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FÖRORD 

Denna rapport är framtagen i ett samarbete mellan CMT, avdelningen för Barn- 
och ungdomspsykiatri vid IMK, Hälsouniversitetet i Linköping och Elevhälsan 
inom Specialverksamheter i Linköpings kommun. Tidigare har AD/HD och 
relaterade tillstånd belysts vad gäller epidemiologi, behandling och hälsoeffekter 
i CMT-rapport 2003:4. Nyligen har området studerats mer från ett samhälls-
perspektiv i CMT-rapport 2005:3. I denna tredje rapport tillförs ett anhörig-
perspektiv från intervjuer med anhöriga i Östergötland. 
 
I litteraturen har få utvärderingar från ett anhörigperspektiv av insatser vid 
AD/HD och relaterade tillstånd kunnat återfinnas. Det är vår förhoppning att 
denna rapport kan bidra till ett bredare perspektiv. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagande familjer. Vi tackar även 
skolpsykiater Ann Fristedt och Elevhälsan i Linköpings kommun, docent Per 
Gustafsson och avdelningen för Barn- och Ungdomspsykiatri vid Hälso-
universitetet i Linköping, samt Landstinget i Östergötland som på olika sätt 
stöttat arbetet.  
 
 
Linköping i december 2005 
 
 
 
Sam Nordfeldt  Elisabeth Arvidsson        Lars Bernfort  
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SAMMANFATTNING 

Sedan 1996-97 används vid Elevhälsan i Linköpings Kommun en strukturerad 
modell för utredningsgång och insatser inom skolans ram för barn med 
inlärningssvårigheter. I modellen knyts både pedagogisk, psykologisk och 
barnpsykiatrisk kompetens till barnet i den vanliga skolmiljön. Huvudsyftet med 
denna rapport har varit att teckna en bild av hur sådana insatser från skola och 
sjukvård fungerat för barn med AD/HD och närliggande tillstånd. Ett andra syfte 
har varit att från ett samhällsperspektiv öka kunskapen om familjernas situation 
inom områdena arbete, ekonomi, familjeliv och socialt liv. Intervjudata från 14 
föräldrars berättelser sammanfattas i denna rapport. 
  
Av litteraturgenomgången framgår att AD/HD i ett samhällsperspektiv är 
bristfälligt studerat. Livet med ett barn som har funktionshinder av typ AD/HD 
beskrivs av vissa som kaotiskt, konfliktfyllt och utmattande. Variationer mellan 
länder, etniska grupper och mellan kön (pojkar utreds oftare än flickor) finns 
både i hjälpsökande, förklaringsmodeller och omgivningens attityder och 
insatsmönster. Vi har endast funnit ett fåtal vetenskapliga studier av hur 
samhällets insatser har upplevts fungera i ett anhörigperspektiv. 
 
I denna studie rapporteras besvärande långa tider mellan symtomdebut och 
tidpunkt för utredning och insatser, i 9 av 14 fall mellan 4 och 8 års fördröjning, 
vilket många föräldrar kritiserar. Helhetsintrycket av föräldrarnas berättelser i 
övrigt är att i de flesta fallen har diagnosen varit till hjälp och insatserna 
väsentligt underlättat barnets skolgång, mognad och utveckling. 13 av de 14 
ungdomarna går i dag i gymnasieskola och de flesta föräldrarna upplever att 
detta går efter förutsättningarna relativt bra. På frågan hur det skulle ha fungerat 
om insatser inte hade gjorts är föräldrarnas svar uttalat pessimistiska. 
 
De flesta föräldrar beskriver en påtaglig påverkan av barnets AD/HD på deras 
arbetstid, ekonomi, familjeliv och sociala liv. I många fall var både familj och en 
tredje person extra engagerade i barnets tillsyn och vård, men bara hälften av 
familjerna i studien hade vårdbidrag från Försäkringskassan. 
 
Utifrån denna studie ter det sig mycket angeläget att både skolor och hälso- och 
sjukvård etablerar god kompetens och effektiva former för tidig diagnostik och 
behandling av barn med AD/HD och närliggande tillstånd. Långa remissvägar 
och väntetider bör undvikas när effektiva insatser och behandling finns att tillgå. 
Modellen inom Linköpings Kommun utgör ett positivt exempel som bör spridas 
och vidareutvecklas. 
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ABSTRACT 

Since 1996-97, the Municipality of Linköping has been using a structured model 
for investigation and intervention in children with learning difficulties. In this 
model pedagogical, psychological, and child- and adolescent psychiatric 
competences are linked to the child in the school environment.  
 
The main purpose of this report has been to illustrate how such interventions 
from school and healthcare have worked for children with AD/HD and related 
disorders. A second purpose has been to increase knowledge on the situation of 
the families in the fields of work, family life and social life. Data from 
interviews with 14 parents are summarised.  
 
It appears from the literature that AD/HD in a societal perspective has been 
sparsely studied. Life with an AD/HD child has been described by some as 
chaotic, filled with conflicts and exhausting. Variations between countries, 
ethnical groups and between the sexes (boys are investigated more often than 
girls) are seen in help-seeking, aetiological explanations, other peoples’ attitudes 
and in intervention patterns. We have found only few scientific studies on how 
interventions were perceived by relatives. 
 
In this study, time elapsed from onset of symptoms until investigations were 
undertaken was as long as 4-8 years in 9 out of 14 cases. Otherwise, a general 
impression is that in most cases diagnosing was helpful and that interventions 
facilitated schooling, maturation and development. Today, 13 of the 14 
adolescents are in upper secondary school. Most parents experience that their 
child performs well. Their thoughts on how the situation would have been 
without early interventions are quite pessimistic.  
 
Most parents describe various impacts from their AD/HD child on their working 
hours, economy, family life and social life. In many cases both the family and a 
third person were extra involved in the supervision and care of the child. 
 
This study shows the need for schools and healthcare providers to establish 
competence and efficient working methods for early diagnostics and treatment 
of children with AD/HD and related disorders. Long and time-consuming 
admittance procedures should be avoided when efficient interventions and 
treatments are available. The model in the Municipality of Linköping is a 
positive example that should be disseminated and further developed. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Barn som har svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och/eller 
överaktivitet har över tid beskrivits ur olika perspektiv. Förklaringsmodeller har 
varierat från att alla problem kan förklaras av hjärnfunktionsstörningar till att 
alla svårigheter uppfattas vara orsakade av sociala och/eller samhälleliga 
förhållanden. Efterhand har en mer integrerad syn framträtt som i korthet 
innebär att både genetiskt arv och social miljö i nuet kan inverka. Man vet idag 
att barn med dessa problem finns i alla kulturer och sociala skikt. Det står klart 
att problemen kan ha stor betydelse för barnens uppväxt och kan påverka många 
av barnen långsiktigt.  
 
Man har dessbättre funnit att mycket kan göras för att underlätta barnens vardag. 
Kunskap om hur föräldrar och skola kan stötta dessa barn har spridits alltmer. 
Många gånger kan sådana insatser ha god effekt. Även specialistbehandling med 
särskilda läkemedel kan ha god effekt och prövas idag allt oftare när övriga 
insatser är otillräckliga.  
 
Kunskap om hur föräldrar och ungdomar själva upplever de insatser som görs 
har emellertid saknats. Denna rapport syftar till att beskriva föräldrars 
upplevelser av hur aktiv hjälp från skola och sjukvård fungerat. 

1.2 Patient- och anhörigperspektiv 

Arbetsgrupper inom det Medicinska programarbetet i Landstinget i Östergötland 
har tagit fram underlag för behandling av olika hälsoproblem (se 
http://www.lio.se). Programarbetet syftar bl. a. till att Landstinget ska verka för 
bästa möjliga hälsa hos befolkningen, att befolkningen erbjuds en god vård på 
lika villkor och att vården ska ges efter behov. Det medicinska perspektivet ska 
kombineras med patient- och anhörigperspektiv. Från ett patient- och 
anhörigperspektiv beskrivs ohälsans effekter och innebörd på flera nivåer och ur 
olika dimensioner: 

• Nedsatta funktioner - såväl kroppsliga som mentala. 
• Svårigheter att genomföra olika aktiviteter. 
• Att upprätthålla olika roller i livet. 
• Påverkan på framtiden. 

Dessa dimensioner kan alla påverkas vid AD/HD och relaterade tillstånd. I 
denna rapport återges data från föräldrars egna berättelser.   
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1.3 Att vara barn med AD/HD  

Barn och ungdomar med AD/HD ("attention deficit hyperactivity disorder") och 
relaterade neuropsykiatriska tillstånd kan ha stora eller mycket stora svårigheter 
att kontrollera och reglera sin uppmärksamhet och hålla kvar koncentrationen på 
uppgifter. De kan ha påtagligt svårt även för att anpassa aktivitetsnivån till den 
situation de befinner sig i och för att kontrollera sina impulser.  
 
När barn har så svårt att upprätthålla uppmärksamheten på det som är viktigt i en 
situation blir det svårt för barnet att förstå det sammanhang det befinner sig i och 
att förstå hur en viss situation uppstått. Barnet får då svårare att använda sina 
erfarenheter på ett konstruktivt sätt. Barn med AD/HD och relaterade 
neuropsykiatriska tillstånd upplever sig ofta utlämnade till skeenden som de inte 
kan påverka. De hamnar i konflikter med andra barn utan att se sin egen roll, 
och förstår kanske inte vad som hänt eller varför andra blir så arga.  
 
Koncentrationsproblem försvårar även reflektion, med risk för att barnet inte 
verkar bry sig om viktiga företeelser i tillvaron. Ett barn som har svårt att 
utveckla mer varaktiga intressen dras lättare med i det som bjuds för stunden, 
som ibland olyckliga påhitt från tillfälliga kamrater. Ofta inverkar dessutom 
svårigheter med att förutse följderna av sitt handlande. Dessa svårigheter 
sammantagna kan bidra till att öka risken för en antisocial utveckling på längre 
sikt. 
 
Barn och ungdomar med denna problematik är följaktligen i större utsträckning 
än andra beroende av att det finns vuxna i deras omgivning som förstår dem och 
kan hjälpa dem. Det gäller såväl föräldrar och andra närstående som personal i 
förskola och skola, sjuk- och hälsovård, socialtjänst m fl. De vuxnas ansvar är 
att tillsammans skapa en vardagssituation som ger barnen en chans att utvecklas 
positivt utifrån sina förutsättningar. För att lyckas med detta behöver de vuxna 
kunskap om vad barnens svårigheter innebär och om hur man kan stödja dem på 
effektivast möjliga sätt.  

1.4 AD/HD i ett samhällsperspektiv  

AD/HD och relaterade neuropsykiatriska tillstånd påverkar barn i förskoleålder 
eller tidig skolålder och uppåt. Svårigheter motsvarande AD/HD återfinns hos 
mer än 5 % av barn och ungdomar, svåra fall hos mer än 1 %. Dessa barn kan ha 
påtagliga svårigheter med både inlärning och uppförande. Detta gör deras 
situation problematisk såväl i skolmiljön som hemma och på fritiden. Den 
undergrupp som efterhand även utvecklar ett mer antisocialt beteende riskerar 
stor påverkan även i vuxenlivet inom centrala livsområden som utbildning, 
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yrkesliv och relationer. Det finns inom denna undergrupp en förhöjd risk för 
oönskade levnadsöden såsom svåra olycksfall, missbruk och allvarlig 
kriminalitet. De samhälleliga kostnader som kan hänföras till neuropsykiatriska 
tillstånd kan därmed förväntas vara mycket omfattande, något som belyses 
vidare i CMT-rapport 2005:3. Detta implicerar även en stor potential för 
samhällsnytta med insatser som förebygger en antisocial utveckling och istället 
underlättar för barnet att utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar. Modeller 
för stöd inom skolans ram i samverkan med föräldrar och sjukvård är därmed av 
stort intresse att utvärdera. 
 
