessen beskrivits, samt kritik till 

metodval. 
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För säkerställande av att vår egen uppfattning inte färgar kvalitetsbedömningen av 

artiklarna gjordes bedömningar enskilt och diskuterades sedan tillsammans. I enlighet med 

Larsson (2005) diskuterades artiklarnas metoder för att kunna avgöra hur artikelförfattarna 

gått tillväga, vilket är ett krav vid kvalitetsbedömning. Enligt Larsson (2005) höjs en 

studies kvalité då relationen mellan insamlad information och författarens tolkning 

klargörs, med så få motsättningar som möjligt. Larsson (2005) understryker vidare hur 

metoder i sig inte är neutrala, då olika ansatser ger resultat beroende på metodens specifika 

perspektiv. 

 

Efter nådd konsensus sammanfattades studiernas trovärdighet och relevans som antingen 

hög, medel eller låg, i enlighet med Willman och Stoltz (2012). Artiklar vilka efter 

granskning i fulltext bedömdes ha låg kvalitet och relevans exkluderades för styrkande av 

tillförlitligheten i resultatet. 

 

Dataanalys  

Identifierade artiklar lästes noggrant av oss och oberoende av varandra, ett arbetssätt 

Willman och Stoltz (2012) rekommenderar. Beskrivande begrepp av upplevelse hos 

studiedeltagarna eftersöktes, vilka noterades skriftligen för framtida diskussion. Utvald 

data ur artiklarna skulle i enlighet med Willman och Stoltz (2012) vara relevant och svara 

väl mot syftet. Noteringarna lades in i dokument frånskilda varandra.  

 

För sammanställning av materialet användes tematisk analys, vilket inbegrep identifiering 

av mönster och olikheter i inkluderade artiklar, beskrivet av Polit och Beck (2016[2017]). 

Analysmetoden syftar till identifiering av teman relevanta för studien (Polit & Beck, 

2016[2017]). Flertalet teman uppkom vid analysen. I detta skede förde vi en gemensam 

diskussion gällande den utvalda datan och huruvida den kunnat tolkas på olika sätt, bland 

annat sågs formuleringar och textsammanhang över, i linje med Polit och Beck 

(2016[2017]). Då det inte fanns möjlighet att fortskrida med samtliga teman valdes de ut 

vilka bedömdes vara av betydelse för vidare diskussion. Slutligen nåddes konsensus 

gällande tre slutgiltiga huvudteman för resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Ett inklusionskrav för arbetet var att artiklar vilka inkluderas i arbetet skulle ha beskrivna 

samt tillämpat forskningsetiska överväganden, något Forsberg och Wengström (2015) 

framhåller som viktigt. Detta för säkerställande av att studiedeltagare behandlats på ett 

etiskt försvarbart sätt, i linje med God forskningssed av Vetenskapsrådet (2011) samt Polit 

och Beck (2016[2017]). Helgesson (2006) beskriver hur forskningsetiken sträcker sig över 

likväl forskningen i sig, som de konsekvenser som kan medfölja för deltagarna i studien. 

Således krävs självinsikt och analytisk förmåga ur ett forskningsetiskt perspektiv. Under 

arbetsprocessen avsattes tid för kontinuerlig reflektion kring egna föreställningar och 

ståndpunkter vilka skulle kunna påverka resultatet. Aktiv reflektion bidrar till minimering 

av risken för färgat resultat (Kjellström, 2012). Detta gjordes enskilt samt gemensamt 

genom granskning och diskussion av tolkningar av text, formuleringar och sammanhang. 

Polit och Beck (2016[2017]) beskriver självreflektion som ett användbart verktyg för 

kvalitetshöjning av en studie.  
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Vi ämnade således redovisa artiklar vars innehåll inte överensstämde med vår egen 

uppfattning, vilket både Forsberg och Wengström (2015) och Polit och Beck (2016[2017]) 

framhåller som viktigt för ökad trovärdighet av arbetets resultat.  

 

Bakgrunden till vårt arbete var observerade kommunikationsproblem i vår 

verksamhetsförlagda utbildning mellan personer med ADHD och sjukvårdspersonal vilket 

lett till en bristande vårdrelation. Diskussioner under arbetet kretsade kring huruvida dessa 

upplevelser var generella för alla liknande möten, samt runt risken för inkludering av 

artiklar vilka endast belyser problematiska möten. Konsensus blev slutligen att artiklar av 

positiva respektive negativa positiva erfarenheter skulle inkluderas i arbetet. 

 

Fördelar för samhälle och individ skulle överväga eventuella nackdelar som deltagande i 

studierna kunnat ge, i linje med Polit och Beck (2016[2017]).  
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RESULTAT  

Vid granskning av de utvalda artiklarna framkom tre huvudteman: Relationen till 

vårdgivaren; Information och kunskap; och Ouppfyllda behov. 12 artiklar var utformade 

enligt kvalitativ metod och tre artiklar hade kvantitativ ansats, studierna publicerades 

mellan 2007 och 2016. 

 

Relationen till vårdgivaren 

Pitts, Mangle och Asherson (2015) påvisade frustration hos patienter relaterat till lång tid 

och många läkarbesök innan fastställd diagnos. Deltagarna i studien av Swift et al. (2013) 

hade erfarenhet av många olika läkare, vilket hade negativ inverkan på upplevelsen. 

Matheson et al. (2013) beskrev vägen till adekvat vård som svårnavigerad och fylld med 

motstånd. I studien av Cheung et al. (2015) upplevde studiedeltagarna relationen till 

läkaren som acceptabel överlag, men vissa hade inga specifika intryck då de träffade olika 

läkare vid vårdtillfällena. Över hälften av deltagarna i studien av Swift et al. (2013) 

beskrev relationen till, samt egenskaperna hos, vårdgivaren som direkt avgörande för 

upplevelsen av överföringen mellan barn- och vuxenpsykiatrin. I en studie av Sandell, 

Kjellberg och Taylor (2013) beskrev deltagarna upplevelsen av att ha blivit behandlad med 

respekt av det multimodala teamet som värdefullt. Bramham et al. (2009) påvisade hur 

mötet mellan vårdpersonal och patient kan förbättra kunskap om det egna tillståndet likväl 

som välmående, i denna studie i form av kognitiv beteendeterapi. 

 

Swift et al. (2013) påvisade att vårdgivare vilka inte upplevdes lyssna eller ge adekvat vård 

upplevdes negativt av deltagarna, vilket ledde till avbruten vårdkontakt eller önskan om ny 

vårdgivare. I två av studierna beskrevs känslor av att ha blivit bortviftad och avvisad av 

vården efter patienten fått diagnos (Hansson Halleröd, Anckarsäter, Råstam & Hansson 

Scherman, 2015; Swift et al., 2013). Solberg, Haavik och Halmoy (2015) visade att mindre 

än hälften var nöjda eller mycket nöjda med den mottagna vården. Matheson et al. (2013) 

påvisade bristande förtroende för sjukvården, vilket i synnerhet gällde övergången mellan 

ungdoms-, och vuxenverksamhet, där studiedeltagarna beskrev en misstro gentemot 

vuxenpsykiatrin (Cheung et al., 2015; Swift et al., 2013). Misstro hos patienten har visat 

sig leda till minskad samarbetsvilja från patientens sida (Matheson et al., 2013; Swift et al., 

2013). 

 

Skepsis från sjukvårdens sida var återkommande som tema i flertalet artiklar. I tre artiklar 

beskrevs motstånd till diagnosens validitet och funktionsnedsättningens existens (Hansson 

Halleröd et al., 2015; Matheson et al., 2013; Pitts et al., 2015). I studien av Sandell et al. 

(2013), vilken undersökte upplevelsen av att delta i diagnosticeringsprocessen, framkom 

misstro till vården som konsekvens av vårdpersonalens skepsis. Pitts et al. (2015) och 

Brod, Pohlman, Lasser och Hodgkins (2012) redovisade svårigheter att få tillgång till 

neuropsykiatrisk utredning delvis upplevdes bero på kunskapsbrist. Antalet personer med 

odiagnosticerad ADHD som söker vård var låg enligt Dakwar et al. (2014). 

  

Ouppfyllda behov 

De personer vilka diagnosticerades som barn hade större tillgång till psykosociala 

behandlingsmetoder i barnpsykiatrin, något som ofta upphörde vid övergången till 

vuxenverksamheten (Cheung et al., 2015; Matheson et al., 2013). En önskan om att ha 

diagnostiserats tidigare i livet framkom i två studier (Brod et al. 2012; Young, Bramham, 
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Gray & Rose, 2008a)  Schrevel, Dedding, van Aken och Broerse (2016) samt Pitts et al. 

(2015) framhöll att vårdens beredskap för bemöta vuxna med ADHD på ett bra sätt var låg. 

Även skillnader i vårdbehov påvisades av Pitts et al. (2015). Personer med ADHD hade en 

högre andel personer med samsjuklighet än personer utan ADHD, bland annat innefattande 

depression och sömnsvårigheter (Pitts et al., 2015). Vidare påvisade Pitts et al. (2015) att 

personer med ADHD beskrev psykologisk stress och ekonomiska problem i högre 

utsträckning än personer utan.  

 

Fler icke-farmakologiska behandlingsmetoder efterfrågades (Cheung et al., 2015; 

Matheson et al., 2013; Solberg et al., 2015). I studien av Young et al. (2008a) framhölls att 

farmakologisk behandling inte var tillräckligt för att överkomma svårigheter relaterat till 

diagnosen. I två av studierna betonades att vården borde ha tillhandahållit mer holistiska 

behandlingsprogram (Cheung et al., 2015; Matheson et al., 2013). I deltagarna i studien av 

Bramham et al. (2009) vilka inte fick kognitiv beteendeterapi sågs mindre ökning av 

självförtroendet i jämförelse med deltagarna som fick terapi. Enligt Schrevel et al. (2016) 

behövs behandlingsstrategier vilka integrerar den sociala omgivningen. Deltagarna i 

Matheson et al. (2013) beskrev behov av enklare tillgång till vård, exempelvis uppföljning 

via telefon, då det var lätt för deltagarna att missa vårdtider. Brist på stöd ledde till nedsatt 

hanteringsförmåga av sitt tillstånd, enligt Matheson et al. (2013). 

 

I flertalet studier beskrevs avsaknaden av multimodalitet som en negativ faktor i mötet 

med vården (Cheung et al., 2015; Hansson Halleröd et al., 2015; Sandell et al., 2013; 

Young, Gray & Bramham, 2008b). Bramham et al. (2009) emfaserar vikten av multimodal 

behandling. Eklund et al. (2016) beskrev hur nedsatt funktionsförmåga kan resultera i 

svårigheter med hantering av tid och bokade besök, vilket skulle leda till avbruten kontakt 

med hälso- och sjukvården. Singh et al. (2010) framhöll egenskaperna tålamod och 

flexibilitet som önskvärda hos vårdgivaren då dessa bidrog till ökning av patientens 

engagemang och samarbetsvilja.  

 

Majoriteten av deltagarna i studien av Brod et al. (2012), och en del av deltagarna i 

Matheson et al. (2013) samt Solberg et al. (2015) rapporterade bristfällig följsamhet till sin 

farmakologiska behandling och beskrev användande av medicin enligt egna behov utifrån 

symtombild. Den bristande följsamheten beskrevs av Matheson et al. (2013) bero på brist 

på stöd och guidning. Få deltagare i studien av Solberg et al. (2015) hade blivit erbjudna 

några andra behandlingsalternativ än farmakologisk behandling. 