I CMT-rapport 2003:4 belystes epidemiologi, behandling och hälsoeffekter 
gällande AD/HD. För svenskspråkiga översikter på området hänvisas även till:  
• Det lokala vårdprogrammet i Östergötland från 2001: ”Barn och ungdomar 

med ADHD och eller DAMP, vårdprogram”, http://www.lio.se 
• Socialstyrelsens kunskapsöversikt från 2002: ”ADHD hos barn och vuxna”, 

http://www.sos.se.  

1.5 Modell för utredning och stöd inom skola 

Inom Elevhälsan vid Linköpings Kommun påbörjades under åren 1996-97 ett 
målmedvetet arbete med att skapa en strukturerad utredningsgång och insatser 
till stöd för elever med inlärningssvårigheter. Ett centralt stödteam inom 
kommunen bestående av en barn- och ungdomspsykiater tillsammans med 
specialpedagog och psykolog bildades. Stödteamet utvecklade en modell som 
möjliggör att tidig utredning och diagnostik när så är motiverat kan utföras inom 
skolans ram. Genom att pedagogisk, psykologisk och psykiatrisk kompetens 
finns nära barnet kan i en större utsträckning onödiga remissvägar och väntetider 
undvikas. Dessutom kan skolpersonal lättare få utbildning och handledning 
vilket stimulerar deras kunskapsutveckling på området. Detta i sin tur kan 
långsiktigt gagna alla elever.  
 
Modellen i Linköping har vidareutvecklats efterhand och utgör ett positivt och 
intressant exempel i ett nationellt perspektiv. Svårigheter har funnits med 
resurstillgång inom enskilda skolor, medan den centrala stödresursen för 
utredning och handledning oftast har kunnat användas i svårare fall. Väntetider 
har dock kunnat uppstå och alla skolor i kommunen har inte använt sig av den 
centrala stödresursen. 
Den nuvarande modellen visas i figur 1. I huvudsak sammanställs pedagogers 
bedömning, psykologutredning samt läkares undersökning och bedömning. 
Läraren bedömer först elevens styrkor och svagheter i lärsituationer. Psykologen 
utför en noggrann testning av elevens allmänna begåvning. Specialpedagogen 
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observerar barnet i klassen och intervjuar läraren. Läkaren tar en noggrann 
historia av föräldrarna och undersöker barnet neurologiskt.  
 
Figur 1. Översiktlig modell för utredningsgång inom skolans ram av barn med 

koncentrationssvårigheter i Linköping 2003. 

  1. Pedagogisk observation 
      lärare m fl 

  2. Kognitiv bedömning   
    skolpsykolog 

  

3. Pedagogisk observation 
    specialpedagog  
4. Utredande läkarsamtal 

       med föräldrar 
  5. Neuromotorisk 

    läkarundersökning 
    

  6. Gemensam avstämning 
     föräldrar, lärare, rektor, 
     psykolog, läkare   

       -Ev. diagnos  
       -Åtgärdsprogram 

-Handledning från 
  specialpedagog      

     -Info, stöd 
       -Ev. remiss vårdgranne
    
   

7. Uppföljning vid 3 mån 
     föräldrar, lärare, rektor, 

       psykolog, läkare, 
       specialpedagog 
  

Därefter sker ett gemensamt möte i skolan där lärare, föräldrar och de utredande 
personerna medverkar. Emellanåt leder detta till att svårigheterna kan förklaras 
av att barnet är missförstått, exempelvis då omgivningens krav varit för höga i 
förhållande till allmän begåvningsnivå. Ibland leder utredning till remiss för 
vidare bedömning inom barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdoms-
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psykiatri eller barnneurologisk mottagning. När man finner stöd för AD/HD 
och/eller relaterade tillstånd kan man gemensamt gå igenom huruvida 
svårigheterna finns i flera miljöer och om de då tillräckligt uppfyller kriterier för 
diagnos. Den gemensamma diskussionen underlättar omgivningens förståelse av 
diagnosen. Information till föräldrar sker i samband med detta möte.  
 
Utifrån den samlade bilden skapas ett åtgärdsprogram där det görs anpassningar 
av skolsituationen till stöd för barnets behov. Ibland är dessa redan genomförda 
när utredningen avslutas. Relevanta stödinsatser kan vara olika praktiska 
anpassningar i skolarbetet och utvidgad kommunikation med föräldrar, utökat 
vuxenstöd, extra lärarresurs, specialpedagog och/eller mindre undervisnings-
grupp för eleven. När bestående svårigheter finns som vid AD/HD informeras 
om möjlighet att söka vårdbidrag från Försäkringskassan. 
 
Varje år erbjuds all personal inom skola och förskola en föreläsning om AD/HD 
i syfte att alla skall ha baskunskaper om AD/HD. Speciella resurspersoner inom 
de olika enheterna har dessutom utbildats till stöd och handledning för övrig 
lärarpersonal. Dessa resurspersoner, kallade NP-pedagoger, träffas regelbundet 
och får vidareutbildning och stöd av den kommunala organisationens 
specialpedagog och barn- och ungdomspsykiater. NP-pedagogerna ansvarar för 
att elevens överlämning till högstadium respektive gymnasium sker på ett 
strukturerat sätt. Från 2003 bedömer barn- och ungdomspsykiater alla barn med 
diagnos i åk 9 för att se om barnet fortfarande uppfyller diagnoskriterierna och 
för att förbereda övergången till gymnasiet.  
 
Modellen var liknande men inte fullt så utvecklad då de intervjuade familjernas 
barn utreddes i slutet av 1990-talet. När dessa barn utreddes gjordes i huvudsak 
psykologutredning och läkarbedömning, och personalen fick då sin handledning 
av den utredande läkaren eller av skolpsykolog.  
 
Utredningarna inom de kommunala skolorna i Linköping är idag inriktade på 
diagnostik av de barn som uppfattas ha störst svårigheter, omkring 1 % av alla 
barn. När man arbetar efter ovan beskrivna modell ökar kompetensen bland 
pedagogerna, vilket kommer fler barn tillgodo. Det anses från den kommunala 
organisationen att de övriga barn som eventuellt skulle kunna uppfylla 
diagnoskriterierna i allmänhet kan få ett bra stöd i skolan utan diagnos. 

1.6 Att få en diagnos  

De diagnosklassifikationer som finns har begränsningar, men behöver ändå 
användas. I synnerhet i de fall där AD/HD problematik beskrivs som svår, 
omkring 1 % av alla barn, kan en riktig diagnos förmodas leda till ökad 
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förståelse bland vuxna både i skola, barnomsorg och hemma, och dessutom 
möjliggöra medicinsk behandling med oftast god effekt.  
 
Man förväntar sig inte att barnet självt ska uppleva diagnosen positivt, eftersom 
det främst är omgivningen som märker de typiska svårigheterna och noterar 
eventuella förbättringar. Det ligger närmare till hands att förmoda att föräldrarna 
lagt märke till eventuella positiva förändringar i samband med de insatser som 
gjorts. 
 
Ett delsyfte i denna undersökning var att undersöka vilken uppfattning föräldrar 
själva har i frågan efter att deras eget barn fått diagnos och insatser. 
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2. SYFTE OCH METOD 

2.1 Tidigare intervjustudier 

Nedan nämns ett antal studier där föräldrar till barn med AD/HD har intervjuats, 
dock har ingen studie med klart samhällsperspektiv kunnat hittas. 
 
Kendall (1998) djupintervjuade 15 familjer med 15 mödrar, 10 fäder, 20 barn 
med AD/HD och 14 syskon till dessa (1). Livet i en familj med AD/HD barn 
beskrevs av många som kaotiskt, konfliktfyllt och utmattande. Ett kort och 
kärnfullt citat från en mor: ”Something is always going wrong. Going to school 
and having friends and being on a soccer team is always an unpredictable event 
that, more often than not, ends in a criticism or anger or exhaustion.”  
 
Föräldraskapet beskrevs som en lång och svår process som ofta överskred 
föräldrarnas förmåga att hantera stressfulla situationer. Många levde kvar lång 
tid i sorg och förvirring med ett hopp om en normalisering som aldrig kom.  
En del föräldrar kände skuld för att de alltför sent fått kunskap om AD/HD och 
tänkte att en del destruktiva händelser i familjen kanske kunnat undvikas om de 
fått hjälp tidigare. Man kände skuld och/eller sorg även över andra upplevelser 
och händelser relaterade till barnet med AD/HD, och diagnoserna depression 
eller dystymi (en form av mer långvarig nedstämdhet) förekom hos 8 mödrar, 3 
pappor och 5 syskon i de 15 familjerna. De flesta uppfattade vidare att 
nedstämdheten försämrade deras motivation och energi för att ge barnet med 
AD/HD den förstärkta struktur och dagliga rutin som behövs. 
 
En engelsk grupp som arbetade med nationella riktlinjer och vårdprogram 
(2003) samlade försöksvis fem mödrar till en halvstrukturerad utbildnings- och 
stödgrupp vid sex tillfällen. Forskarna slogs även i denna studie av den stora 
mängden stress och den omfattande känslomässiga påverkan som följer med att 
vara förälder till ett barn med AD/HD (2). 
 
Kendall et al (2003) intervjuade 39 barn och tonåringar i USA med AD/HD 
diagnos (3). Deras berättelser visar att de flesta känner sig annorlunda än 
kamraterna, ofta djupt frustrerade över gapet mellan det beteende de uppfostras 
till och det som verkligen inträffar under inverkan av deras svårigheter med 
uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Även om några barn uppfattade 
sig som ”normal men annorlunda” fanns ingen som förnekade svårigheter. Alla 
ansåg att livet skulle ha varit lättare för dem och deras familjer utan AD/HD. 
Denna studie där barnens och tonåringarnas egna upplevelser görs hörda stöder 
bilden av att AD/HD existerar som beteendeproblem och medicinskt tillstånd. 
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Bussing et al (2003) intervjuade ett stort antal föräldrar till amerikanska barn 
(117 pojkar och 65 flickor) som vid populationsbaserad screening befunnits 
uppfylla kriterier för AD/HD (4). Bara 11 % var nöjda med aktuell behandling, 
och de som efterfrågade mer hjälp ville främst ha det i form av psykosocialt stöd 
(46 %) eller läkemedel (30 %). Studien visade på skillnader mellan afro-
amerikaner och kaukasier i förklaringsmodeller och hjälpsökande, och 
konkluderade att föräldrautbildning bör vara anpassad till kulturella skillnader. 
Vidare förmodade flickornas föräldrar oftare än pojkarnas att symtomen berodde 
på någon livshändelse snarare än något medfött, vilket bidrog till att man var 
mindre benägen att söka för flickorna. 
 
I en annan del av samma stora studie studerade Bussing (2003) hinder för 
hjälpsökande och fann att pojkar fem gånger så ofta som flickor fått utredning, 
diagnos och hjälp (5). Vidare hade kaukasiska (vita) barn blivit utredda och 
behandlade dubbelt så ofta som afro-amerikanska barn.  
 
Cronin (2004) jämförde berättelser från mödrar till 22 barn med AD/HD och 
lika många med en svår fysisk sjukdom, cystisk fibros (6). Till skillnad från de 
senare upplevde AD/HD barnens mödrar ofta ett svagt familjestöd, höga krav 
från barnens behov och följaktligen mindre upplevelser av att lyckas i 
föräldraskapet. Rädslan för att vara en ”dålig mor” nämndes av många. Till 
skillnad från gruppen med cystisk fibros beskrev få att de upplevt en 
normalisering.  Många upplevde snarare att det finns ingenting sådant som en 
normal dag, de hade ”ständig jour” och var påtagligt uttröttade i sin föräldraroll. 
Relationerna till barnets skola och sjukvården var återkommande källor till 
ytterligare stor frustration. Sociala och medicinska kontroverser i samhället runt 
begreppet AD/HD, dess orsaker och bästa behandling skapade ytterligare 
frustration.  
 
Harborne m fl (2004) gjorde djupintervjuer med mödrar och en fader till nio 
engelska pojkar i åldrarna 8-11 år och studerade särskilt hur man förhöll sig till 
olika etiologiska förklaringar (7). Föräldrarna beskrev att omgivningen ofta 
hävdade att symtomen var psykologiskt och socialt betingade, och som föräldrar 
fick de kämpa för att få förståelse för AD/HD som ett medicinskt tillstånd. 
Föräldrarna kände sig därmed skuldbelagda på grund av barnens besvär av både 
lärare och släktingar, och upplevde en känslomässig börda i detta. Fem mödrar 
angav egen pågående depression relaterad till barnets svårigheter, varav fyra tog 
medicin och tre hade funderat på att ta livet av sig i detta sammanhang. 
 