  

Brist på information och kunskap 

Flertalet studier påvisade bristfällig, och i vissa fall total avsaknad av, information från 

vårdpersonal gällande övergången mellan barn- och vuxenverksamhet (Eklund et al., 2016; 

Matheson et al., 2013; Swift et al., 2013). Erhållande av diagnos, särskilt i kombination 

med god information, resulterade i lättnad och trygghet för patienten (Young et al., 2008a; 

Young et al., 2008b; Hansson Halleröd et al., 2015). Deltagarna i Cheung et al. (2015) 

önskade bättre förklaringar gällande diagnosen samt behandling av 

funktionsnedsättningen, och menade att det hade hjälpt dem att förstå sig själva bättre, och 

endast en tredjedel av deltagarna i studien av Solberg et al. (2015) var nöjda med 

information om behandlingsalternativ. Solberg et al. (2015) visade på ett starkt samband 

mellan erhållen information om tillståndet och hur nöjd deltagarna var med vården. 
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Kvalitén på samarbetet mellan vården och patienten var enligt Swift et al. (2013) beroende 

av vårdpersonalens kunskap och inställning till diagnosen. I mötet med vårdpersonalen 

upplevde patienter likväl fördomar som okunnighet gällande ADHD (Hansson Halleröd et 

al., 2015). Svårigheter i tillgång till neuropsykiatrisk utredning och diagnos skulle enligt 

Pitts et al. (2015) kunna bero på kunskapsbrist om att tillståndet fortsätter in i vuxenlivet. 

Vidare framhölls ett behov av utbildning av personal om ADHD i vuxenlivet (Pitts et al., 

2015). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

I arbetet undersöktes upplevelsen av mötet med psykiatrin hos vuxna med ADHD. 

Resultatet visar klart att negativa erfarenheter dominerade, med stora omötta vårdbehov 

som följd.  

 

Trots patientgruppens omfattade behov av stöd var vårdens beredskap för att ta emot och 

bemöta vuxna med ADHD låg, vilket även framkom i bakgrunden av SBU (2013). Även 

andelen vårdsökande var låg, vilket vi tror delvis beror på den samhälleliga synen på 

psykiatriska tillstånd. Det blossar emellanåt upp en ofta tydligt polariserad debatt i media 

gällande ADHD:s och diagnosens existens. Motståndarsidan artikulerar att diagnosen är ett 

försök till sjukliggörande av normala svårigheter, och ofta kretsar debatten kring de 

centralstimulerande läkemedel vilka rekommenderas vid tillståndet. Det hårda 

debattklimatet drabbar sannolikt personer med ADHD, vilka kanske drar slutsatsen att alla 

i samhället har en negativ inställning till diagnosen, och därför drar sig för att söka vård. 

En annan faktor för det låga antalet som söker vård skulle kunna vara bristande kunskap 

hos vårdpersonal gällande hur tillståndet yttrar sig i vuxenlivet, vilket flera studier i 

resultatet framhöll. ADHD har länge setts som unikt för barnåren, nyare forskning visar 

dock på att tillståndet fortlöper in i vuxenlivet i hög grad (Brown, 2008). Antalet individer 

som söker vård lär påverkas negativt om inte denna nya kunskap implementeras i 

verksamheter vilka behandlar patientgruppen. Kunskapens roll understryks även av 

Socialstyrelsen (2013) vilka betonar vikten av bemötande utifrån 

funktionshinderperspektiv.  

 

Ålder visade sig även vara den huvudsakliga predikatorn för vårdsökande snarare än 

symtombild. Sjunkande sannolikhet för hjälpsökande i takt med ökad ålder skulle kunna 

bero på ackumulering av negativa vårderfarenheter och omötta behov. En annan faktor 

skulle kunna vara en högre hanteringsförmåga av tillståndet, alternativt regress av för 

individen problematiska symtom. De flertal studier vilka visar på låg livskvalitet hos vuxna 

med ADHD talar dock emot detta (Bueno et al., 2015; Lensing, Zeiner, Sandvik, & 

Opjordsmoen, 2015). 

 

Multimodalitet visade sig ha positiv inverkan på upplevelsen av mötet, vilket även ingår i 

riktlinjerna från Socialstyrelsen (2014) om stöd till personer med ADHD. Mot bakgrund av 

patientgruppens stora behov av just stöd, vilket framhålls i bakgrunden (Kooij et al., 2010; 

Murphy, 2005), tror vi att en vård där flera yrkesgrupper behövs om behandlingen av 

vuxna med ADHD ska vara ändamålsenlig och möta föreliggande behov. I flertalet studier 

framkom dock avsaknad av multimodalitet som vanligt, i vilka samtliga deltagare hade en 

önskan om dess integrering i behandlingen. Omötta behov skulle av patienten kunna ses 

som en brist i vårdens bemötande. Siouta et al. (2016) understryker bemötandets betydelse 

för patientens delaktighet (Siouta et al., 2016), något King (2007) menar underlättar 

interaktionen och samarbetet. Att inte ta behoven hos vuxna med ADHD i beaktning i 

utformandet av deras vård ökar därför sannolikt risken att patienten avbryter behandlingen, 

vilket i sin tur skulle leda till en hos individen fortsatt låg självkänsla och svårigheter i 

hantering av tillståndet. 

 

Utöver bristfälligt, och ibland en total avsaknad av, multimodalt samarbete beskrev 

flertalet studiedeltagare den sammantagna upplevelsen av vården som direkt otillgänglig. 
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Detta går direkt mot målen i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) i 

vilken det fastslås att vården ska vara lättillgänglig. SBU (2013) framhöll vårdpersonalens 

inställning till ADHD som riskfaktor för minskad möjlighet till patientdelaktighet, vilket 

går i linje med resultatet som visar att en spirande misstro hos patienten genererar minskad 

samarbetsvilja hos densamme. King (2007) understryker patientens rätt till deltagande i sin 

vård, där ansvaret vilar på sjukvårdspersonalen. Vårdpersonalens förståelse för 

bemötandets påverkan på patientdelaktigheten är således av stor vikt. En negativ 

inställning mot patienten går direkt emot sjukvårdspersonalens ansvar gentemot patienten, 

vilket enligt HSL är att ge en god och jämlik vård (SFS, 1982:763, 2 §).  

Oförstående från vårdens sida kan leda till misstro hos patienten. Att anpassa 

behandlingsstrategier utifrån personens individuella behov i är något vi starkt tror skulle 

minska den upplevda misstron och öka samarbetsviljan, något som sannolikt skulle ha 

positiv inverkan på livskvaliteten hos vuxna med ADHD.  

 

Vidare framkom bristande och dåligt anpassad information som vanligt förekommande i 

mötet med psykiatrin. Patientlagen (SFS, 2014:821, kap 3, 1 §) kräver anpassning av 

information utefter patientens förutsättningar. Den bristfälliga informationen behöver dock 

inte nödvändigtvis bero på okunskap hos personalen, utan skulle även kunna bero på 

tidsbrist och stress. God vilja är inte alltid detsamma som ett gott resultat. Om mer tid gavs 

mötet mellan vårdgivare och patient kan det antas att även kommunikationen skulle få 

större utrymme, då dessa är tätt sammanlänkade. Hemsley, Balandin och Worrall (2012) 

underströk att patienten bättre skulle kunna förstå sjuksköterskor om kommunikationen 

gavs mer tid En ökad klar och öppen kommunikation från vårdgivaren skulle möjligtvis 

kunna kompensera för delar av eventuell brist i kunskap kring diagnosen, då ett ömsesidigt 

möte kan verka som ett lärotillfälle. Förbättring i förmågan till god kommunikation kräver 

dock enligt rapporten Nationella indikationer för God Vård (Socialstyrelsen, 2009) 

utbildning av vårdpersonal kring kommunikation och bemötande. Detta innebär att 

välvillig inställning från personalens sida inte är det enda som avgör kvalitén på mötet, 

utan även kompetensutveckling, vilket kräver arbetsgivarens delaktighet och resursinsatser.  

 

Otvivelaktligen återfinns negativa förhållningssätt till diagnosen och dess existens, även 

hos de som vårdar den specifika patientgruppen. I bakgrunden framkom upplevelser av 

diskriminering hos vuxna med ADHD i samband med mötet i vården (SBU, 2013), och 

resultatet påvisade skepsis från sjukvårdens sida som återkommande i flertalet artiklar. 

Detta går uppenbart emot HSL (SFS, 1982:763, § 2) där god vård på lika villkor och med 

respekt för alla människors lika värde fastslås. Utifrån detta är det inte svårt att dra 

slutsatsen att ett ifrågasättande av patientens diagnos från en vård som ska stödja och 

behandla, kan leda till ett av patienten uteblivet vårdsökande och avbruten behandling. 

 

Även om vården vid tillfällen gjort ifrågasättanden av ADHD, kan det inte frångås att ett 

visst samband kan finnas med genomsyrade synsätt och behandling inom psykiatrin i sin 

helhet, vilket även framhålls av SMER (2015). Upplevelserna hos patienterna blir inte 

mindre valida, lösningen på problemet blir dock annorlunda beroende på vari 

utgångspunkten återfinns, varför mer forskning krävs för att komma till botten med 

problematiken. 
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Metoddiskussion  

En litteraturöversikt ger en bredare översikt över det nuvarande kunskapsläget inom 

ämnesområdet än en intervjustudie, vilket underlättar för belysande av eventuella behov 

för vidare forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Respektive metod ger olika 

infallsvinklar, och efter gemensam diskussion valdes litteraturöversikt som metod då vår 

ambition var att motivera till fortsatt forskning inom ämnesområdet. Nackdelen med vald 

metod ligger i kravet göra korrekta tolkningar av forskares arbeten, något som förefaller 

enkelt men som inte alltid är helt okomplicerat. Det är mot bakgrund av detta som utförliga 

diskussioner fördes kring våra tolkningar av materialet, för minimering av risken för 

personlig påverkan på resultatet. En systematisk litteraturöversikt som arbetsmetod, vilken 

har högre tillförlitlighet (Polit & Beck, 2016[2017]; Rosén, 2012), var inte möjlig att 

genomföra under den begränsade tidstillgången då den i jämförelse med allmän 

litteraturöversikt är mer tidskrävande. Målsättningen har icke desto mindre varit att 

undvika systematiska fel i tillvägagångssättet.  

För minimering av godtyckligt resultat fastslogs ett tydligt syfte och därefter lämpliga 

inklusions- och exklusionskriterier, i enlighet med Rosén (2012). Vidare beskrevs hela 

tillvägagångssättet utförligt för ökad transparens, och all data relevant för syftet 

redovisades. 

 

Våra begränsade erfarenheter i uppsatsskrivande, liksom arbetets tidsbegränsning, har 

troligen haft negativ effekt på arbetsprocessens effektivitet. Disponibel mängd tid kunde 

fördelats på ett mer ändamålsenligt sätt, och gett större rum för exempelvis sökningar i 

databaser. Ytterligare en svaghet med arbetet är den begränsade tillgången till material på 

området, vilket gjorde det svårare att finna syftesrelevanta artiklar. Svårigheter att hitta 

material skulle kunna bero på sökmetod. Rikligt med tid och omsorg, samt en diger mängd 

sökningar, lades på sökning efter relevant material. Trots detta kan det inte uteslutas 

huruvida ytterligare studier skulle kunnat identifieras om större tidsutrymme funnits, eller 

om vi valt andra databaser eller sökord. 