Malacrida (2004) intervjuade 17 mödrar i Canada och 17 i England, som 
beskrev att även om berörda lärare och pedagoger i båda länder var djupt 
involverade i deras barns problem så hade skolorna sällan hanterat 
problematiken från ett medicinskt perspektiv (8). Skolan ville ofta inte ”ta i” 
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eller ta emot information om AD/HD över huvud taget. Följaktligen ville man 
heller inte vara delaktiga i arbetet med att stödja och underlätta för barnen och 
deras föräldrar. I Canada, där en vårdstruktur för medicinsk hjälp till AD/HD 
barn var etablerad, agerade pedagogerna oftare för att få till stånd en medicinsk 
bedömning. I England däremot ägnade man sig huvudsakligen åt traditionella 
metoder för att kontrollera och styra barnen. 
 
Få vetenskapliga studier av hur samhällets insatser har upplevts fungera från 
föräldrarnas perspektiv har dock kunnat hittas gällande barn med AD/HD-
diagnos. Vi har använt sökorden ADHD, parent och interview i databaserna 
Psychinfo, Cinahl Nursing, SCI Web of science, ERIC, Swemed samt Pubmed. 
 
I en enkät riktad till medlemmarna i en norsk patientförening beskriver föräldrar 
otillräcklig information och hjälp från professionella (9). Dampens Hus i Västra 
Götaland gjorde 2002 en kartläggning av 76 familjer som hade barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Flertalet av dessa barn hade mer än en sådan 
diagnos. Långtidssjukskrivningar var vanligt hos de svarande föräldrarna. 59 % 
hade varit sjukskrivna minst 4 veckor någon gång under de senaste 5 åren, och 
hos ensamstående föräldrar var siffran 70 %. I genomsnitt rapporterades nära 6 
månaders långtidssjukskrivning per år och familj där sådan förekom. 
Kartläggningen redovisas genom www.dampenshus.nu. 

2.2 Syfte och tidsperspektiv 

Rapporten syftar till att beskriva föräldrars upplevelser av de insatser som gjorts 
för deras barn från BVC, skola och sjukvård. De deltagande familjerna i denna 
undersökning utgör en medvetet utvald grupp. Barnen hade alla fått diagnos och 
aktiva insatser, i de flesta fall efter utredning genom den centrala stödresursen 
enligt en tidig version av modellen under avsnitt 1.5. De hör till de allra första 
årskullarna i Linköpings kommun som fick denna insats. Några hade fått 
diagnosen efter utredning inom sjukvården. 
 
Ett första syfte med undersökningen var att kartlägga vad som varit bra, och vad 
som skulle kunna förbättras ytterligare, när det gäller 
• utredning och information vid diagnos 
• stöd och resurser i skola  
• medicinskt omhändertagande  
• vidare uppföljning 
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Ett andra syfte var att från ett samhällsperspektiv öka kunskapen om familjernas 
situation inom områdena:  
 
• arbete 
• ekonomi 
• familjeliv  
• socialt liv 
 
Tidsperspektivet för undersökningen gällde från när föräldrarna först uppfattade 
svårigheter hos sitt barn och ända fram till efter avslutad grundskola. Mot 
bakgrund av den hittills sparsamma informationen från föräldrar i denna 
situation har vi valt att i denna rapport redovisa relativt utförligt vad som 
framkommit i föräldrarnas egna berättelser. 

2.3 Informanter 

De 30 elever (23 pojkar, 7 flickor) med föräldrar som avslutade åk 9 i Linköping 
VT 2003 och 2004 och som tidigare under sin grundskoletid i Linköping fått 
någon av diagnoserna AD/HD, ADD, DAMP eller Tourette’s syndrom inbjöds 
att delta.  
 
Diagnoserna ovan har tidigare berörts mer utförligt i CMT-rapport 2003:4. Här 
kan i korthet förklaras att diagnosen DAMP numera motsvaras av diagnosen 
AD/HD i kombination med viss klumpighet i motoriken, DCD. Diagnosen ADD 
motsvarar idag den ”tysta” undergrupp av AD/HD som har huvudsakligen 
uppmärksamhetsbrist och mindre av hyperaktivitet. Vid det mindre vanliga 
tillståndet Tourette’s syndrom finns särskilt besvärliga tics samt ofta viss 
AD/HD problematik samtidigt. 
 
Inklusionskriterier för inbjudan var således att diagnos motsvarande AD/HD 
ställts samt att man därefter fått insatser åtminstone genom skolan. Familjerna 
tillskrevs med en förfrågan om deltagande. Efter påminnelsebrev svarade 14 
familjer (11 pojkar och 3 flickor) ja och 7 nej till att delta. De övriga 9 svarade 
inte. 

2.4 Intervjumetod 

En halvstrukturerad personlig intervju genomfördes med en förälder kring 
aspekterna 1/ diagnos, behandling, tidsförlopp, 2/ tredje persons insatser i tillsyn 
och vård, 3/ eventuella dröjsmål med insatser, 4/ tidskostnader, 5/ socialt liv, 6/ 
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ekonomi och 7/ större händelser inom familjen. Föräldern fick också fylla i ett 
enkätformulär angående familjeförhållanden. 

2.5 Hälsorelaterad livskvalitet 

Föräldern ombads att för egen del besvara ett kortfattat, vida använt instrument 
som mäter hälsorelaterad livskvalitet, EuroQol-5D (EQ-5D). Detta instrument 
har tidigare beskrivits utförligt i CMT-rapport 2002:1. Med fem enkla frågor 
skattas rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär samt 
rädsla/nedstämdhet. Svaren sammanfattas som ett viktat värde där 1,0 är högsta 
möjliga resultat, dvs högst livskvalitet. 
 
Några styrkor med EQ-5D är att dess utbredda användning medger jämförelser 
mellan olika grupper i befolkningen, att det finns stora normalmaterial, att det är 
lätt att fylla i samt att det enkelt kan användas för jämförelser mellan olika 
tidpunkter. En svaghet är att det är ett tämligen översiktligt och grovt mått, som 
därför bör kombineras med andra undersökningsmetoder.  
 
Föräldern ombads att dels skatta nuläget, dels göra jämförelsen ”när det var som 
mest svårigheter med barnet”. Att skatta EQ-5D retrospektivt, ur minnet, är inte 
någon etablerad metod, men förfarandet var det enda möjliga i denna studie. 
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3. RESULTAT 

3.1 Diagnos, behandling och tidsförlopp 

3.1.1 Symtomdebut 

I de flesta fall (11/14) såg föräldern från tidig förskoleålder att barnet var 
annorlunda än andra barn, och de uppfattade redan då barnets beteende som ett 
problem. Föräldrarna hade exempelvis noterat att barnen var envisa, livliga, 
bråkiga, fick aggressionsutbrott och hade anpassningsproblem i barngrupper. 
Vidare hade man noterat att barnen uppvisade många rädslor, i något fall också 
tics - ljud och rörelser. Föräldrarna hade också svårt att nå barnen med 
instruktioner.  
 
En osäkerhet har funnits hos några av föräldrarna gällande om det de sett var att 
betrakta som ett problem eller inte. I ett av dessa fall var modern osäker på om 
barnets problem hörde ihop med avundsjuka på nyfött syskon. I andra fall har 
osäkerheten berott på att barnet var föräldrarnas första barn och man därför inte 
haft kunskap om hur de flesta barn beter sig. I ett av dessa fall hade modern till 
slut vänt sig till förskolepersonal, som då lugnat modern med att det inte varit så 
farligt utan handlat om en mognadsprocess. I några fall var föräldrarna osäkra på 
om problemen hörde ihop med barnets temperament, bakgrund och i ett fall ett 
kroppsligt funktionshinder. 
 
I tre fall har föräldrarna inte sett några mer påtagliga symptom. Det var då skola 
och dagispersonal som upplevde att barnen hade problem med utagerande 
beteende, koncentrationssvårigheter och med rörelsemönster. En förälder hade 
dock noterat att barnet hade svårigheter med sitt rörelsemönster, och en annan 
hade tolkat barnets livlighet och sena utveckling som omognad. 

3.1.2 Hjälpinsatser 

Varje barn i studien hade utretts före diagnos, i de flesta fall (8/14) av skolans 
psykolog och skolans barn- och ungdomspsykiater. De övriga utreddes inom 
sjukvårdens ram genom Barn- och ungdomshabilitering (BUH) respektive Barn- 
och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP). Diagnoserna var som nämnts i fem fall 
DAMP, i två fall DAMP och Dyslexi, i fem fall AD/HD, i ett fall Tourette’s 
syndrom med inslag av AD/HD och i ett fall DAMP/AD/HD med inslag av 
tvångssyndrom. I ett av fallen beskrev föräldern diagnosen som ”bokstavsbarn”.  
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Barnen fick i de flesta fall utredning och hjälp från 10-11-årsåldern. I övriga fall 
gavs hjälp från 6-9-årsåldern. Tabell 1 visar översiktligt varifrån initiativ och 
insats kom. 
 
Tabell 1. Aktörer för initiativ, utredning och åtgärder 

 Initiativ Utredning Behandling Skolanpassning  
BVC 1    
Skola 11 8  14 
BUP 1 2 6  
Annat 1 4   
 
 
I samtliga fall utökades personalen med en elevassistent, i de flesta fall (9/14) en 
tid efter att utredningen gjorts. I ett fall där man sökte ordna assistent direkt efter 
utredningen i åk 5 kunde en sådan tillsättas först i åk 7. Barnet fick pröva på att 
gå i vanlig klass, men detta fungerade inte och barnet fick därför i åk 8 gå i 
”Pedagogisk verkstad” där fyra lärare undervisade sju elever med särskilda 
behov.  
 
I ett annat fall fick barnet i väntan på utredning ”låna” ett annat barns assistent i 
klassen. Efter utredning fick barnet själv en assistent, men relationen fungerade 
inte mellan dem. Efter tre år fick barnet en ny lärare som kunde bemöta honom 
bättre och hade ett klart mål för varje elev. Läraren sa ifrån sig assistenten och 
barnet fungerade sedan bra i klassen, som var en liten grupp där även en 
speciallärare gick in. Inför högstadiet förbereddes den nya skolan grundligt om 
hans problem och en ny assistent tillsattes. Detta fungerade mycket bra under 
hela högstadiet. Ett annat barn fick en assistent i åk 5 och hade så t o m åk 9.  
 
I flera fall (3/14) blev assistenten en resurs även för andra barn med problem i 
klassen. I ett av dessa fall fick assistenten dessutom ställa upp som vikarie då 
ordinarie lärare var sjuk. I ett annat fall hade barnet under dagistiden en assistent 
till följd av ett annat funktionshinder. Efter utredning då barnet gick på 
lågstadiet fick barnet tillgång till en assistent som fanns i klassen.  
 
I några fall (6/14) har man i skolan som nämnts försökt med anpassning av 
barnet till liten grupp och ”pedagogisk verkstad” eller liknande. En förälder 
anser att det inte var någon bra samling av barn eftersom de hade olika problem 
och att detta inverkade negativt på barnet.  
 
I något fall har barnet behandlats med regelbundna samtal hos psykolog för sina 
tics-relaterade problem, samt med funktionsinriktad musikterapi. Båda dessa 
insatser har varit något som upplevts vara till hjälp för barnet. I ett annat fall fick 
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föräldrarna i väntan på utredning samtalskontakt med skolpsykolog. Hon 
handledde föräldrarna och lärarna i hur de skulle bemöta barnet, vilket var till 
stor hjälp 
 
Några av barnen (6/14) fick påbörja medicinering. De hade remitterats till BUP-
kliniken och blev där ytterligare utredda och bedömda av barnpsykiater som tog 
ställning till medicinering. Ett barn hade svårt att ta till sig den undervisning 
som gavs i den lilla gruppen och remitterades därför för medicinbedömning. Ett 
annat barn fick en assistent som hon inte fungerade bra tillsammans med. Barnet 
hade ångest och ville inte gå till skolan. Hon fick ADHD-medicin och 
antidepressiva medel utskrivet av BUP-läkare. Ytterligare ett barn fick medicin 
som assistenten skulle ansvara för att barnet tog, något som inte fungerade. 
Medicineringen upphörde därför i det fallet och det resulterade i att barnet var 
mer okoncentrerat under eftermiddagarna. 

3.1.3 Fördröjning av insatser 

I tabell 2 sammanfattas uppgifter som visar att fördröjningen ofta var lång från 
det att symptomen först märktes tills utredning och insatser kom till stånd. 
 
Tabell 2. Av förälder upplevd tidpunkt för symtomdebut samt fördröjning.  

Id Ålder vid debut Ålder vid hjälp Fördröjning 
1 4-5 år 10-11 år 5-6 år 
2 4-5 år 10-11 år 5-6 år 
3 6 år 11år 5 år 
4 3-4 år 10 år 6-7 år 
5 2-3 år 10 år 7-8 år 
6 11 år 11 år 0 år 
7 3-4 år 8 år 4-5 år 
8 11 år 11 år 0 år 
9 4 år 7 år 3 år 
10 3 år 11 år 8 år 
11 2 år 8 år 6 år 
12 1-3 år 9 år 6-8 år 
13 4 år 7 år 3 år 
14 4 år 6 år 2 år 
 
 
I de flesta fall (9/14) var det en fördröjning av hjälpinsats på så mycket som 4-8 
år. Orsaken till dessa stora fördröjningar var enligt föräldrarna att de 
professionella personer som föräldrarna vänt sig till med sin oro inte velat se 
problemen. 
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En förälder berättar att en lärare i åk 1 inte ville se problemen. Modern 
kontaktade därför själv skolläkaren i åk 3 eller 4, som påbörjade en utredning. 
Ett annat barn hade först en samtalskontakt med skolpsykolog under hela 
lågstadiet och först efter byte av psykolog blev barnet psykologtestat. 
 
En annan förälder berättar att hon tog upp problemen på BVC då barnet var i 4-
5-årsåldern. Personalen där negligerade problemen med att säga att han var en 
pojke, d v s livlig och lite sen i utvecklingen. Efter skolstart fick modern höra 
talas om att en skolläkare utredde barn med AD/HD-problematik. Hon försökte 
därför via skolsköterskan få tid hos den läkaren, men skolsköterskan ansåg att 
barnet skulle utredas av en annan skolläkare.  
 
Ett barn blev först remitterat av BVC till Barn- och ungdomshabiliteringen 
(BUH) för utredning. Familjen hade där under två år kontakt med en psykolog. 
Familjen ansåg att kontakten inte gav något, då psykologen var inne på 
diagnosen autism. Kontakten med BUH ”rann ut i sanden” efter att psykologen 
slutat. Barnet fick sedan börja skolan trots föräldrarnas begäran om uppskov. På 
vårterminen meddelade skolan att barnet var tvunget att gå om åk 1 och fick då 
ny lärare och en assistent. Sedan remitterades barnet än en gång till BUH för 
utredning. 
 
I ett fall hade dagispersonalen inte uppmärksammat barnets problem pga 
ständiga personalbyten. Det var först då barnet var i 6-årsåldern som problemen 
noterades. Skolläkaren kontaktades då barnet var i 7-årsåldern och bedömde då 
att barnet inte hade några problem. Barnet hade dock inlärningsproblem och 
blev därför remitterad av skolan till en institution på annan ort. Utredningen där 
kom fram till misstanke om DAMP. Barnet blev tvunget att gå om åk 2. Under 
tiden hade en ny skolläkare tillträtt, som gjorde en utredning tillsammans med 
BUP-läkare. Man kom till sist fram till diagnos motsvarande AD/HD och 
tvångssyndrom. 
 
I ett fall hade modern tagit kontakt med BUP efter att läraren i åk 1 ofta ringt 
och beklagat sig över hur barnet var i skolan, där han alltmer sällan fick sitta 
med på lektionerna. På BUP ville psykologen emellertid träffa endast 
föräldrarna på samtal. Fadern tyckte inte att dessa samtal gav någonting, så han 
avslutade kontakten. Modern fortsatte själv och hon hade en återkommande 
känsla i samtalen att det uppfattades vara föräldrarna som var orsaken till 
barnets problem. Hon beskriver att hon därför mådde sämre av BUP-samtalen. 
Modern gick på sådana samtal under barnets lågstadium. På mellanstadiet fick 
han nya lärare och de ansåg att modern skulle kräva att BUP gjorde en 
utredning. När den tidigare psykologen på BUP slutade fick modern träffa en ny 
psykolog som då gjorde utredningen.  
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En förälder berättar att familjen sökte på BUP då barnet var i 3-årsåldern p g a 
ständiga bråk mellan honom och lillebror. Familjen gick på BUP i 3 år. I åk 1 
blev det stora problem med barnet. Lärare och speciallärare rapporterade till 
rektor som beslutade om utredning.  
 
En förälder som i sin profession hade kunskap om problematiken hade vidtagit 
olika åtgärder för att underlätta för sitt barn innan utredning. Hon hade startat ett 
dagiskooperativ och hade bytt arbete för att kunna vara ”standby” för barnet. I 
åk 2 fick barnet en ny lärare som kallade modern till ett möte för att diskutera 
barnets problem. Därefter kopplades skolpsykologen in och utredning gjordes. 
 
I några fall (3/14) var skälen till fördröjning av insats att föräldrarna var osäkra 
på om problemen berodde på barnets temperament, bakgrund eller ett kroppsligt 
funktionshinder. Det var i dessa fall skolläkare respektive somatisk läkare som 
initierade utredning. 
 
De flesta föräldrar (8/14) upplever att hjälpen dröjde alltför länge. De anser att 
BVC-, skol- och BUP-personal borde ha lyssnat mer på dem och tagit deras oro 
på allvar. Då hade utredningarna kunnat påbörjas mycket tidigare. En förälder 
menar att BVC-personalen borde ha sett att något var fel på barnet. Istället var 
det dagispersonalen som larmade om problemen då barnet var 6 år. I ett fall 
ansåg även skolpersonalen att förskolepersonalen skulle ha larmat innan åk 1. I 
ett annat fall anser modern att om barnet varit med på BUP-samtalen skulle en 
utredning förmodligen ha gjorts mycket tidigare och att då hade barnet inte 
förlorat all undervisning under lågstadiet så som modern upplever att han gjorde. 
I ännu ett annat fall anser modern att förskolläraren borde ha larmat om 
problemen och skött övergången från dagis, till förskola och skola på ett helt 
annat sätt. Det blev istället ett misslyckande för barnet att behöva gå om åk 1. 
En annan förälder anser att den skolpsykolog som barnet träffade under 
lågstadiet borde ha psykologtestat. Istället fick barnet vänta på utredning tills 
hon fick träffa en ny skolpsykolog i åk 6. 
 
I ett fall gjordes utredning av barnet i 7- och 9-årsåldern och man kom fram till 
DAMP. Föräldern menar att det tidigt skulle ha gjorts en dyslexiutredning. 
Denna gjordes först då barnet var 15 år och man fann då att barnet hade en svår 
dyslexi och var på gränsen till behov av särskola. 
 
En förälder som först senare förstod att barnet hade problem funderar på hur det 
varit om barnet hade gått på dagis istället för att vara hos dagmamma, eftersom 
personalen då kanske kunnat fånga upp problematiken tidigare. Detta barn blev 
betraktat som annorlunda och mobbades av skolkamrater. Föräldern anser att 
medicin skulle ha satts in långt tidigare än vad som skedde och att barnet då 
hade kunnat gå kvar i stor grupp.  
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3.1.4 Information om diagnos 

I de flesta fall (9/14) informerade skolläkare föräldrarna om diagnosen på ett 
möte i skolan. I ett av dessa fall var det en lärare, på den ort dit barnet och 
fadern flyttat, som informerade vid ett telefonsamtal. I flera fall (4/14) var det 
utredare på Barn- och ungdomshabilitering och i ett fall BUP-klinik som gav 
information till förälder under ett möte där. 
 
De flesta föräldrar (9/14) upplevde det positivt när barnet fick en diagnos, som 
en bekräftelse på att barnet hade svårigheter och var i behov av hjälp. I några fall 
blev föräldern mycket överraskad av beskedet. En av föräldrarna hade hört talas 
om diagnosen men aldrig satt den i samband med barnet. En annan förälder hade 
svårt att tänka sig att barnet skulle behöva leva med en stämpel av att inte vara 
som andra barn. Några föräldrar kände mycket oro för hur det skulle gå för 
barnet i framtiden. 

3.1.5 Upplevelser av att få diagnos 

Föräldern 
De flesta föräldrar (13/14) upplevde att diagnosen inledningsvis innebar en 
förändring till det bättre. De fick själva en större förståelse för barnets problem 
och de kunde förklara för andra varför barnet bedde sig som det gjorde. Barnets 
hjälpbehov kunde också lättare tillgodoses i skolan. En förälder upplevde dock 
att det blev både lättare och svårare med diagnos. De extraresurser som tillsattes 
för barnet blev inte bra. Barnet fick komma till en liten grupp, där 
prestationsnivån var för låg för honom. Han kände sig utanför gruppen och blev 
stökig. Modern tror att det hade varit bättre om pojken fått gå kvar i den stora 
gruppen och samtidigt medicinerats. Medicin sattes in först då pojken gick i åk 8 
och då kunde han koncentrera sig och göra framsteg i skolarbetet. 
 
I två fall upplevde föräldern senare att diagnosen innebar något negativt. I det 
ena fallet beskiver modern att barnet tagit illa vid sig när lillebror kallat honom 
för DAMP. De hade förklarat för honom vad det innebar och därefter hade 
barnet blivit mer misstänksamt och högljutt. I det andra fallet tycker modern att 
man i högstadiet ”stoppade in honom i en grupp, där man inte räknade med 
honom”. Han fick i olika perioder gå i liten respektive stor undervisningsgrupp, 
mycket beroende på skolans ekonomiska möjligheter. Modern funderar på om 
barnet kanske skulle ha mognat och skärpt till sig även utan diagnos. 
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En förälder upplever att det inte blev någon positiv förändring med diagnos 
eftersom de inte hade hjälp av diagnosen i sin begäran om byte av skola, utan 
tvingades ”bråka” för att få ett skolbyte till stånd. 

Barnet 
De flesta av barnen (9/14) upplevde enligt föräldern att det var negativt att få 
diagnos. De ville inte uppfattas av andra som att ha problem och vara 
annorlunda än andra barn. Några av barnen hade uppfattat diagnosen som ett 
skällsord - ”men jag är ju ändå dum i huvudet, CP”, medan några andra barn 
hade tagit diagnosen som ursäkt för sitt beteende – ”vad spelar det för roll, jag är 
ändå dum i huvudet”. 
 
I vart tredje fall (5/14) hade barnet däremot inte sagt något särskilt efter 
diagnosen och inte heller visat någon reaktion. I ett av dessa fall tror modern att 
det inte blev någon omvälvning för barnet, utan mer en bekräftelse på att barnet 
inte var som alla andra.  

3.1.6 Barnets situation idag 

I de flesta fall (13/14) går tonåringen vid denna rapports tillkomst i gymnasiet. 
Föräldrarna bedömer att det med hänsyn till svårigheterna går bra eller mycket 
bra för dem i skolan. Ett av barnen upplevdes av föräldern stigmatiserad i 
högstadiet och gymnasiet blev en omstart för honom. Det går utmärkt för honom 
i skolan, han har kamrater, spelar i ett band och skriver musik. Flera av 
föräldrarna (4/14) uttrycker att barnen idag har planer på vad de ska göra i 
framtiden och de har ett mål för sina studier. En annan tonåring kom inte in på 
den linje han valt på gymnasiet och gör därför praktik i en affär. Modern känner 
sig dock inte orolig över hans framtid längre. 
 