 

Under Urval motiveras avgränsningen av ålder. I resultatet återfinnes dock fyra artiklar där 

deltagare under 18 finns med. Vid analys av studierna undersöktes huruvida det var möjligt 

att särskilja vilken data som genererats från personer över 18 år, och endast använda den 

datan. Detta framgick tydligt i artiklarna av Swift et al. (2013) respektive Cheung et al. 

(2015). I resterande två artiklar framgick det inte lika klart, i synnerhet den av Eklund et al. 

(2016) där åldrarna sträckte sig mellan 14 och 24. Studien av Eklund et al. (2016) sträckte 

sig dock över ett tidsspann om tre år, varför de yngsta bör ha fyllt minst 17 vid studiens 

slut. Redogörelsen för ålder var något oklart även hos Singh et al. (2010) då endast ett 

enhetligt åldersspann redovisades, här mellan 16 och 21 år. Deltagarna i båda studierna 

skulle kunna räknas som ungdomar, alternativt unga vuxna. Vi beslutade att göra ett 

undantag från inklusionskriteriet och inkluderade därför studierna trots att ålderskravet inte 

med säkerhet var uppfyllt. Resultatet kan därför ha påverkats. 

 

Artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ metodansats återfinns i arbetets underlag. För 

besvarande av arbetets syfte lämpar sig kvalitativ metod då den då den enligt både 

Forsberg och Wengström (2015) samt Danielson (2012) möjliggör öppna frågor och 

beskrivande svar. Detta var önskvärt då upplevelserna hos vuxna med ADHD eftersöktes, 

varför majoriteten av inkluderade artiklar tillämpade kvalitativ metodansats. Nackdelen 

med kvalitativa studier är det ofta låga antal deltagare som studeras (Danielson, 2012), 

vilket försvårar generaliserbarhet av studiernas resultat. Kvantitativa studier behandlar 
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oftast en större grupp deltagare, vilket möjliggör jämförelser av stora populationer och ger 

större generaliserbarhet (Danielson, 2012). Frågorna som ställs har dock ofta givna 

svarsalternativ, vilket ger ett smalare utrymme att undersöka fenomenet i (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). De kvantitativa artiklarna vilka inkluderades i arbetet var CCT-studier, 

- kontrollerade, icke-randomiserade, studier med jämförelsegrupper. CCT-studier ansågs 

lämpliga för besvarande av syftet då de enligt Billhult och Gunnarsson (2012) ofta jämför 

olika kliniker vilka vårdar specifika patientgrupper. Patientgruppen var i detta fall vuxna 

med ADHD, och inkluderade kontrollerade icke-randomiserade studier skulle beskriva 

patienters upplevelse av mötet med psykiatrin. 

 

Geografisk fördelning av inkluderade studier var: två i Nordamerika, en i Asien, och 

resterande 12 i Europa. Organisationen av den psykiatriska vården skiljer sig länder 

emellan, varför överförbarheten i resultatet från studierna från Nordamerika respektive 

Asien till svenska förhållanden kan ifrågasättas. Resultaten från de två svenska samt den 

norska studien i arbetet överensstämmer dock väl med resultatet från övriga inkluderade 

studier, och resultatet från asiatiska studien av Cheung et al. (2015) visade sig styrka 

resultatet av en inkluderad europeisk artikel av Swift et al. (2013). Samtliga 

utomeuropeiska studier passade in på inklusionskriterierna och lämpade sig väl för 

besvarande av syftet, varför de inkluderades för vidare granskning. Diskussioner fördes 

gällande om landsunika skillnader i vårdens struktur fanns vilka markant skulle påverkat 

upplevelsen av mötet vården. Vi kom fram till att skillnaderna inte var tillräckligt stora för 

betydande påverkan på resultatet. Hade så varit fallet hade studierna exkluderats. 

 

Slutsats  

Vuxna med ADHD upplever att mötet med den psykiatriska vården lämnar mer att önska. 

Få söker vård trots behov av stöd, och den psykiatriska vården uppfattas okunnig och 

otillgänglig. Flera kände sig avvisade och misstrodda, vilket ledde till minskad upplevelse 

av trygghet samt minskat förtroende för vården. Patientgruppen visade sig ha omfattande 

behov, och många önskade utökat multimodalt samarbete. 

 

Ett lyckat möte med personer med ADHD kan vara avgörande för fortsatt behandling, 

vilket är beroende av god kommunikation från den psykiatriska vårdens sida. Sammantaget 

visar resultatet på stor förbättringspotential gällande vårdpersonalens kunskap om hur 

tillståndet yttrar sig i vuxenlivet, vilket är en förutsättning för utvecklande av 

patientfokuserad omvårdnad i mötet med vuxna med ADHD. 

 

Fortsatta studier   

I arbetet framkom att betydande ouppfyllda behov fanns hos patientgruppen. Mer 

forskning krävs för att komma till botten med problemet och vidare identifiera relevanta 

åtgärder och lösningar. Bland annat behöver de specifika behov och svårigheter som kan 

finnas hos vuxna personer med ADHD studeras, samt vilka åtgärder som behöver tas för 

en vård anpassad dessa patienter. Därutöver är jämförande studier där upplevelsen hos 

personer med respektive utan ADHD undersöks nödvändiga för tydliggörande av skillnad i 

upplevelsen av erhållen vård. Vi föreslår även vidare studier med fokus på vilka roller 

respektive yrkesgrupp har i det interprofessionella teamet i mötet med personer med 

ADHD. 
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Klinisk tillämpbarhet   

Överblicken arbetet ger på ämnesområdet möjliggör enklare tillgång till aktuell forskning. 