I några fall (3/14) bedömer föräldern att det går ”sådär” eller dåligt för barnet på 
gymnasiet. Ett barn har koncentrationssvårigheter, känner panikångest, är 
skoltrött och har därför mycket skolfrånvaro. Ett annat barn har problem i 
skolarbetet och behöver extrahjälp men trivs i skolan och har kamrater. 
Ytterligare ett barn går på det individuella programmet och enligt föräldern går 
det ”sådär” i basämnena.  
 
I några fall (6/14) har barnet kvar sin diagnos. I två av dessa fall har DAMP-
diagnosen tagits bort, medan diagnosen ADD kvarstår. I flera fall (4/14) tar 
barnet fortfarande medicin och har därför kontakt med barnpsykiater en gång 
per år. Ett av barnen har också samtalskontakt med BUP-psykolog för sin 
panikångest.  
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Flera av föräldrarna uttrycker att de har fått kämpa för att barnen ska bli 
förstådda och accepterade i skolan och bland kamrater. De har behövt bana väg 
för dem. Någon uttrycker att hon känner sig som en ”curling-förälder” och 
tycker att samhället visat mycket intolerans mot dessa barn. I ett fall beskriver 
modern att hon upplever det som positivt att allt arbete hon har lagt ned har gett 
resultat. Hon kan se att sonen har tagit in och idag förstår sina problem. Hon 
känner sig ödmjuk inför andra barns handikapp. 
 
En förälder beskriver att något positivt med att barnet haft diagnosen AD/HD 
varit att barnet blivit mycket starkt, d v s vågar göra saker och kan ta för sig. I ett 
annat fall beskriver modern att diagnosen inneburit att hon och sonen fått en 
mycket bra relation. Modern känner sig mer nära honom än sina övriga barn. I 
ytterligare ett fall vill modern poängtera att sonens problematik har inneburit 
något positivt för familjen. Hon tycker att sonen är mer mogen än andra barn i 
hans ålder. Hela familjen har lärt sig något av hans problem och familjen har lärt 
sig att anpassa sig. 

3.1.7 Stöd från tredje person 

I de allra flesta familjer (11/14) har en tredje person utöver föräldrarna engagerat 
sig extra mycket i barnets särskilda behov. Vem och hur länge visas översiktligt 
i tabell 3. 
 
Tabell 3. Engagemang från tredje person. 

Id Släkting Tid Assistent Tid Lärare Tid Annan Tid 
1 1 6 år       
2 1 16 år       
3 1 16 år       
4   1 2 år     
5       1 6 år 
6     1 2 år   
7 1 16 år 1 4 år 1 4 år    
8 1 5 år       
10 1 16 år     1 3 mån 
12 1 16 år       
14       1 3 år 
 
 
I de flesta fall (7/11) har det varit släktingar i form av syster, morföräldrar, och 
en kusin till förälder som engagerat sig extra för att avlasta föräldrarna. I ett fall 
var det en storasyster, som efter att hon själv blivit förälder, förstått att modern 
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behövt avlastning. I ett annat fall har morföräldrar ställt upp för att avlasta 
familjen alltsedan barnet fick en lillebror. Morföräldrarna tar växelvis hand om 
de två syskonen och barnet. I ytterligare två fall har morföräldrarna varit ett stort 
stöd för familjerna sedan barnen var små. 
 
I ännu ett fall är det en kusin till förälder som engagerat sig mycket i barnets 
problem, med början från när barnets ena förälder hastigt avled. I ett annat fall 
har en moster till barnet ställt upp mycket alltsedan barnet var litet. 
 
I ett fall har ett äldre grannbarn engagerat sig särskilt i barnets problem under 
låg- och mellanstadiet. Grannbarnet var ofta i familjen och hon tog även med 
barnet på olika aktiviteter, som bio och skidsemester.  
 
I många fall (6/11) hade skolpersonal såsom personlig assistent, lärare, 
skolpsykolog och skolsköterska engagerat sig extra. I ett av dessa fall har en 
elevassistent haft regelbundna samtal med förälder och lärare under årskurserna 
5-9, vilket fungerat mycket bra och underlättat samarbetet skola - familj. I ett 
annat fall har en elevassistent betytt mycket för barnet och hans goda resultat i 
högstadiet. I ytterligare ett fall hade en klassföreståndare efter att ha förstått 
situationen inhämtat kunskaper om DAMP och därefter sett till att barnet fått det 
stöd han behövt under större delen av mellanstadiet. I ett annat fall var det 
skolsköterskan som stöttade framför allt modern då barnet gick i åk 7-9. Barnet 
fick också komma till henne för samtal. I ett fall hade skolpsykologen under 
några månader i åk 6 varit mycket engagerad. 

3.2 Ekonomi 

3.2.1 Anpassning av förälders arbete 

Hälften av föräldrarna (7/14) hade som visas i tabell 4 anpassat sin arbetstid med 
hänsyn till barnets särskilda behov. En mamma gick ned 25 % i tjänst från att 
barnet var i 4-5-årsåldern och har successivt ökat i tjänst till idag då hon har 
17,5% nedsättning. Båda föräldrarna hade dessutom anpassat sina arbetstider för 
att barnet aldrig skulle behöva vara särskilt länge på fritids. En annan förälder 
har i perioder gått ned i tjänst 25 % sedan barnet gick i åk 6, eftersom hon inte 
orkade arbeta full tid p g a barnets problem. Denna mamma bytte också tjänst 
för att finnas närmare hemmet. Ytterligare en förälder gick ned i tjänst 25 % i 
perioder sedan barnet var litet. Hon har också arbetat dag eller natt utifrån 
barnets behov. Föräldrarna har dessutom sinsemellan anpassat sina arbetstider så 
att någon av dem alltid funnits till hands för barnen. I ett fall gick modern ned i 
arbete från 75 % till 50 % under barnets låg och mellanstadium.  
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I ett annat fall gick modern ned från heltidstjänst till 50 % efter föräldra-
ledigheten. Hon har sedan successivt utökat sin tjänst till 75 % från det att barnet 
var 8 år till han blev 13 år och arbetar så fortfarande. Modern såg sig också 
tvungen att byta tjänst från en chefsposition på annan ort till en lägre tjänst på 
sin hemort, i syfte att kunna vara tillgänglig för barnet. I två andra fall har 
mödrarna gått ned i tjänst 50 % respektive 70 %. I det ena fallet var modern 
sjukskriven 50 % då barnet var 11 år. Därefter var modern föräldraledig och har 
efter den ledigheten fortsatt nedsatt tjänst 50 %. Modern menar att det inte skulle 
fungera om hon arbetade full tid. I det andra fallet har föräldern arbetat i 
genomsnitt 50 % av sin heltidstjänst. Hon gick ned i tjänst 50 % 1990 och 
därefter successivt till 30 % tjänstgöring. Modern har känt att det varit psykiskt 
svårt att hantera barnets problem. 
 
Tabell 4. Anpassning av tjänstgöringsgrad med hänsyn till barnet 

Id Nedsättning med Tid 
2 25 % 3 år 
7 50 %, 40 % 6 år, 5 år 
9 25 %, 17.5% 10 år, 2 år 
10 50 % 3 år 
11 25 % 6 år 
12 50 %, 70 % 5 år, 10 år 
13 25 % 14 år 
 
 
I flera fall (7/14) behövde föräldrarna inte förändra sin tjänst. I några fall uppgav 
föräldern att det berodde på att man var sjukpensionär, eller ändå inte arbetade 
heltid, eller arbetade i hemmet som dagmamma. En förälder var sjuskriven 25 % 
p g a somatisk sjukdom då barnet till åk 7 flyttade tillbaka till henne från fadern. 
Då barnet hade en besvärlig tonårsperiod och det blev mer betungande för henne 
fick hon fortsatt sjuskrivning under tiden barnen gick åk 7 – 9. Hon anpassade 
dessutom sina arbetstider utifrån barnets behov. I ett fall har modern arbetat 75 
% under hela barnets uppväxt, och anpassat sitt arbetsschema utifrån barnets 
behov. 

3.2.2 Påverkan på familjens ekonomi 

I de flesta fall (9/14) anser föräldern att familjens ekonomi även på utgiftssidan 
har påverkats av barnets särskilda behov. Flera föräldrar beskriver ett större 
slitage på kläder. Några av barnen slår även sönder saker eller exempelvis 
klipper sönder kläder. En förälder upplever att ”allt går sönder” som barnet har.  
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Det har också varit kostsamt med mediciner, resor till och från skolan för möten 
och sjukhusbesök. Två familjer har valt fritidssysselsättningar åt barnen utifrån 
deras behov, t ex ridning för att träna upp motoriken, vilket varit dyrt. En 
förälder har som nämnts bytt arbete och därmed fått lägre lön. 

3.2.3 Kostnader i ett samhällsperspektiv 

Ett försök att överblicka ekonomiska effekter görs i tabell 5. 
Tabell 5. Förekomst av ökade kostnader av olika slag 

Id Nedsatt 
arbetstid 

Anhörigs 
fritid 

Sjukskr. 
rel. till  
barnet* 

Ökat 
slitage 

Tredje 
persons 
fritid 

Insatser 
i skola 

Sjukvård, 
BUP,  
medicin 

Speciell 
aktivitet 
(barnet) 

1  x  x  x x  
2 x x  x  x   
3  x   x x   
4     x x  x 
5   x x x x x  
6      x   
7 x x    x x  
8  x    x   
9 x   x  x x  
10 x x x x x x x  
11 x     x x  
12 x x   x x   
13 x     x  x 
14   x x x x   
  
*Föräldrar med sjukskrivning eller sjukpension av annan orsak redovisas ej här.  
 

3.2.4 Vårdbidrag från Försäkringskassan 

I hälften av fallen (7/14) har familjerna fått 25 % vårdbidrag för barnet. I ett fall 
fick man bidrag från när barnet gick i åk 5 eller 6 och har det fortfarande. I tre 
fall har man haft bidrag från det att barnet var i 9-, 11- och 12-årsåldern och har 
så fortfarande. I ett annat fall har familjen fått vårdbidrag under endast en kort 
period då barnet gick åk 5-6. Familjen hade tänkt söka ytterligare bidrag, men av 
någon anledning blev det inte så. En annan familj har fått vårdbidrag under tiden 
barnet gick i åk 2 t o m åk 6. I ytterligare ett fall fick familjen bidrag när barnet 
medicinerades från 10 till 13 års ålder. 
 
För familjerna har bidraget inneburit ett värdefullt tillskott, och i ett fall innebar 
det att modern kunde gå ner i tjänst. Det betydde mycket att någon annan 
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bedömt att det var legitimt att inte behöva arbeta heltid. Det betydde också 
mycket för barnet att modern fanns hemma. Han upplevdes orka sin skoldag 
bättre efter det. I en familj har vårdbidraget kunnat användas till läkemedel för 
AD/HD och för andra besvär. Barnet slet mycket på kläder och andra saker, och 
då familjen hade knappa resurser blev vårdbidraget därför ett viktigt tillskott. I 
en annan familj kunde vårdbidraget användas till medicin och inköp av kläder. I 
andra familjer har bidraget kunnat användas till medicinkostnader, slitage av 
kläder/saker och fritidsintresse. I ytterligare ett fall kunde modern, som är 
ensamstående och var sjukskriven, ”överleva” tack vare bidraget. 
 
I hälften av familjerna (7/14) hade man inte vårdbidrag. I två av fallen beskriver 
föräldern att man haft en god ekonomi, och i ett fall vet inte föräldern om 
ekonomin påverkats av barnets problem. En förälder anger att hon alltid velat 
klara sig själv, även om det varit svårt, och att familjen därför inte sökt bidrag.  

3.3 Socialt liv 

3.3.1 Påverkan på familjens liv  

I de flesta fall (12/14) anser föräldern att barnets problem påverkat familjens liv. 
Den tidsrymd under vilken föräldrarna upplevt problemen varierar. En översikt 
av upplevd påverkan på familjens liv ges i tabell 6.  
 
Tabell 6. Antal familjer som beskriver att familjeliv och/eller fritidsliv/umgänge 

påverkats av barnets problem. 

Område Ja I viss mån Nej 
Familjeliv 12  2 
Fritidsliv/socialt 
umgänge 

9 1 4 

 
 
I ett fall har barnets problem påverkat familjen alltsedan födelsen, men särskilt 
efter att syskon tillkom. Alltsedan skolstarten har modern fått hjälpa barnet med 
skolarbetet. Modern har inte haft mycket tid över för syskonen och dessa har fått 
komma i andra hand. Barnet har depressionsperioder varje höst och detta har 
känts tungt för övriga familjen.  
 
I ytterligare fall (3/14) har barnets problem påverkat familjens liv sedan barnet 
var litet och framåt. I det ena fallet har en äldre släkting haft svårt att förstå 
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varför föräldrarna bemöter barnets problem som de gör, och modern har inte 
kunnat förklara barnets diagnos så att de andra förstår. Familjen har känt sig 
utanför. I det andra fallet har det varit mycket konflikter mellan syskonen. 
Modern har varit mycket fokuserad på barnet, vilket gjort att syskonen inte fått 
den tid de behövt med henne. Det har också varit konflikter mellan föräldrarna i 
perioder då en förälder upplevt att den andre inte förstår barnets problematik. 
Föräldern har känt det slitigt, jobbigt och känt stor osäkerhet. I det tredje fallet är 
syskonrelationen ett stort problem. Ett syskon har svårt att acceptera barnet med 
diagnos och skäms för det. Syskonet har aldrig tagit hem några kompisar och 
modern har känt stor sorg över att hon aldrig har fått träffa dem. Syskonet 
umgås med många kompisar hemma hos dessa. Barnet har inga vänner och har 
därför varit mycket med modern, de delar ett fritidsintresse. 
 
I två andra fall tycker familjen att barnets problem påverkat deras liv alltsedan 
barnet var i 3-årsåldern och framåt. Båda barnens föräldrar uttrycker att syskon 
har fått sitta emellan och kommit i andra hand. I det ena fallet har det varit 
mycket bråk och osämja mellan syskon, men också mellan föräldrarna omkring 
bemötande av barnet. Föräldrarna har i sin tur känt sig ensamma om problemen 
och inte vetat till vem de skulle vända sig. Föräldrarna har känt ett behov av att 
skydda barnet som uppfattas som lättledd. I 14-årsåldern hade detta barn 
självmordstankar, hotade med att hänga sig och sprang ut på vägen för att bli 
överkörd. I det andra fallet har barnets problem påverkat modern så att hon själv 
i perioder mått psykiskt mycket dåligt. Hon har därför haft samtalskontakt med 
olika psykologer. Hon är vid intervjutillfället heltidssjukskriven p g a att hon 
”känner sig slut”. Modern i denna familj har känt sig ensam om barnets 
problem. Fadern har haft svårt att handskas med problemen och prioriterat sitt 
arbete. 
 
I ett annat fall har familjen upplevt att barnet påverkat familjelivet sedan 5 års 
ålder. Det var mycket konflikter i familjen innan barnet fick en diagnos och 
familjen slutligen kunde förstå problemen. Modern var sjukskriven i ett år då 
barnet gick i åk 6 och var särskilt jobbig inför åk 7. Barnet hade vid ett tillfälle 
fått en impuls att jaga en lillebror med kniv, vilket resulterade i att lillebror inte 
vågade vara ensam med barnet. 
 
I två andra fall har barnets problem påverkat familjens liv sedan barnet var i 7-
årsåldern. I ena fallet har modern mått psykiskt dåligt av oron för barnet och hon 
har också känt sig misslyckad som förälder. Periodvis har föräldrarna haft svårt 
för att samarbeta kring barnets problem. Modern och fadern har gått på 
föräldragrupp COPE på BUP-kliniken för att få stöd, vilket upplevts positivt och 
de tycker de har fått redskap att handskas med problemen. Det har också varit 
stora konflikter mellan syskon. En har inte fått ha sina kompisar för sig själv och 
en annan har känt sig rädd för barnet med diagnos. Syskonen har heller inte fått 
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den tid de behövt med modern eftersom hon behövt ägna mycket tid åt barnet 
med diagnos. I det andra fallet har barnet mått mycket dåligt i perioder, haft 
panikångest och vägrat gå till skolan. För detta har barnet fått medicin och 
samtalskontakt på BUP-kliniken. När barnet mår dåligt påverkas hela familjen 
och det blir en irriterad stämning bland övriga familjemedlemmar. Modern 
tycker att efterhand som barnet blivit äldre har föräldrarnas oro ökat. 
 
I två fall har barnets problem påverkat familjen sedan barnet var i 11-årsåldern. I 
ett av fallen var det särskilt jobbigt mellan barnet och storasyster under två år. 
Systern skämdes över det yngre syskonets beteende i skolan och det var mycket 
bråk mellan dem. I det andra fallet bidrog barnets problem till relationsproblem 
mellan syskon och även mellan föräldrar, så att föräldrarna skildes. Efter att en 
tid ha levt i en ny relation men återigen separerat blev en förälder deprimerad 
och tog efter en tid sitt liv. Det äldre syskonet som försökt uppfostra barnet efter 
förälderns död är rädd för att barnet ska göra bort sig så att de får skämmas, och 
syskonen bråkar mycket med varandra. 
 
I ytterligare ett fall har barnets problem påverkat familjens liv från barnets 
högstadietid och framåt. Barnet hade en svår tonårsperiod och modern har 
behövt stödkontakt hos socialsekreterare, samtal hon upplevt som positiva. 
Modern har genom BUP deltagit i en föräldragrupp COPE. Denna utbildning har 
upplevts som mycket bra och hon behöver inte längre stödsamtal. 

3.3.2 Påverkan på familjens fritidsliv och sociala 
umgänge 

I de flesta fall (9/14) anser föräldern att barnets problem har påverkat familjens 
fritidsliv och sociala umgänge.  
 
I två fall har påverkan funnits sedan barnet var i 7-årsåldern och framåt. I ett av 
fallen har föräldrarna tappat vänner med åren och har därför mest umgåtts med 
släktingar. Familjen har ”valt vägen med minst bråk och ståhej” och det har varit 
bäst när allt varit som vanligt. De har därför inte åkt bort med barnen till andra 
eller man har valt att dela på familjen när man har gjort saker. I det andra fallet 
har familjen också behövt dela på sig för att umgås med andra. Föräldrarna har 
aldrig kunnat umgås tillsammans med vänner, eftersom någon av dem alltid 
varit tvungen att vara hos barnet. Föräldrarna har därför var sitt umgänge. 
 
I fyra fall har problemen uppfattats alltsedan barnets låg- och mellanstadium och 
i ett fall från att barnet var baby. I ett av fallen uppger modern att barnet har haft 
lätt för att få kamrater och behålla dem. Däremot har det varit svårt att ta med 
barnet på aktiviteter som kräver att koncentrera sig och sitta stilla, t ex bio. I ett 
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annat fall har familjen haft svårt att kunna umgås med andra p g a barnets 
problem. Modern uppger att hon är konflikträdd och har därför ”velat hålla sig 
på sin kant”. I tredje fallet har familjen ”aldrig kunnat åka på semester” p g a 
barnets problem. Barnet har aldrig kunnat vara ensam hemma eller kunnat sova 
borta. Syskon har därför fått ställa upp som sällskap. Modern har inte kunnat åka 
bort eller vara hemifrån på kvällar. Modern har också varit tvungen att sitta med 
vid läxläsning och även gjort eget läxmaterial. Övriga syskon har därför inte fått 
den tid med modern som de behövt. Modern har hela tiden behövt ”tänka tre 
steg före”. I ett fjärde fall var det också problem för familjen att umgås med 
andra både hemma och borta under tiden barnet gick på låg- och mellanstadiet. 
 
I två fall var det under en 4-årsperiod som familjens fritidsliv och sociala 
umgänge påverkades. I det ena fallet hade barnet stora kamratproblem från åk 2 
till åk 6. Barnet hade en påflugenhet, kunde inte läsa av kroppsspråk och kände 
därför inte när andra drog sig undan, vilket de därför gjorde alltmer. Barnet var 
därför mycket med modern men det gick bara bra för familjen att umgås med 
andra vuxna. I det andra fallet begränsades familjens sociala umgänge från det 
att barnet var i 10-årsåldern fram tills 14-15-årsåldern. Barnet har svårt med 
förändringar, ville inte följa med till familjens vänner och bekanta, och ville inte 
heller vara hemma med barnvakt. Det blev då enklast för familjen att stanna 
hemma. Familjen har idag till viss del återupptagit sitt sociala liv.  
 
I ytterligare ett fall har moderns fritidsliv och sociala umgänge påverkats under 
den tid barnet bott med henne. Barnet var påfluget i kontakten med andra barn 
och modern var tvungen att ta barnet till alternativa lekplatser. Under en period 
då barnet bodde med modern var hon tvungen att lämna sitt engagemang i en 
ideell förening då barnet inte kunde lämnas ensamt på kvällar eller nätter. 
Modern kan därför inte heller åka iväg med sina arbetskamrater på t ex 
konferenser och stanna över natt. 
 
I flera fall (5/14) anser föräldern att man inte haft några problem i det sociala 
umgänget eller under familjens fritidsliv. De har sett att barnet är en trevlig och 
social person tillsammans med andra. I något fall uppger modern att när barnet 
är med andra utan sin familj är han en mycket trevlig person. När övriga 
familjen är med kan det uppstå bråk, men familjen umgås ändå med sina vänner. 
I ytterligare ett fall uppger modern att både släktingar och andra personer har 
vetat om barnets problem och ”de får ta oss som vi är”. 
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3.4 Föräldrarnas övriga synpunkter 

Under denna rubrik beskrivs ytterligare synpunkter som föräldrarna lämnat. 

3.4.1 Erfarenheter att lära av 

Alla 14 föräldrar har synpunkter på vad som kunde ha gjorts annorlunda under 
barnets skolgång. 
 
I några fall (5/14) anser föräldern att skolan/läraren i åk 1 skulle ha lyssnat mer 
på föräldern och tagit deras oro på allvar. I ett av dessa fall upplever modern att 
barnet förlorade hela lågstadiets undervisning och kom efter kunskapsmässigt i 
mellanstadiet. I högstadiet flyttades barnet mellan liten och stor klass ett flertal 
gånger p g a ekonomiska resurser snarare än utifrån barnets behov. En förälder 
anser att lärarna aldrig har lyssnat på föräldrarna, utan hon har fått kämpa för 
barnet varje termin. Hon upplever också att hon alltid har fått söka sig till 
kunskap och kontakter. 
 
I två fall anser föräldern att det varit kunskapsbrist om problematiken hos 
förskollärare och lärare. I ena fallet resulterade det i att skolan inte förbereddes 
på ett bra sätt och därför var modern tvungen att driva mycket i skolan och 
”bryta ny mark hela tiden”. I det andra fallet betraktade lågstadieläraren barnet 
”bara som en besvärlig unge”, istället för att förstå barnets problem. Föräldern 
anser att om läraren hade förstått skulle hon ha sett till att barnet fick en assistent 
redan i lågstadiet. 
 
I ett annat fall var det skolsköterskan som inte tog moderns oro på allvar och 
förmedlade kontakt med skolläkaren för utredning. Modern uppfattade att 
skolsköterskans beslut då var av principskäl. I ytterligare ett fall var det 
dagispersonal som inte tagit moderns oro på allvar, utan försökte förklara bort 
problemen. 
 
En förälder anser att barnet borde ha fått gå i en liten klass, istället för i en klass 
med många stökiga barn. Ekonomiska resurser förhindrade en sådan lösning. 
Det tillsattes istället många olika assistenter till barnet och vissa av dem hade 
svårt i samarbetet med lärare. 
 