Förhoppningen är att arbetet ska bidra till att synliggöra den betydelse ett gott möte kan ha 

på hur vuxna med ADHD upplever relationen till den psykiatriska vården. Resultatet av 

mötet är beroende av vårdpersonalens kunskap, vilket borde motivera till fortbildning 

gällande funktionsnedsättningen och dess uttryck, samt kommunikationen. 
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 I 

BILAGA A 

                
Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



 II 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bramham, J., Young, 

S., Bickerdike, A., 

Spain, D., McCartan, 

D., Xenitidis, K. 

2009 

Storbritannien 

 

Evaluation of group 

cognitive behavioral 

therapy for adults 

with ADHD 

En kort kognitiv 

beteendeterapi-grupp 

(KBT) utformades för 

att behandla ångest, 

depression och låg 

självkänsla och self-

efficacy hos vuxna 

med ADHD. 

Hypotesen var att 

deltagare skulle få: 

kunskap om ADHD, 

minskning av 

komorbida symtom, 

och dra nytta av 

stödjande aspekter av 

gruppbehandling. 

 

Deltagarna, vilka alla 

fått diagnosen ADHD 

bildade en KBT-

behandlingsgrupp om 

6 tillfällen. 

Kontrollgrupp fanns 

där deltagarna endast 

fick farmakologisk 

behandling. 

Interventionen 

utvärderades genom 

bedömning av 

kunskap om ADHD, 

psykiska symptom, 

och stöd som 

mottagits.  

n = 41 

(20) 

Resultatet visar att KBT-gruppen hade 

signifikant förbättring gällande kunskap 

om ADHD, samt högre upplevd 

självförmåga och självkänsla jämfört 

med kontrollgruppen. Deltagarnas 

utvärderingar av sessionerna visade att 

dela personliga erfarenheter med andra 

vuxna med ADHD var en viktig del av 

insatsen. 

 

CCT 

I 

Brod, M., Pohlman, 

B., Lasser, R., & 

Hodkins, P 

2012 

 USA. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparison of the 

burden of illness for 

adults with ADHD 

across seven 

countries: a 

qualitative study 

 

Att öka förståelsen för 

sjukdomsbördan hos 

personer med ADHD 

i olika länder med 

olika vårdsystem. 

Fokusgrupper med 

semistrukturerade 

samtalsämnen och 

telefonintervjuer, 

vilka utfördes på 

kvalitativ grund. 

Deltagarna 

rekryterades genom 

antingen kliniker, 

eller intressegrupper 

för ADHD. 

n = 108 

(0) 

Kunskapsbrist hos sjukvården påvisades, 

vilket gjorde det svårare att erhålla 

diagnos. Resultatet omfattade även 

behandling, samt följsamheten av den 

medicinska behandlingen vilken 

varierade emellan deltagarna. 

K 

1 

BILAGA B 



 III 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Cheung, K. K. W., 

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

Chan, P. K. L., Lin, 

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

L., Chan, E. W. 

2015 

Kina 

 

Experiences of 

adolescents and 

Young adults with 

ADHD in Hong 

Kong: treatment 

services and clinical 

management 

 

Att utforska 

ungdomar och unga 

vuxna med ADHD:s 

erfarenheter av 

tillgång till 

behandling och 

tjänster, att hantera 

ADHD-relaterad 

försämring, och deras 

förväntningar på 

framtida behandling. 

 

Intervjuer med semi-

strukturerad guide. 

Dataanalysen gjordes 

med tematiskt 

tillvägagångssätt, 

baserad på 

huvudprinciperna i 

Grounded Theory. 

n = 40 

(0) 

Resultatet påvisar bristande kvalitet på 

behandlingen vid övergången från 

tonårs- till vuxenpsykiatrin, liksom en av 

patienterna misstro till verksamheten. 

Beskrivningar av mötet med läkare 

sträcker sig från acceptabelt och neutralt 

till positivt, inga direkt negativa 

interaktioner redovisas. 

 

 

K 

I 

Dakwar, E., Levin, F. 

R., Olfson, M., Wang, 

S., Kerridge, B., 

Blanco, C., … 

Swanson, E. N. 

2014 

USA 

 

First Treatment 

Contact for ADHD: 

Predictors of and 

Gender Differences in 

Treatment Seeking 

 

Att uppskatta 

livstidsprevalensen i 

vårdsökande hos 

personer med ADHD, 

samt att identifiera 

prediktorer för 

vårdsökande hos män 

respektive kvinnor. 

 

Diagnostiska 

intervjuer, där 

Disorder and 

Associated 

Disabilities Interview 

Schedule-DSM-IV 

(AUDADIS-IV) 

användes. Efter 

intervjuerna ifylldes 

enkäter av 

studiedeltagare. 

 

n = 34653 

(8440) 

Resultatet visar att en stor del av 

personer med ADHD inte söker vård. 

Vårdkontakten av männen påverkas av 

ett större antal identifierbara egenskaper, 

vilket tyder på att män kan vara mer 

mottagliga för insatser riktade mot 

snabbare behandlingsinträde. Kvinnor 

visade sig söka vård i mindre 

utsträckning än männen. 

 

CCT 

I 



 IV 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Eklund, H., Cadman, 

T., Findon J., 

Hayward, H., 

Howley, D., 

Beecham, J., … 

Glaser, K. 

2016 

Storbritannien 

 

Clinical service use as 

people with Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder transition 

into adolescence and 

adulthood: a 

prospective 

longitudinal study 

 

Uppföljningsstudie av 

personer 

diagnosticerade med 

ADHD som barn, 

med syfte att följa upp 

deras behov, kontakt 

med vården, samt 

upplevelser av 

övergången mellan 

barn- och 

vuxenpsykiatrin. 