En annan förälder anser att skolan tillsatt fel resurser efter utredningen. Man 
skulle ha sett till att barnet hade kvar sin tillhörighet i den stora gruppen och få 
uppbackning från den, istället för att helt slussa in honom i liten grupp. Modern 
tror att det var detta som gjorde att barnet inte fick godkända betyg i flera 
ämnen. 
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Ytterligare en förälder anser att det var fel att hon, skolläkaren och 
specialpedagogen berättade om barnets problem på ett allmänt föräldramöte. 
Informationen resulterade i att man pratade om barnet och kamraterna mobbade 
honom genom att negligera honom. Modern är också kritisk till olika assistenter 
som barnet haft under sin skolgång. 
 
I två fall anser mödrarna att Barn- och ungdomshabiliteringen inte tillsatt de 
resurser som behövdes. I det ena fallet skulle man ha satt in extraresurser redan 
efter den första utredningen då barnet var 4 år, och även handlett föräldrarna i 
hur de skulle bemöta barnet. I det andra fallet skulle man ha tagit upp en 
diskussion om medicinering redan då barnet gick i åk 4. Barnet hade då kunnat 
koncentrera sig i skolan. Flera år gick innan barnet kom på utredning till BUP-
läkare, som sedan ordinerade medicin. Barnet höjde därefter sina betyg under ett 
år från G till VG och MVG. Det var modern som själv inhämtat kunskap om 
medicinering och tagit kontakt med BUP-läkaren då barnet var i 14-årsåldern. 

3.4.2 Hur skulle det ha blivit utan utredning? 

Vi frågade hur föräldern tror att det skulle ha blivit för barnet om utredningen 
inte gjorts. I de flesta fall (10/14) tror man att skolgången skulle ha varit relativt 
kaotisk och förmodligen en katastrof om inte utredning hade gjorts. Tre föräldrar 
anser att utredningen var en förutsättning för fortsatt skolgång. En förälder tror 
att följden annars skulle ha blivit mycket skolk. En annan förälder tror att barnet 
inte skulle ha fått så bra avgångsbetyg från högstadiet som det fick. Ytterligare 
en tror att dess barn inte skulle ha fått några avgångsbetyg alls och därmed inte 
kunnat komma in på gymnasiet. Denne tror också att barnet skulle ha hamnat 
bland ”fel kompisar” då barnet är lättpåverkat. En tror att barnet skulle ha varit 
mycket störande och utagerande. En annan tror att barnet skulle ha blivit ”en 
buse”. Ytterligare en förälder anger att barnets skolgång i så fall skulle ha varit 
”bedrövlig” och att han därmed skulle ha blivit deprimerad. Skolan tog dock 
hänsyn till barnets problem och därmed mognade han under högstadiet.  
 
I två fall upplever föräldern att utredningen inneburit både något positivt och 
negativt för barnets skolgång. I det ena fallet tror modern att barnet kanske hade 
skärpt till sig och mognat även utan diagnos. Diagnosen innebar en stämpling 
för honom. För föräldrarna innebar diagnosen att de inte tog på sig skulden för 
problemen. I det andra fallet tror modern att det kunnat gå åt två olika håll för 
barnet, endera att det skulle ha löst sig ändå utan diagnos, eller också hade det 
gått ”åt pipsvängen”. Barnet har känt det som en belastning att han har behövt 
en assistent i skolan. Han har känt sig mindervärdig i förhållande till kamrater. 
Modern anser att han borde ha fått gå i en mindre grupp istället. 
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I två fall är mödrarna tveksamma till om utredningen innebar något positivt. I de 
fallen hade åtgärderna efter utredningen inte upplevts optimala för barnet. 

3.4.3 Råd till andra föräldrar 

I de flesta fall (10/14) vill modern ge rådet till andra familjer att stå på sig, att 
man inte ska ge upp utan kämpa för att barnen ska få de resurser de har rätt till. 
Man ska lita på sina känslor när man upplever att något är fel. Man behöver 
kräva en diagnos för att barnet ska få hjälp.  
 
Föräldrar behöver också vara starka i kontakten med skolan. Man måste vara 
beredd att engagera sig som förälder och ta det största ansvaret själv. Det är 
viktigt med täta kontakter med skolan och att kunna samarbeta med lärarna. 
Föräldrarna måste vara fullständigt öppna om problemen och dra åt samma håll. 
Det går inte att arbeta heltid, utan man måste vara beredd att åka till skolan på 
extramöten och kunna ställa upp i ur och skur. Föräldrar måste inse vilka krav 
som ställs på dem och anpassa arbetet med barnet utifrån barnets förutsättning 
både hemma och i skolan. 
 
Det är viktigt hur omgivningen betraktar barnet efter diagnos och att barnet inte 
uppfattas som mindre vetande. Man får inte tjata på barnet och man ska ta 
tillvara på att det ofta handlar om smarta (välbegåvade) barn. Det är viktigt att 
ge raka och klara besked till barnet – ”det är bra att gå på räls”. 
 
Det är viktigt att inhämta kunskap om problematiken. Man behöver informera 
sig om möjligheten till medicinering som ytterligare behandling. 

3.4.4 Råd till lärare 

I de flesta fall (8/14) vill föräldern ge rådet till lärare att inhämta mer kunskap 
om AD/HD för att förstå barnen och veta hur man ska bemöta dem. Det är 
viktigt att få nya idéer om på vilket sätt de ska undervisa dessa barn. En förälder 
påtalar att kunskapen om AD/HD bör ingå i lärarutbildningen. Vidare anser de 
att det är viktigt att lärarna lyssnar på föräldrarna. 
 
I två andra fall anser mödrarna att det är viktigt att se barnen individuellt och att 
visa barnen och föräldrarna respekt. Andra föräldrar råder lärarna att inte 
särskilja dessa barn från övriga. Det är viktigt med samarbete mellan hemmet 
och alla inblandade pedagoger i skolan för att man ska dra åt samma håll, d v s 
samsyn och förståelse för barnet är viktigt. En förälder tycker att det är viktigt 
att lärarna är tydliga mot dessa barn och att de kan vara ett vuxenstöd för barnet 
i skolan. 
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I ett fall understryker modern att det är viktigt att inte flytta barnet från stor till 
liten grupp och vice versa utifrån skolans ekonomiska situation så som man 
upplevt har skett. 

3.5 Livskvalitet enligt EQ-5D 

EQ-5D 
Föräldern skattade sitt nuvarande hälsotillstånd och från minnet hur det var när 
det var som mest svårigheter med barnet. 9 av de 14 föräldrarna skattade ett 
bättre hälsotillstånd i nuet, tre sämre och två oförändrat. Upplevda nedsättningar 
fanns i huvudsak inom delområdena oro/nedstämdhet, smärtor/besvär och att 
klara sina huvudsakliga aktiviteter. Medel EQ-5D viktat värde i nuet var 0.82 
(SD 0.22) och när svårigheterna varit som störst 0.62 (SD 0.31). 
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4. DISKUSSION 

4.1 Vårdkvalitet ur patientens perspektiv 

Att undersöka hur vård och insatser upplevs ur patientens/klientens perspektiv 
ligger i varje vårdgivares intresse. Hittills har detta utförts i relativt begränsad 
utsträckning inom här aktuella verksamheter som barnhälsovård, elevhälsovård, 
barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. 
 
Vi valde halvstrukturerad intervju som metod för att belysa den komplexa 
situationen omkring barn med AD/HD. Undersökningen är en del av ett större 
arbete där olika metoder används. Ungdomarna intervjuas även själva om sina 
upplevelser av diagnos och insatser. 
 
Resultaten representerar en utvald grupp AD/HD ungdomar som fått insatser 
utifrån en strukturerad modell i skolan, och data finns från 14 av de 30 inbjudna 
familjerna. Bortfallet är relativt stort, och inga data finns heller från någon form 
av kontrollgrupp som inte fått insatser. Då de intervjuade föräldrarnas berättelser 
i stor utsträckning talar i samma riktning anser vi dock att studien har ett högt 
informationsvärde. 

4.2 Vilka insatser gjordes? 

Av föräldrarnas berättelser framgår att insatsmönstren var något olika. Alla barn 
fick diagnos i samband med utredning. Alla barn fick någon form av pedagogisk 
anpassning i skolan. Några föräldrar deltog i föräldrautbildning eller stödgrupper 
för föräldrar. Några föräldrar gick i individuella samtal. Några barn fick 
individuell behandling inom BUP. Några barn fick ställningstagande till 
läkemedelsbehandling genom BUP, i något fall efter en lång fördröjning. 

4.3 Hur fungerade insatserna? 

Föräldrarna är i stort sett positiva eller mycket positiva till de gjorda insatserna 
som helhet. I flera enskilda fall finns kritik mot hur skolan löst frågan om extra 
stödresurs till barnet. Detta är något som över tid kan se olika ut beroende på 
olika lokala förhållanden inom skolans organisation inklusive ekonomiska 
faktorer. Kritik riktar sig i övrigt mer mot frånvaro av insatser, d v s när man 
före utredning inte lyssnat på föräldrarna. Kritik finns i två fall mot insatser som 
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upplevdes bli fel eller ofullständiga, med stora fördröjningar tills optimal insats 
skedde. 

4.4 Hade insatserna effekt? 

Denna undersökning är inte utformad som en effektmätning. Det finns ingen 
motsvarande diagnostiserad grupp som inte fått insatser att jämföra med. Trots 
detta finns det mycket som talar för att insatserna haft goda eller mycket goda 
effekter. 
• Helhetsintrycket av föräldrarnas berättelser är att i de flesta fallen har 

insatserna väsentligt underlättat barnets skolgång, mognad och utveckling. 
• Kritiken från föräldrarna mot onödigt långa dröjsmål med utredning talar 

indirekt i samma riktning. 
• De flesta föräldrarnas skattningar på frågan om insatser inte skulle ha gjorts 

är tämligen pessimistiska. Man talar här om kaos, depression och katastrof. 
• Det faktum att 13/14 ungdomar går gymnasieskola och föräldrarnas snarast 

förvånat positiva berättelser om hur det idag går relativt bra för dem stöder 
intrycket av positiva effekter. 

4.5 Livskvalitet enligt EQ-5D 

Skattningen med det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D talar för 
att de flesta föräldrarna mår bättre nu, jämfört när det var som mest svårigheter 
med barnet. Det bekräftar bilden från litteraturen att det kan innebära stora 
påfrestningar att vara förälder till ett barn med AD/HD, och stöder i någon mån 
även bilden av att insatserna haft effekt.  
 
Då skattning bakåt i tiden med detta instrument inte är någon validerad metod 
bör jämförelsen tolkas med försiktighet. 

4.6 Dialog och samarbete 

Några föräldrars berättelse ger exempel på hur ett nära samarbete med skolan 
kan se ut. Täta regelbundna träffar under flera år blev en länk både till ett gott 
stöd för barnet och till att föräldern kunde känna trygghet i en kaotisk situation. 
Att ständigt hålla dialogen igång är ett enkelt sätt att bygga samarbete. Ett barn 
som upplever att skola och förälder samarbetar nära har större möjligheter att 
känna tryggheten i ett konsekvent bemötande av olika beteenden. 
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Några föräldrar påpekar att trots problem har de lärt sig mycket genom sitt barn 
och själva vuxit med de stora utmaningarna. Det visar på betydelsen i att kunna 
adaptera sig till nya situationer. 

4.7 Potentiella förbättringar 

4.7.1 Fördröjning av insatser 

Ett nedslående resultat i denna studie är den långa tiden mellan symtomdebut 
och tidpunkt för utredning och insatser. Missnöje från föräldrar med alltför lång 
tid mellan symtomdebut och utredning har tidigare rapporterats från andra håll 
(9). Det framkommer även exempel på avsevärda dröjsmål med medicinering, 
trots att läkemedelsbehandling vid AD/HD ofta har en märkbart större effekt än 
de flesta andra läkemedelsbehandlingar inom psykiatri.  
 
Dröjsmål om så mycket som 4-8 år med diagnostik och behandling av tillstånd 
hos barn som för många bidrar till betydande problem i vuxenlivet är knappast 
försvarbart. Några av föräldrarna i vår studie nöjer sig med att beskriva faktiska 
dröjsmål, medan andra kritiserar sena insatser och rapporterar sitt missnöje med 
att ha avfärdats av professionella när de sökte med sin oro för barnet. Den 
förälder som fick gå i samtal under flera år istället för att man undersökte barnet 
närmare upplevde att behandlaren i någon utsträckning såg föräldern själv som 
en del av orsakerna till barnets symtom. En del av förklaringen kan ligga i att 
historiskt sett har olika skolor förekommit inom barn- och ungdomspsykiatri. 
Efterhand har kunskap om neuropsykiatri ökat och spridits men först under de 
senaste åren har detta etablerats mer generellt i landet.  
 
I en amerikansk studie fann Bussing att pojkar fått utredning och hjälp fem 
gånger så ofta som flickor (10). Flickor med AD/HD har lika allvarlig 
funktionsnedsättning i skola, kamratkrets och övriga vardagen, men flickorna 
diagnostiseras även i Sverige i lägre utsträckning än pojkar som AD/HD och får 
mindre ofta specifik behandling (11). Det avspeglas även i könsfördelningen i 
denna studie. Det finns idag relativt lite information om hur AD/HD påverkar 
vuxna kvinnors liv. 
 
Dröjsmål med diagnos förekommer förmodligen ofta även idag. Som framgår av 
CMT rapport 2003:4 ger populationsbaserade uppskattningar vid handen att det 
fortfarande finns en betydande underbehandling av AD/HD i Östergötland och 
övriga landet. Inte minst många flickor med AD/HD samt en ”tyst” undergrupp 
av båda könen med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist riskerar att ”missas” 
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och kan förbli missförstådda, exempelvis som slarviga eller ointresserade i 
skolan. 
 
Det är otillfredsställande att mångåriga dröjsmål förekommit inom AD/HD 
diagnostik. Idag finns den kunskap och metodik som behövs för diagnostik 
under barnets första skolår eller tidigare att tillgå. Det är tydligt i föräldrarnas 
berättelser i denna studie att barnen varit annorlunda redan under förskoleåren. 
Det finns även en växande kunskap och erfarenhet när det gäller flickor med 
AD/HD (11).  
 
Beprövade behandlingsmetoder finns både vad gäller föräldrautbildning, som 
bör påbörjas så tidigt som möjligt, pedagogisk anpassning i skola, och 
läkemedelsbehandling för svårare fall. Nya läkemedel är på väg vilket 
ytterligare ökar möjligheterna till effektiv behandling. Utbildningar erbjuds brett 
till både barnläkare och barn- och ungdomspsykiatriker (EINAQ, www.ipuls.se). 
Det är sammanfattningsvis mycket angeläget att berörda organisationer etablerar 
effektiva handläggningsrutiner för tidig diagnostik och behandling av barn med 
AD/HD och närliggande tillstånd. 

4.7.2 Anhörigtid och vårdbidrag 

Åtgång av anhörigtid är i olika studier ofta underapporterat och/eller 
underskattat eftersom det är svårt att överblicka och beräkna. Det finns 
förmodligen en stor variation i vad som anses normalt för en förälder. Ett 
slående resultat i denna studie är dock att inte bara föräldrar utan i de flesta fall 
dessutom även en tredje person engagerat sig extra i barnets särskilda behov.  
 
Vårdbidrag är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård 
och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder i minst 
6 månader ger upphov till, ända upp till 19 års ålder. Ramen för bidragets storlek 
relaterar till det s k prisbasbeloppet. Inom ramen för detta är bidragets storlek en 
bedömningsfråga efter ansökan, där behov av särskild tillsyn och vård 
respektive merkostnader bedöms separat. Mer information om regler för 
vårdbidrag finns på http://www.forsakringskassan.se. 
 
Det är något överraskande att bara hälften av familjerna haft vårdbidrag. En 
tänkbar bidragande förklaring är att dessa familjer hörde till de allra första vars 
barn utreddes inom den kommunala skolans organisation, där man inte från 
början hade rutiner för information om vårdbidrag, och ansökningsförfarandet 
kunde då upplevas något omständligt. Även Försäkringskassan har senare 
utvecklat sina rutiner och kan erbjuda familjerna hjälp efter behov vid ansökan 
om vårdbidrag. 
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4.7.3 Att lyssna på föräldrarna 

Man skulle möjligen ha kunnat förvänta sig att BVC hade tillräcklig kunskap 
och metodik för att tidigt hitta de barn som behöver hjälp. Föräldrarnas 
berättelser visar att så oftast inte var fallet i verkligheten. Samtidigt kan man 
som vårdgivare säga att det inte är alltid som föräldrar är öppna för en 
diskussion om barnets svårigheter och eventuell utredning. Man kanske tror det 
hela ska gå över, eller inte orkar ta i problemet när frågan väcks. 
 
Några föräldrar beskriver att de i ett tidigt skede upplevde att ingen lyssnade, att 
de kände sig ensamma och att de inte visste vart de skulle vända sig med 
problemen. Studien visar på hur viktigt det är att personal inom olika 
organisationer som möter barn och föräldrar skaffar sig en viss grundläggande 
kunskap om AD/HD från ett medicinskt perspektiv. Idag finns betydligt mycket 
mer information att tillgå exempelvis på Internet än vad som var fallet när 
barnen i studien var små, men det är tveksamt om sjukvård, barnomsorg och 
skola verkligen utnyttjar detta och andra informationshjälpmedel fullt ut.  

4.7.4 Föräldrars hälsa 

En rad psykiska belastningar som sorg, förvirring, oro, skuldbeläggande och 
uttröttning beskrivs i litteraturen hos föräldrar till barn med AD/HD (1; 2; 6; 7). 
I vår studie rapporterar flertalet en påverkan på familjelivet. I ett av fallen 
beskrivs hur en förälder tagit sitt liv i samband med egen depression. I övrigt 
nämner några föräldrar sjukskrivning relaterat till barnet eller egen sjukpension.  
 
Bilden förefaller sammantaget vara något ljusare än den som framkom i en 
kartläggning från Dampens Hus i Västra Götaland, där ohälsa med 
långtidssjukskrivning hos föräldrar uppgavs vara relativt vanligt. Man kan därför 
spekulera i om de gjorda insatserna bidrog till ett något bättre hälsoläge för 
familjerna i studien. Den samlade informationen talar för att det behöver 
användas ett familjeperspektiv omkring hälsofrågor och rehabiliteringsinsatser 
för dessa föräldrar. 

4.8 Hälsoekonomi 

I hälsoekonomiska termer kan man säga att studien å ena sidan visar på en del 
stora kostnadsposter för AD/HD barnen. Det gäller direkta kostnader för 
inledande utredning och därefter främst personalkostnader för pedagogiska 
anpassningar i skolan över lång tid, samt förekommande sjukvårdande åtgärder 
som läkarvård, medicin och föräldrautbildning/stöd. Å andra sidan kan man 
förmoda att detta generellt sett är mycket väl använda resurser, om man därmed 
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stöttar individen i en positiv utveckling och förebygger oönskade levnadsöden 
på längre sikt, som belyses i CMT rapport 2005:3. 
 
Vidare finns relativt stora indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. 
Sådant uppstår både vid avsiktligt nedsatt arbetstid hos föräldrar som direkt 
anpassning till barnens behov och/eller till följd av förälders ohälsa med 
sjukskrivning eller sjukpension. I ett samhällsperspektiv är det då främst ohälsa 
relaterad till barnets svårigheter som är av intresse, något som kan vara svårt att 
särskilja från total ohälsa. Den samlade informationen från litteraturen och 
denna studie talar för en generellt ökad risk för viss sjuklighet till följd av 
förhöjd stressnivå i dessa familjer. Ohälsa hos föräldrar där en sammantaget hög 
stressnivå av olika skäl bidrar till sjukdom är därmed en sannolik men 
svårberäknad kostnadspost. 
 
Därutöver finns en rad s k intangibler, d v s aspekter som påverkar livskvalitet 
men inte så lätt låter sig översättas till pengar. Dit hör påverkan på familjelivet, 
där flertalet familjer beskriver effekter av exempelvis ofta förekommande bråk 
och växlande stämningsläge. Någon förälder beskriver hur separation blev 
oundvikligt i en stressfull situation. Åtgång av föräldrars och andras fritid till 
barnets extra vård och tillsyn jämfört med det normala för åldern är en 
betydande ytterligare kostnadspost som dock är svår att räkna på.  
 
Vi avstår från att här göra några generella uppskattningar av kostnader då antalet 
deltagare i studien är litet och representativiteten är något osäker. 
Samhällskostnader i ett längre perspektiv belyses mer i CMT-rapport 2005:3. 
Allmänt kan dock framhållas att samhällets kostnader kan bli relativt höga redan 
på kort sikt om problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. I en 
svensk rapport från 2004 noteras att kostnaderna för en familjehemsplacering då 
låg omkring 400 000 kr årligen och för den högre kvalifikationsnivån HVB-hem 
omkring 1 100 000 kr årligen (12). I de fall då dessa insatser visar sig 
otillräckliga tillkommer ännu högre kostnader.   

4.9 Sammanfattning och slutsatser 

Den kommunala organisationen i Linköping har från 1990-talets mitt 
skräddarsytt en organisation för tidig pedagogisk bedömning, psykologisk och 
medicinsk utredning och därpå följande insatser för barn med 
inlärningssvårigheter. Denna rapport visar att de flesta föräldrar inom de första 
årskullarna där metodiken började tillämpas till stor del upplevt goda resultat 
från dessa insatser. Denna organisation har sedan genom åren utvecklats vidare 
och kompetensen på olika nivåer har ökat och spridits inom de kommunala 
skolorna. Det framstår som angeläget både för berörda individer med familjer 
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och i ett större samhällsperspektiv att denna typ av verksamhet prioriteras och 
att kompetensen förstärks och sprids.  
 
Alltmer vetenskapligt stöd finns för goda effekter på barns psykiska hälsa av 
beteendeinriktade insatser i form av föräldrautbildningar anpassade för barns 
olika åldrar, något som idag erbjuds i allt fler kommuner (13). Problemet är inte 
längre metodiken utan snarare rekryteringen. Här kan en skolorganisation med 
god kompetens på området ha mycket att tillföra vad gäller att tidigt informera 
och motivera föräldrar. För barn med diagnos är föräldrautbildning och 
föräldrastöd angelägna komplement till övriga insatser.  
 
Några ytterligare möjligheter till förbättringar som framkommer i detta material 
är: 

• Utredning och insatser behöver komma tidigt (varierar) 
• Information och stöd för att söka vårdbidrag bör ingå (sker normalt idag) 
• Pedagoger behöver mer kunskap på området (varierar) och skolans beslut 

om anpassningar behöver grundas både i sådan kunskap och erfarenhet 
och i dialog med föräldrar (varierar) 

• Kunskapen om flickor med AD/HD och närbesläktade tillstånd behöver 
spridas mer (varierar) 

• Bedömning hos specialist för eventuell läkemedelsbehandling behöver 
göras tidigt i fler fall 

 
Det ter sig sammanfattningsvis som mycket angeläget att berörda organisationer 
etablerar effektiva arbetsformer för tidig diagnostik och behandling av barn med 
AD/HD och närliggande tillstånd. Detta kräver både en god intern organisation 
och effektiva samarbetsformer mellan vårdgrannar.  
 
Exempel på lämpliga steg att ta kan förmodas vara genomtänkta vårdprogram, 
professionella nätverk, samarbetsmöten, konsultationer för vårdgrannar, olika 
personalutbildningar och inte minst att inom skolans ram skräddarsy och 
vidareutveckla en lämplig organisation för utredning och kunskapsspridning.  
 
Arbetet bör inriktas på att i samarbete mellan vårdgrannar skapa organisationer 
där utredning och insatser kommer till stånd så tidigt som möjligt. Långa 
remissvägar med onödiga väntetider är oförsvarligt när effektiva insatser och 
behandling finns att tillgå, så som är fallet vid AD/HD. Detta motiverar idag 
allmänt sett både ökade satsningar inom skola och sjukvård och fortsatt 
utveckling av metodik och arbetsrutiner.  
 
Sådana steg motiveras av att de kan bidra både till mindre lidande för berörda 
individer och till långsiktiga kostnadsbesparingar för hela samhället, och därmed 
är belönande för alla parter. 
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