Förändringar i 

kärnsymtomen under 

de senaste tre åren 

undersöktes. 

 

Intervjuer vilka 

kombinerades med 

enkäter som fylldes i 

självständigt av 

deltagare samt deras 

förälder. Vidare 

gjordes intervjuer där 

deltagarna och deras 

föräldrar, i separata 

rum, svarade på 

frågor om symtombild 

under senaste tre åren. 

n = 91 

(0) 

En stor andel av deltagarna uppvisade 

flertalet ADHD-relaterade 

funktionsnedsättningar, psykiatriska 

sjukdomstillstånd och betydande 

vårdbehov. Endast 9 procent hade 

erhållit övergång till vuxenpsykiatrin, 

och de flesta rapporterar otillfredsställda 

behov inom vårdövergången. Detta trots 

ett upplevt behov av kontakt med 

psykiatrin. Den viktigaste faktorn för 

nyttjande av vård hos deltagarna var 

åldern, snarare än deras behov.  

 

K 

I 

Hansson Halleröd, S. 

L., Anckarsäter, H., 

Råstam, M., Hansson 

Scherman, M. 

2015 

Sverige 

Experienced 

consequences of 

being diagnosed with 

ADHD as an adult - a 

qualitative study 

 

Att utforska och 

beskriva patienters 

upplevelse och 

uppfattning av att bli 

få diagnosen ADHD 

som vuxen. Studien 

kan ses som ett försök 

att validera diagnosen 

ur ett 

patientperspektiv. 

 

Halvstrukturerade 

utforskande intervjuer 

med öppna frågor. 

Analyserade utifrån 

en kvalitativ 

fenomenologisk 

synvinkel, med 

resultaten indelade i 

kategorier. 

 

n = 21  

(2) 

 

Resultatet visar att den positiva 

upplevelsen att få diagnos dominerade, 

vilket pekar på ett behov för 

odiagnosticerade personer att bli 

erbjudna neuropsykiatrisk utredning. Ett 

behov av individanpassad uppföljning 

påvisades. Medvetenhet hos 

vårdpersonal om de potentiellt negativa 

konsekvenserna av att få diagnos 

underströks som viktigt. Deltagarna 

upplevde även okunskap och fördomar 

kring diagnosen Att känna till patientens 

upplevelser kunde påverka medverkan 

till behandling och underlätta 

vårdplanering utifrån patientens behov. 

 

K 

I 



 V 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Matheson L., 

Asherson P., Wong 

I.C.K., Hodgkins P., 

Setyawan J., Sasane 

R., Clifford S. 

2013 

Storbritannien 

 

Adult ADHD patient 

experiences of 

impairment, service 

provision and clinical 

management in 

England: a qualitative 

study 

Undersöka 

upplevelserna hos 

vuxna med ADHD 

gällande tillgång till 

diagnos & 

behandling, för att 

vidare jämföra dessa 

mellan patienter 

diagnosticerade i 

barn- respektive 

vuxenåldern. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, som 

analyserades enligt 

Grounded theory. 

n = 30 

(0) 

Studiedeltagarna upplevde vägen till att 

få vård som svårnavigerad, med flertalet 

hinder på vägen. Förtroendet för vården 

var bristfälligt hos deltagarna, vilket 

enligt författarna leder till en minskad 

samarbetsvilja. Vid övergång från barn- 

till vuxenverksamhet förekom även 

bristande kommunikation. 

K 

I 

Pitts M., Mangle L., 

Asherson P. 

2015 

Storbritannien 

 

The experience of 

receiving a diagnosis 

and treatment of 

ADHD in adulthood: 

a qualitative study of 

clinically referred 

patients using 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

Att utvärdera 

huruvida personer 

med ADHD upplever 

funktionsnedsättning i 

det dagliga livet 

relaterat till 

diagnosen. Att 

identifiera områden 

som är i synnerhet 

påverkade. 

 

Enkätstudie. Skalor 

för nedsättning i 

funktion i dagliga 

livet ur flertalet 

aspekter användes. 

n = 210 

(27) 

Resultaten tyder på att studiedeltagarna  

upplever att ADHD har en stor  

påverkan på deras liv.  

Likväl personligt som professionellt.  

En stor andel av deltagarna upplevde  

frustration kring dels det höga antalet  

läkarbesök innan satt diagnos, och 

dels kring svårigheten att få tillgång till 

diagnostiken. 

CCT 

I 



 VI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Sandell, C., Kjellberg, 

A., Taylor, R. R. 

2013 

Sverige 

Participating in 

diagnostic experience: 

Adults with 

neuropsychiatric 

disorders 

Att beskriva vuxna 

personers upplevelse 

av att delta aktivt i 

diagnostikprocessen, 

där de fick antingen 

diagnos inom 

autismspektrat, 

och/eller ADHD, som 

sedan fick 

uppföljning, 

samtalskontakt, 

vägledning och 

resurser som var 

antingen direkt, eller 

indirekt kopplade till 

utredningen. 

 

Intervjustide i vilken 

The Occupational 

Performance History 

Interview (OPHI-II) 

användes. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant och lästes 

igenom flertalet 

gånger. Vidare 

granskades 

intervjuerna separat 

av författarna. 

n = 15 

(7) 

Resultatet visar att deltagarna upplevde  

misstro till vården relaterat till relaterat  

till vårdpersonalens inställning till  

diagnosen. En önskan om tillgång till ett  

bredare urval av behandlingsmetoder  

redovisades. 

K 

I 

Schrevel , SJC, 

Dedding, C, van 

Aken, JA, Broerse 

JEW 

2016 

Nederländerna 

‘Do I need to become 

someone else?’ A 

qualitative 

exploratory study into 

the experiences and 

needs of adults with 

ADHD 

 

Att undersöka 

perspektiv, upplevda 

problem och behov 

hos vuxna med 

ADHD. 

Explorativ kvalitativ 

studie. Fokusgrupper 

med moderator. 

Diskussion vilken 

styrdes med hjälp av 

protokoll. 

n = 52 

(86) 

Resultatet visade på upplevda sociala  

problem av att leva med ADHD, samt att  

dess effekter på självbilden vägde tyngre  

än kärnsymtomen vid ADHD. 

K 

II 



 VII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Singh, S. P., Paul, M., 

Ford, T., Kramer, T., 

Weaver, T., McLaren, 

S., … White, S. 

2010 

Storbritannien 

Process, outcome and 

experience of 

transition from child 

to adult mental 

healthcare: 

multiperspective 

study. 

Att belysa 

upplevelsen av 

övergången mellan 

barn, och 

vuxenverksamhet ur 

följande aspekter: 

Övergångsprocessen, 

Resultat av 

övergången, Brukare 

och vårdare. 

 

Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

och kvantitativa 

enkäter. Rekrytering 

av deltagare utfördes 

genom vårdgivare 

vilka efter informerat 

samtycke kontaktades 

av forskarna. Vi har i 

huvudsak använt 

resultatet från de 

kvalitativa 

intervjuerna. 

 

 

154 

(0) 

(totala antalet i 

studien) 

 

11 

(9) 

Deltagare i kvalitativa 

intervjuer 

 

 

Vårdpersonalens inställningar gentemot 

Deltagarna, och vikten av dessa för 

välmående och samarbetet och  

deltagandet i den egna vården 

redovisades. Vidare beskrevs vikten 

av förberedelse och information inför 

övergången, för en positiv upplevelse. 

K 

I 

Solberg, B. S., 

Haavik, J., & 

Halmoy, A. 

2015 

Norge 

 

Health Care Services 

for Adults With 

ADHD: Patient 

Satisfaction and the 

Role of Psycho-

Education. 

 

Att utvärdera 

vårderfarenheter hos 

vuxna med ADHD, 

och att identifiera 

faktorer för hur nöjda 

patienterna är. 

Enkätstudie där 

deltagande ingick i 

kohortgruppen vuxna 

med ADHD i Bergen 

och västra Norge 

mellan 2005-2011. 

 

 

n = 171 

(382) 

Som mest var mindre än hälften av 

deltagarna nöjda eller mycket nöjda 

med vården och informationen som givits. 

P 

I 



 VIII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Swift, K. D., Hall, C. 

L., Marimuttu, V., 

Red Stone, L., Saila, 

K., Hollys, C. 

2013 

Storbritannien 

Transition to adult 

mental Health 

services for Young 

people with attention 

deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD): a 

qualitative analysis of 

their experiences. 

Att undersöka hur 

unga med ADHD 

upplever övergången 

från barn- till 

vuxenpsykiatrin. 

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer. 

Tematisk analys. 

n = 10 

(5) 

Patienterna upplevde att deras relation 

till sin läkare var en nyckelfaktor i både 

erfarenheten av, samt i 

övergångsprocessen till, 

vuxenpsykiatrin. Upplevt ansvar för 

vård var också centralt i hur 

övergångsprocessen upplevdes. Typ och 

svårighetsgrad av problem, och 

förväntningar på vuxenvården var också 

bidragande faktorer i 

övergångsprocessen. Behovet av fortsatt 

föräldrastöd var öppet accepterat och 

upplevt behövt av majoriteten under 

övergången. 

 

K 

II 

Young, S., Bramham, 

J., Gray, K., Rose, E. 

2008a 

Storbritannien 

The experience of 

receiving a diagnosis 

and treatment of 

ADHD in adulthood: 

a qualitative study of 

clinically referred 

patients using 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

Att uppskatta de 

psykologiska 

effekterna av att få 

ADHD-diagnos och 

medicinering i vuxen 

ålder, och att 

undersöka hur 

diagnos och 

farmakologisk 

behandling förändrar 

individens 

självuppfattning och 

syn på framtiden. 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  
Interpretativ 

Fenomenologisk 

Analys användes för 

analys av datan. 

n = 8 

(0) 

 

Tre övergripande teman uppkom från 

analysen. Deltagarnas a) 

sammanfattning av det förflutna – i 

synnerhet hur de kände sig annorlunda 

från andra, b) den känslomässiga 

påverkan av diagnosen, och c) 

diskussion om framtiden. 

Resultatet framhåller psykologisk 

behandling, vilken bör börja vid 

tidpunkten för diagnos, som viktig. 

Vuxna bör läras färdigheter för att 

förutse framtida hinder och utmaningar, 

och lära sig använda lämpliga 

copingstrategier. 

 

K 

I 



 IX 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Young, S., Gray, K., 

& Bramham, J. 

2008b 

Storbritannien 

A Phenomenological 

Analysis of the 

Experience of 

Receiving a Diagnosis 

and Treatment of 

ADHD in Adulthood: 

A Partner’s 

Perspective 

Att utforska 

upplevelsen av att 

leva med en person 

som genomgått 

processen att få 

diagnos under sitt 

vuxna liv, och att 

utforska från 

partnerns perspektiv, 

hur diagnos och 

medicinsk behandling 

påverkar förståelsen 

kring sig själva, sitt 

beteende och 

interpersonella 

relationer hos 

personer med ADHD. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, vilka 

analyserats ur ett 

fenomenologiskt 

perspektiv. 

n = 8 

(0) 

Studien visade att personernas partners 

upplevde ett ökat självförtroende hos 

personerna, liksom en lättnadskänsla av 

att få diagnos. Vidare visades att de 

anhöriga efterfrågade en utökad 

uppföljning av patienterna efter 

diagnosticering. 

K 

I 


